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RESUMO 

 

ANÁLISE ESPACIAL DA FORMA URBANA EM SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

ROSSANA ESTANQUEIRO LEAL DA SILVA 

 

PALAVRAS-CHAVE: Forma Urbana, Operacionalização, Área Morfológica Urbana, 

Análise Espacial, Shape Analysis, Índices de Forma, Forma Geométrica 

 

Esta tese apresenta uma investigação de base teórico-conceptual orientada para a 
operacionalização em SIG do conceito de forma urbana. Neste contexto de estudo da 
forma urbana, inferiu-se sobre o potencial contributo da aplicação de métricas espaciais na 
definição quantitativa de conceitos espaciais maioritariamente difundidos em, e associados 
a, discursos analítico-descritivos. Promove-se, assim, com esta abordagem, um tratamento 
quantitativo da forma urbana baseado em shape analysis. Consequentemente, é explorada a 
pertinência de noções como grau de compacidade e, por inerência, o seu antónimo 
dispersão, circularidade, alongamento, linearidade segundo eixos e de (ir)regularidade de 
perímetros. Estas noções correspondem a propriedades ou características geométricas de 
forma que resultam da combinação do cálculo de diferentes parâmetros geométricos com 
graus de complexidade variados.  

Ao nível operativo, a inexistência de um software em ambiente SIG que disponibilizasse o 
conjunto de métricas sob a forma de shape indexes, indispensável à abordagem desenvolvida, 
implicou a implementação e programação computacional em open source do package “Shape 
Indexes”. A componente aplicacional desta investigação traduziu-se numa metodologia de 
extracção de áreas morfológicas urbanas, a partir da qual se estabeleceu um referente 
espacial mínimo de análise da forma urbana – o polígono morfológico de cidade. A delimitação 
destes polígonos possibilitou, por sua vez, a extracção de informação relativa às propriedades 
geométricas de forma, através do recurso à exploração de algoritmia e da programação de 
dezanove índices de forma, utlizados posteriormente na criação das tipologias de Áreas 
Morfológicas Urbanas das cidades portuguesas do Continente. 
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ABSTRACT 

 

SPATIAL ANALYSIS OF URBAN SHAPE IN GEOGRAPHIC INFORMATION 

SYSTEMS 

 

ROSSANA ESTANQUEIRO LEAL DA SILVA 

 

KEYWORDS: Urban form, Operationalization, Urban Morphological Area, Spatial 

Analysis, Shape Analysis, Shape Indexes, Geometric Form 

This thesis presents a conceptual and theoretical basis research oriented towards GIS 
operationalization of the urban form concept. In this context, we inferred about the 
potential contribution of spatial metrics application in quantitative definition of spatial 
concepts mostly associated with the analytical-descriptive speeches. Hence, this approach 
promotes the quantitative treatment of urban form based on shape analysis. Consequently, 
we explore the relevance of notions such as degree of compactness and, consequently, its 
antonym, dispersion, circularity, elongation, linearity by axis and (ir) regularity of 
perimeters. These notions correspond to shape’s geometric properties or characteristics 
that result from the combination of calculus with different geometric parameters with 
varying degrees of complexity.   

At the operational level, we observed the inexistance of GIS software that allows the 
computing of the set of metrics in the form of shape indexes. Hence, the developed approach 
in this thesis entailed the computational programming and implementation in open source of 
the package “Shape Indexes”. The application of this research component resulted in a 
methodology of urban morphological areas extraction from which a minimum spatial 
analysis of urban form was defined – the morphological polygon of city. The delimitation of 
these polygons enabled, in turn, the extraction of information on the geometric properties of 
the shape, supported by the algorithms investigation and the nineteen shape indexes 
programming. These were later used to create the typologies of the Urban Morphological 
Areas of the Cities in Mainland Portugal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de crescimento e evolução das áreas urbanas, com diferentes ritmos e 

intensidades de ocupação, constituíram uma marca territorial do século XX, prolongando-

se pelo século XXI. De facto, o fenómeno de urbanização tem-se incrementado a nível 

global, conduzindo ao florescimento de alterações sociais, económicas, físicas e ambientais 

sem precedentes.  

No contexto europeu, as grandes aglomerações urbanas foram protagonistas de 

fenómenos de transformação profunda: de uma fase de suburbanização (do pós-revolução 

industrial) expresso por um modelo concentrado de expansão urbana, marcado pela 

densificação dos espaços contíguos às grandes cidades; seguiu-se-lhe, a partir dos anos 60, a 

emergência de novas formas de produção espacial com o desenvolvimento periurbano, 

potenciado pela revolução dos transportes e comunicações. Assistiu-se, assim, à dilatação 

das áreas urbanas segundo um modelo de ocupação difusa, descontínua e heterogénea. Os 

territórios urbanos alargam-se de forma anárquica, fragmentada e dispersa esbatendo os 

limites clássicos entre rural e urbano, e despoletando desequilíbrios de diferente natureza 

que marcam a actualidade. 

As cidades e as aglomerações urbanas ocidentais apresentam-se como lugares 

paradoxais: se por um lado representam o progresso económico, cultural e social; por 

outro, concentram fenómenos de segregação socioespacial e de marginalidade, com 

consumo intensivo de recursos naturais e degradação ambiental, de entre outros efeitos 

perversos sobre o território (GIBELLI, 2001:477).  

A par da diversidade de dinâmicas inter-actuantes e da emergência de novas 

configurações espaciais urbanas, assistiu-se a sucessivas alterações dos objectivos 

intrínsecos às políticas de planeamento e ordenamento territorial. Assim, de uma política 

urbana – “cidade funcional” – regida por objectivos de gestão de transformações 

“materiais” urbanas (quantitativas e tangíveis), com preocupações, por exemplo, ao nível da 

criação de infra-estruturas e de bens colectivos face ao crescimento da densidade urbana, 
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passou-se progressivamente para uma política de competitividade e concomitantemente 

com uma opção de coesão territorial. Esta última, dirigida para a integração das cidades e 

áreas urbanas em redes globais, centra-se em investimentos nos sectores com forte 

potencial de crescimento e em estimular as identidades territoriais. Neste seguimento, surge 

um outro quadro de objectivos que se prende com a política urbana de sustentabilidade, 

englobando não só preocupações sobre a eficiência das infra-estruturas internas e a 

competitividade externa, mas igualmente atenta aos efeitos negativos provenientes do 

crescimento físico das áreas urbanas (exemplo do congestionamento) ou económico (o 

aumento das disparidades sociais, segregação) e aos efeitos do próprio “metabolismo” 

urbano (emissões de poluentes, produção de resíduos, consumos energéticos, consumo de 

solo, etc.). 

A aplicação do paradigma da sustentabilidade às áreas urbanas tem sido 

desenvolvida com base em propostas de definição e abordagens diferentes (CAMAGNI, 

2001). Neste contexto, o autor sistematiza as definições de sustentabilidade do 

desenvolvimento urbano considerando os seus aspectos positivos:  

− um processus baseado na aprendizagem colectiva, na capacidade de regulação (gestão) 

de conflitos e na capacidade de delineamento/desenho de estratégias, não 

assentando, assim, sobre a aplicação de um modelo óptimo pré-definido mas sim 

num de carácter adaptativo; 

− considera de forma conjunta os diferentes sub-sistemas que integram as áreas 

urbanas (o sistema económico, social, físico –  o património cultural e edificado – e, 

o sistema ambiental) nas suas múltiplas relações e interacções dinâmicas (abordagem 

sistémica e integrada), não fazendo a simples soma de aspectos e de objectivos 

diferentes. Uma abordagem evolucionista que tem em conta a complexidade com 

as suas componentes de não-linearidade, irreversibilidade e “cumulatividade”. 

Operacionalmente, o desenvolvimento urbano sustentável manifesta-se pela 

maximização da área de intersecção e de integração dos diferentes sub-sistemas e 

pela minimização das externalidades negativas cruzadas; 

− integra os princípios reguladores dos diferentes sub-sistemas: um princípio de 

eficiência locativa de longo prazo (integrando a componente económica e o meio 

físico), outro de eficiência distributiva (integrando a componente económica e o 

meio social) e um princípio de equidade ambiental (integrando o meio social e o 
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ambiente físico, visando a maximização da acessibilidade aos valores ambientais em 

termos intra- e inter-geracionais);  

− no plano normativo, o problema da sustentabilidade urbana pode ser abordado 

segundo três domínios diferentes – (i) a tecnologia, o território e a forma urbana, 

(ii) os estilos de vida (comportamentos e valores) e (iii) a organização social do 

trabalho. Estes devem orientar as políticas sustentáveis, considerando que evoluem 

historicamente ao longo de trajectórias indo reforçando-se por acumulação 

progressiva; 

− as políticas de desenvolvimento urbano sustentável pressupõem a capacidade de 

previsão dos efeitos de sinergia e retroacção, a capacidade de antecipar processos 

espontâneos frequentemente improváveis (a incerteza), adoptando o princípio de 

precaução e uma abordagem iterativa das decisões apoiadas por opções estratégicas 

adaptativas e em constante actualização; 

− a dimensão temporal dos fenómenos manifesta-se em ritmos intensos e rápidos. 

Admite-se que a sua duração seja intermédia em função da geração actual e apoiado 

na convicção que as respostas do ambiente urbano se manifestam num período de 

trinta anos (CAMAGNI, 2001:362-365). 

 

Assim, sugere que o desenvolvimento urbano sustentável pode ser definido como 

um processus de integração de sinergias e de co-evolução entre os grandes sub-sistemas 

urbanos (o sistema económico, o sistema social, o sistema físico – o património cultural e 

edificado, e o sistema ambiental) permitindo garantir um nível não decrescente do bem-

estar da população local no longo prazo, sem comprometer as possibilidades de 

desenvolvimento das zonas envolventes, e contribuindo simultaneamente para a 

diminuição dos efeitos nocivos do desenvolvimento sobre a biosfera (CAMAGNI, 2001:367).  

CAMAGNI (2001) reflecte em torno da relação entre desenvolvimento urbano 

sustentável e forma urbana, considerando os aspectos morfológicos, estruturais e 

funcionais da cidade e a sustentabilidade do seu desenvolvimento. O autor defende que as 

características territoriais que influenciam o desempenho urbano de longo prazo são, por 

ordem decrescente de generalidade e de agregação: (i) a dimensão absoluta da cidade; (ii) a 

intensidade de utilização do solo; (iii) a forma urbana, nomeadamente a compacidade, a 
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forma das franjas (áreas de transição ou limites físico-espaciais), a forma dos espaços 

verdes; e, (iv) a mistura de usos do solo (CAMAGNI, 2001:368-370). 

No que concerne à forma urbana (iii), o autor frisa a dificuldade na medida 

(quantificação) dos seus elementos (a compacidade, a forma das “franjas” – áreas de 

transição ou limites físico-espaciais – e a forma dos espaços verdes), mas coloca-os como 

centrais, para o bem-estar, eficácia urbana e sustentabilidade. Refira-se que estes elementos 

têm tido especial destaque no quadro do debate sobre a forma urbana sustentável, 

sobretudo após a publicação do Livro Verde sobre ambiente urbano (CEC, 1990), no qual 

se advoga a forma urbana compacta como a mais favorável. É sobre o estudo da forma 

urbana e da medida das propriedades e características a ela associadas que centramos a 

problemática de investigação desta tese. 

Deste modo, constata-se que as áreas urbanas, enquanto objecto de análise, têm 

despoletado o desenvolvimento de abordagens e visões que promovem o seu 

enriquecimento, sendo uma fonte inesgotável de construção de saber. As áreas urbanas são 

entidades, por excelência, de síntese que permitem a observação das grandes dinâmicas e 

mutações de um mundo globalizado mas, simultaneamente, das permanências (constâncias) 

que as tornam específicas e territorialmente singulares.  

A tendência global marcada por grandes concentrações populacionais em espaço 

urbano coloca constantes desafios e responsabilidades individuais e colectivas, incitando o 

desenvolvimento exploratório por parte da comunidade científica de novas abordagens 

suportadas em métodos e técnicas computacional e tecnicamente evoluídas e exigentes, na 

tentativa de acompanhar a complexidade dos sistemas e as mudanças operadas a ritmos 

incertos. A encruzilhada do mundo urbanizado a todos diz respeito.  

A aplicação do paradigma da sustentabilidade às áreas urbanas tem sido 

desenvolvida com base em diferentes propostas de definição e abordagens que CAMAGNI 

(2001:359-361) sistematiza de acordo com a análise de seus conteúdos:  

a. A escala de análise: local, “transfronteiriço” ou global. A sustentabilidade do 

desenvolvimento urbano contribui para os três níveis implícitos aos 

problemas ambientais. Como hipótese, poder-se-á privilegiar a análise dos 

efeitos locais na medida em que a sustentabilidade local tem a obrigação de 

respeitar a unidade regional onde se insere e contribuir para a diminuição dos 

efeitos negativos globais. 
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b. Os objectivos: a variável prioritária não é apenas o bem-estar da população a 

longo prazo associada à prosperidade da cidade. No plano abstracto, a cidade 

singulariza-se pelo seu grande valor económico, social e cultural que corre o 

risco de ser destruído por acções negativas originadas pelo seu próprio 

desenvolvimento espontâneo e pela supremacia dos sinais e das decisões de 

curto prazo. O bem-estar da população compreende outros aspectos 

materiais, que se prendem com o conjunto de necessidades ligadas igualmente 

com o crescimento cultural e profissional, com a manutenção de uma 

determinada identidade geográfica e uma boa acessibilidade aos valores 

ambientais e culturais da cidade. 

c. O todo e as partes: a função do bem-estar deve ser definida pelo todo e por 

cada um das suas partes, ou seja, pelas diferentes zonas urbanas, onde a regra 

é a complementaridade, não se aceitando as abordagens da subordinação. 

d. Os recursos ambientais urbanos podem ser considerados como uma das 

variáveis mais fortes do desenvolvimento e bem-estar urbanos, sendo 

comummente abordada como “hipótese” única explicativa do 

desenvolvimento sustentável e tratada de maneira abstracta e não flexível, 

sugerindo em particular: a hipótese da autarcia territorial (independência e 

autonomia territorial) onde as actividades humanas são balizadas pela 

disponibilidade dos recursos físicos ambientais locais (White, R., Whitney, J., 

1992), abordagem esta discutível e posta em causa por CAMAGNI (2001) na 

medida em que não pondera factores de contexto como o modelo de divisão 

de trabalho e a complementaridade cidade-campo; e o conceito de capacidade 

de carga entendido como “(...) la population maximale pouvant être supportée 

indéfinement dans un habitat donné sans compromettre en permanence la 

produtivité de l’écosystème dont cette population dépend” (CAMAGNI, 

2001:361), conceito fundamental mas que deve ser utilizado com precaução1. 

 

                                                 
1 CAMAGNI (2001) adverte para a precaução na utilização da medida com base no conceito de capacidade de 
carga por este revelar dependência relativa à dimensão do território de suporte, por vezes escolhida de forma 
subjectiva e diferente consonate os problemas, bem como às tecnologias disponíveis e às economias de escala 
nomeadamete no tratamento de resíduos urbanos. O autor reforça ainda a subjectividade na aplicação deste 
conceito apoiando-se nas ideias proferidas por Reeves (1992), defendendo: “(...) Affirmer comme Reeves 
(1992) que si la population mondiale était à même de vivre dans les limites imposées par la capacité  de charge 
régionale, le résultat net serait la soutenabilité globale, est entièrement subjectif.” (2001:361). 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

O controlo dos processos de crescimento urbano como uma das medidas 

integradas nas estratégias de sustentabilidade urbana pode ser observado pelo 

acompanhando da evolução dos sub-sistemas económico, social, ambiental e físico. No 

contexto do sub-sistema físico – património cultural e edificado –, a forma urbana assume 

particular relevância na análise das relações estruturais entre os grandes sub-sistemas que 

compõem as áreas urbanas no sentido de definir as possibilidades de um desenvolvimento 

sustentável (CAMAGNI, 2001).  

O conceito de forma urbana tem um carácter polissémico e impreciso. Muitos são 

os autores que têm apresentado diferentes abordagens sobre o estudo da forma urbana. 

CAMAGNI (2001) centra o seu discurso sobre a forma urbana em sentido estrito, 

reportando-se aos seus elementos (compacidade, forma das franjas e forma dos espaços 

verdes), como uma das características espaciais que influenciam o desempenho urbano de 

longo prazo, a par de outras como a dimensão absoluta da cidade, a intensidade de 

utilização do solo e a mistura de usos do solo. Estas características fazem, assim, parte dos 

elementos que devem estar integrados numa análise que designa de estrutural, no contexto 

da relação desenvolvimento urbano sustentável e forma urbana. 

A bibliografia de referência enquadra ainda a análise da forma urbana no quadro da 

sustentabilidade num sentido mais amplo. De facto, observa-se uma tendência discursiva 

recorrente suportada na dialéctica entre a cidade dispersa e a cidade compacta (HALL, 1988; 

INDOVINA, 2007). Neste contexto, a Comissão Europeia (1998) num estudo relativo às 

cidades europeias sustentáveis revela que “não há unanimidade sobre qual seria a 

morfologia urbana (nesta acepção significa o tipo e a densidade do desenvolvimento das 

aglomerações urbanas) mais sustentável ou menos insustentável [...]”. O “livro verde” 

sobre ambiente urbano (CEC, 1990) argumenta que a “cidade compacta” é, provavelmente, 

a morfologia mais eficaz do ponto de vista energético, tendo igualmente vantagens sociais e 

económicas (CE, 1998:177). 

Não obstante, parece-nos que a tendência mundial para a ocupação populacional 

urbana e os problemas a ela associados enfatiza a necessidade de explorar novas 

abordagens que não se esgotam na discussão sobre a cidade compacta versus cidade difusa 

(ou cidade dispersa), na sustentabilidade urbana, na exclusão socioespacial ou nas políticas 

de desenvolvimento territorial.  
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O debate em torno da cidade compacta e da cidade difusa (ou cidade dispersa) não 

se encerra em si mesmo. Estudos sobre as causas e efeitos associados aos modelos de 

desenvolvimento urbano no contexto da discussão em torno da forma urbana mais ou 

menos sustentável assentam na ausência de unanimidade sobre as vantagens ou as 

desvantagens associadas a cada um deles. Efectivamente, nenhum dos modelos se 

apresenta como solução para o ajuste da forma espacial urbana e como garante de maior 

qualidade de vida para os cidadãos, ou de maior sustentabilidade nomeadamente ambiental 

e social. A realidade é que, por si só, as variações introduzidas nas variáveis densidade, 

compacidade ou dispersão não apresentam uma relação linear com os níveis de 

sustentabilidade, ou seja, nem uma maior ou menor densidade, nem uma maior ou menor 

compacidade ou dispersão garantem maior qualidade de vida ou menor perturbação do 

meio envolvente.  

Nesta perspectiva, que tamanho ou dimensão deve ter uma cidade ou aglomerado 

urbano para que exista um compromisso entre relações sociais óptimas, afectação mínima 

do território, minimização de custos de manutenção, capacidade de gestão óptima dos 

resíduos, eficiência no consumo energético, facilidade de abastecimento de água, alimentos 

e outros bens, minimização da mobilidade, preservação da biodiversidade, maior auto-

controlo e estabilidade, maximização da segurança urbana, etc.? Estabelecer a medida de 

um aglomerado urbano atendendo a todos estes domínios tem implícito construir-se o 

espaço urbano segundo os princípios do desenvolvimento sustentável.  

A forma urbana não se dissocia do paradigma da sustentabilidade já que ambos se 

apresentam como resultado ou são resultantes de actuações geradas em espaço urbano. A 

primeira pode representar fisicamente as opções tomadas ao nível da sustentabilidade e a 

segunda pode traduzir o desempenho da anterior ou transformar a sua configuração, 

podendo-se influenciar mutuamente. Ambas traduzem uma representação de fenómenos 

ou processos marcadamente territoriais, seja por via das dimensões do desenvolvimento 

sustentável (revelando o conteúdo e o funcionamento do sistema por meio de indicadores), 

seja pelas propriedades da forma urbana que traduzem os elementos físicos 

caracterizadores dessa estrutura ou configuração espacial.  

Neste sentido, parece-nos inegável a necessidade de se entender os “limites” 

urbanos (demográficos e territoriais) e, em particular, as características e as propriedades 

da(s) forma(s) urbana(s) para apoiar a intervenção no quadro das políticas estratégicas 

urbanas sustentáveis. Estas devem ser desenvolvidas no contexto de uma proposta de 
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medidas espaciais pertinentes e adequadas como uma mais valia para o entendimento da 

performance ou o desempenho urbano.  

Todas estas questões prendem-se naturalmente com preocupações de base, ao nível 

da forma (urban shape) e dos limites físicos resultantes da expansão das áreas urbanas. É 

neste domínio de reflexão que se entende que o desenvolvimento desta tese poderá 

contribuir para a discussão (i) sobre a forma das áreas urbanas e a sustentabilidade, (ii) 

sobre os actores que constroem a “boa forma” e a “má forma” das áreas urbanas, (iii) sobre 

as consequências territoriais e sociais da “forma” urbana (in)sustentável das áreas urbanas 

e, não menos importante, (iv) sobre as mais valias da inclusão das medidas espaciais (shape 

indexes) e dos indicadores de forma e dos limites das áreas urbanas no processo de 

elaboração, avaliação e monitorização dos instrumentos e políticas de ordenamento do 

território.  

De facto, apesar das preocupações constantes na ligação entre a forma urbana 

espacialmente observada e representada em momentos discursivos com determinada 

componente geométrica (compacta, concentrada, dispersa, concêntrica, (ir)regular, de entre 

outros termos) e a (in)sustentabilidade, a bibliografia aponta para a falta de ferramentas que 

permitam traduzir quantitativamente a medida da(s) forma(s) urbana(s) segundo a 

geometria espacial que as define.  

Independentemente da controvérsia ou da falta de unanimidade ou consenso que a 

reflexão suscita, esta perspectiva conduz-nos a interrogar sobre: 

− Que densidade, compacidade ou dispersão existe numa determinada forma física 

e espacial urbana? O espaço urbano marcado por implantação espacial dispersa 

ou o espaço urbano marcado pelo seu grau de compacidade têm a mesma 

expressão em termos de forma e de limites físicos independentemente do 

contexto onde se inserem? A intensidade da mudança e alteração de forma e 

limites será a mesma? 

−  Que tipo de relação entre as propriedades da forma urbana e a sustentabilidade? 

A manutenção da tendência da forma e limite físico traduz um desenvolvimento 

mais ajustado ou harmonioso? O que expressa em termos socioeconómicos e 

ambientais? 
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− A outro nível, que tipo(s) de medidas espaciais utilizar no estudo de áreas urbanas 

em contexto nacional? A métrica da forma urbana por aplicação de diferentes 

índices de forma varia em função da escala de análise?  

− Que tipologias (ou padrões-tipo) se podem estabelecer a partir da relação das 

propriedades da forma urbana com a sustentabilidade intrínseca a essa forma? 

− Que agentes intervêm na mudança da forma e dos limites físicos das áreas 

urbanas? Quais as forças motrizes que bloqueiam ou potenciam a alteração da(s) 

forma(s) e dos limites das áreas urbanas? 

 

Nesta perspectiva, encontrar instrumentos (métricas) que procurem traduzir 

quantitativamente a configuração espacial urbana é considerar a forma física urbana como 

estrutura-síntese das perspectivas, visões e intervenções em dado momento mas que se 

tornaram marcas temporalmente permanentes num determinado espaço físico. Neste 

sentido, a métrica da forma urbana poderá contribuir para explorar novas (possíveis) 

relações encetadas em futuras comparações entre configurações urbanas espacialmente 

produzidas e para encontrar estruturas (mais) “estáveis”, aptas para sustentar as dinâmicas 

actuantes ou a inversão de tendências para um benefício social, ambiental e económico 

inter-geracional.  

As abordagens que implicam a utilização da Detecção Remota, nomeadamente de 

imagens de satélite de alta resolução geométrica, e da Análise Espacial, em especial da 

análise de vizinhança, análise multi-critério e modelação, tem demonstrado a pertinência e a 

eficácia destes métodos para, nomeadamente, analisar a diversidade de formas e a evolução 

dos limites das áreas urbanas. São disso exemplo o relatório NUREC (Network On Urban 

Research in the European Union) para o caso das cidades europeias e o relatório 

DGOTDU (FERRÃO, 2002) para as regiões metropolitanas portuguesas no contexto 

ibérico. No âmbito académico e de investigação “fundamental” são vários os autores que 

utilizam os métodos referidos (por exemplo: WELCH (1980), LONGLEY e MESEV (2001) ou 

WEBER (2001)). 

Neste contexto de preocupações, assume-se que as técnicas ao serviço da Detecção 

Remota (como é disso exemplo a utilização de operadores de textura e morfológicos – 

morfologia matemática – para determinação da forma) e, por outro lado, as altas resoluções 

dos sensores orbitais, como o SPOT (banda pancromática), IKONOS, QuickBird e 
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WorldView2 permitem uma descrição cada vez mais fina da organização e estrutura das 

áreas urbanas e intra-urbanas, definições estas cada vez mais próximas da forma das áreas 

urbanas e dos limites que as compõem, e, com as quais, o estudo das áreas urbanas fica por 

certo mais enriquecido. A par do grande detalhe espacial, no quadro de mutação cada vez 

mais rápida das áreas urbanas, a utilização de informação multi-temporal assume um papel 

de grande relevância técnica e científica. 

Os objectivos gerais poder-se-ão sistematizar nos seguintes pontos: 

− Reflectir a partir dos discursos sobre a medida da forma e a dimensão de 

análise: a trajectória da análise da forma urbana em diferentes contextos 

discursivos, sustentando a pertinência da abordagem quantitativa aplicada à 

análise física e espacial da forma urbana. 

− Operacionalizar o conceito espacial de forma urbana: equacionar a integração 

de duas componentes fundamentais – a teoria aliada à prática – orientada para 

uma proposta metodológica que discute o problema da definição de limites 

físicos inerentes ao objecto de análise e da extracção de áreas pertinentes de 

análise da forma urbana.  

− Contribuir para a introdução da métrica da forma na análise espacial da forma 

urbana. A métrica da forma traduz as propriedades geométricas da forma 

urbana, a parte visível e tangível da cidade. A proposta de aplicação da métrica 

espacial da forma urbana fundamenta-se no contexto da sustentabilidade 

urbana, mas não se cinge a este eixo temático. A aplicação de métricas espaciais 

(rigorosas e transversais no tempo e no espaço, isto é, passíveis de serem 

aplicadas em momentos temporais diversos e em contextos espaciais 

independentes e/ou hierarquizados ou integrados em sistemas urbanos 

distintos), capaz de demonstrar a utilidade no contexto de análises onde os 

métodos e as técnicas servem o aprofundamento de fenómenos geográficos. A 

consideração da relação da forma com o tempo é também abordada: a 

evolução, o ritmo de mudança, a magnitude da mudança e as tendências 

dominantes, que padrões de mudança na forma urbana produzem?  

 

No âmbito desta proposta de dissertação consideram-se os seguintes objectivos 

específicos, divididos em três vertentes:  
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(i) Enquadrar teórica e conceptualmente a temática com o recurso a contribuições 

elaboradas por autores de referência nacionais e estrangeiros sobre, 

nomeadamente, os discursos, as dimensões e os conceitos inerentes à temática 

em estudo, orientados para uma formalização do conceito de forma das áreas 

urbanas e do conceito de limite resultante da forma. 

(ii) Aplicar uma metodologia de delimitação de áreas morfológicas urbanas tendo 

como suporte a combinação de classes de uso e ocupação do solo a partir da 

reclassificação da nomenclatura do CORINE Land Cover; estabelecer as 

relações de forma (as propriedades geométricas da forma urbana pela aplicação 

de índices de forma), de densidades (pelo cálculo de índices de densidade bruta 

e de densidade “líquida” urbanas), de diversidade de usos (a composição de 

usos do solo) e de limites das áreas urbanas (a geometria dos perímetros); 

(iii) Criar as tipologias de forma e dos limites urbanos para as cidades portuguesas 

do continente, com base em técnicas de análise e agrupamento estatístico de 

dados, apurados a partir de índices programados em ambiente open source. 

 

As reflexões que emergem desta problemática formalizam-se segundo duas 

perspectivas fundamentais: (i) a que se centra sobre os aspectos materiais e tangíveis da 

forma espacial urbana (as características morfológicas urbanas) e entende as áreas urbanas 

como produto socioespacial e suporte físico de processos, expressando, assim, o resultado 

espacial (a espacialização) de intervenções e de dinâmicas inter-actuantes dos sub-sistemas 

urbanos; (ii) a que recorre à análise das interacções humanas, do conteúdo social, 

económico e ambiental, para aferir os custos e benefícios ou as causas e efeitos sobre o 

desempenho do desenvolvimento urbano, sendo que algumas das suas dimensões (as que 

se tornam espacialmente visíveis) se podem observar ao nível da forma física urbana. É ao 

nível da primeira abordagem que se enquadra o desenvolvimento da temática desta tese. 

A dissertação alia a teoria e a prática de acordo com três partes fundamentais que 

culminam nas ideias retidas sob a forma de considerações finais. 

A Primeira Parte discorre em torno dos discursos, dimensões e conceitos 

associados à noção de forma urbana, correspondendo ao quadro referencial de 

desenvolvimento das duas partes subsequentes. O primeiro capítulo propõe-se discutir o 

conceito de forma urbana no quadro do estabalecimento de duas linhas discursivas 

fundamentais sobre a forma urbana e das dimensões de análise da forma urbana, como 
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contributo para uma formalização conceptual no contexto da tese (Capítulo I). Num 

segundo capítulo, explora-se a abordagem da forma urbana no contexto discursivo da 

sustentabilidade urbana, como quadro de análise que apoia a demonstração da pertinência 

da aplicação da métrica espacial à análise da forma urbana (Capítulo II). Esta Primeira Parte 

deve ser entendida como um suporte fundamental para a operacionalização do conceito de 

forma urbana, tendo como princípio orientador a sua dimensão física e espacial numa 

abordagem quantitativa.  

A Segunda Parte, constituída pelos capítulos III e IV, trata da operacionalização do 

conceito de forma urbana segundo a sua dimensão física e espacial. Para tal, considera a 

discussão em torno da definição de limites espaciais da forma urbana como suporte ao 

desenvolvimento de uma proposta metodológica de delimitação de áreas morfológicas 

urbanas (AMU) ajustada ao contexto de Portugal Continental. Esta abordagem aplicacional 

de delimitação de áreas urbanas apoia-se na exploração e na explicação dos procedimentos 

técnicos de extracção das AMU de cidades portuguesas do Continente com base numa 

metodologia europeia (AEA) que recorre ao Inventário cartográfico CORINE Land Cover 

(CLC). Este capítulo III revela-se fundamental para o estabelecimento da unidade mínima 

de análise da forma urbana (as AMU de cidades), adoptada nomeadamente no quadro da 

abordagem quantitativa da expressão espacial das cidades portuguesas do Continente 

apresentada no capítulo seguinte. Este último (Capítulo IV) inicia-se com a demonstração 

da adequabilidade da delimitação de Áreas Morfológicas Urbanas ao estudo da forma 

urbana no contexto português, a partir da análise comparada entre a extensão espacial das 

cidades estatísticas e das AMU de cidades fazendo a ligação com a população residente e as 

densidades a ela associadas. Seguidamente, analisa a diversidade de usos do solo das AMU 

de cidades considerando a sua composição pelas classes CLC integrantes, tendo como 

referente o modelo de distribuição dos três principais segmentos do sistema urbano 

nacional no continente – Áreas Metropolitanas (AM), Cidades Médias (CM) e 

Aglomerações da Rede Complementar (ARC) –, remetendo para a diversidade de usos das 

cidades. E, por último, recorre à observação da variação da forma geométrica das AMU de 

cidades baseada na relação combinada entre três atributos elementares – variação entre 

1990 e 2000 de número de polígonos CLC, área ocupada e perímetro – para a criação de 

perfis-tipo de AMU de cidades.  

A Terceira Parte incide sobre a análise espacial da forma urbana por aplicação de 

índices de forma baseada em shape analysis, sendo orientada para o estudo das propriedades 

geométricas da forma urbana. Trata-se, assim, da operacionalização da análise espacial da 
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forma urbana em SIG (Capítulo V) que recorre à implementação computacional de um 

package “shape indexes” para o cálculo de métricas de forma, cujos resultados obtidos 

revertem no ensaio exploratório de criação de tipologias de forma urbana por análise de 

dados multivariada apresentado no último capítulo (Capítulo VI). 

As conclusões remetem para a reflexão crítica centrada em quatro domínios 

fundamentais: (i) sobre a pertinência da análise espacial da forma urbana; (ii) sobre a análise 

espacial da forma urbana em Sistemas de Informação Geográfica; (iii) sobre o valor da 

análise da forma urbana em ordenamento do território; finalmente, considerações em torno 

de (iv) os trabalhos futuros. Estas pautam-se pelo equilíbrio entre a mostra do contributo 

da investigação para o debate teórico-conceptual onde esta se insere e a identificação das 

limitações inerentes à abordagem metodológica escolhida. A natureza reflexiva inerente a 

cada um dos domínios referidos distingue-se segundo três domínios fundamentais: a 

primeira de índole teórico-conceptual, a segunda de carácter metodológico e a terceira de 

natureza prepositiva. 
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CAPÍTULO I. 

FORMA URBANA: PARA UMA FORMALIZAÇÃO CONCEPTUAL 

 

 

A noção de forma urbana encontra-se amplamente difundida através da bibliografia 

publicada em contextos académicos e linguísticos muitos diversos, revelando a inexistência 

de universalidade e transversalidade na sua formalização conceptual. De facto, o vasto 

campo aplicacional, ou operativo, do termo remete nomeadamente para a variação do seu 

significado consoante o domínio científico onde ganha forma.  

A natureza ampla do entendimento de forma urbana revela-se por uma certa 

dependência ao domínio de investigação onde é explorado, traduzindo-se, assim, na 

dificuldade da sua conceptualização, ou seja, um conceito de forma urbana 

consensualmente aceite pela comunidade científica.  

A dificuldade em estabelecer uma definição de forma urbana pode ser vista a priori a 

dois níveis: pelo carácter ambíguo e polissémico do próprio termo; e, ao nível da sua 

operacionalização, pela forte dependência da escala de análise, observada nomeadamente, 

pela variação dos elementos e critérios (descritores/componentes) a considerar no estudo 

da forma urbana em função dos níveis intra-urbano, local e/ou regional. 

A forma urbana, não raras vezes, surge associada a um conjunto diverso de termos 

que remete, de entre outros, para os modelos de crescimento urbano compacto e disperso 

(urban sprawl), morfologia urbana, morfologia social urbana, estrutura urbana, tecido 

urbano, malha urbana, composição urbana, configuração urbana, as relações forma-

conteúdo e forma-função, processo urbano. 

A abordagem seguida neste capítulo integra três pontos fundamentais de acordo 

com a Figura 1. Inicia-se com a apresentação dos diferentes discursos sobre a forma urbana 

com o intuito de, por um lado, entender a evolução das preocupações e tratamento do 

objecto de análise, na tentativa de reconhecer as fragilidades que o próprio estudo sobre a 

forma urbana revela, nomeadamente os campos de análise ainda em aberto ou por explorar 
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e, por outro, suportar a análise sobre as dimensões fundamentais do estudo da forma 

urbana (cf. Ponto 2.), a partir da visão de diferentes autores, e centrando-se em particular 

sobre a dimensão física e espacial da forma urbana; e, finalmente, um último ponto no qual 

se estabelece o sistema de conceitos sobre o estudo da forma urbana incidindo, em 

particular, sobre noções aassociadas ao termo forma urbana. É neste contexto que se 

estabelece o entendimento de forma urbana no quadro da tese.  

 

Figura 1. Estrutura-síntese do Capítulo I 

 

 

 

 

1. DISCURSOS SOBRE A FORMA URBANA 

 

A forma urbana tem sido objecto de estudo em múltiplos contextos académicos, 

quer no seio das ciências sociais com contributos da história (o aspecto temporal da forma 

urbana; algumas vezes inspirados no “tempo longo”2 de Braudel, como por exemplo o 

                                                 
2 Inspirado nas ideias dos Annales, Fernand Braudel coloca de parte a História historizante da Escola 
Metódica, e aproxima-se do amplo campo das ciências sociais, construindo o que veio a designar de 
Geohistória. Naturalmente, Braudel, sendo discípulo de Lucien Febvre, cria um diálogo da Geografia com a 
História, portanto uma dialéctica permanente entre o Tempo (da História) e o Espaço (da Geografia). Daí 
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estudo da morfologia urbana), da geografia (social e urbana), da sociologia (morfologia 

social urbana), da psicologia (teoria de Gestalt) e da economia, quer nos domínios da 

arquitectura e do urbanismo com a análise do desenho urbano, da estrutura e dos 

elementos urbanos, de entre outros domínios do conhecimento.  

A diversidade disciplinar que marca o seu estudo verifica-se ao nível dos discursos 

sobre a forma urbana, pelo que podemos referir que não existe um só discurso sobre forma 

urbana. Existem, sim, tendências discursivas dominantes em torno da forma urbana, que 

revelam a multiplicidade de enfoques e perspectivas de abordagem, traduzindo a riqueza 

semântica do próprio termo ou, ao invés, a falta de precisão e a ambiguidade do mesmo.  

De facto, podemos admitir que existem duas orientações ou linhas discursivas 

fundamentais de abordagem da temática, marcadas pela sua dominância ao longo do 

tempo: (i) os discursos “clássicos” recorrentes sobre forma urbana e aqueles que designamos de 

(ii) discursos emergentes. Os primeiros permanecem no tempo independentemente das 

mudanças conceptuais e discursivas que foram ocorrendo; os segundos são emergentes na 

medida em que adaptam ou apoiam-se nas tendências discursivas “clássicas” e decorrem da 

discussão de novos paradigmas. 

 

 

1.1. Discursos “clássicos” recorrentes sobre a forma urbana 

 

Os discursos que designamos de “clássicos” traduzem um agrupamento de 

temáticas e perspectivas de abordagem de carácter recorrente no contexto da análise da 

forma e dimensão urbanas. De facto, desde o surgimento do interesse na reflexão sobre 

este campo temático, e apesar de ajustamentos e reformulações que sofreram no decurso 

dos avanços na investigação, verifica-se a existência de certos domínios de análise 

considerados “dominantes” (sobretudo a partir do final do século XIX a início do século 

XX até à actualidade) em estudos urbanos de diferente natureza.  

                                                                                                                                               
resulta a hipótese da pluralidade das durações (as três espessuras temporais: tempo curto, tempo médio, 
tempo longo (MENDES, 1997:42)). Muitos dos discursos sobre a forma urbana revelam precisamente a 
pluralidade referida, demonstrando como a forma urbana corresponde às marcas materiais sobrepostas em 
camadas temporais que não se anulam; antes pelo contrário produzem novas formas, contraditórias por vezes 
com a evolução dos tempos das outras dimensões da produção de cidade. 
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Os contributos propositivos ou reflexivos integrados nesta linha discursiva 

manifestam-se, directa ou indirectamente, em múltiplas abordagens ao estudo da forma 

urbana, podendo ser sistematizados de acordo com o seguinte: 

− Os discursos baseados nas teorias inspiradas na economia espacial e os modelos 

quantitativos de organização do espaço aplicados sobretudo à macro-escala 

urbana, com o contributo de abordagens desenvolvidas por diferentes autores, 

nomeadamente: a estrutura e a distribuição espacial das actividades, apoiada na 

teoria dos lugares centrais de Christaller (1933)3; a hierarquia urbana segundo a 

Lei de Zipf (1941) (a lei nível-escala ou nível-dimensão das cidades segundo o 

quantitativo populacional – rank size rule); a estrutura espacial do valor do uso do 

solo urbano (Alonso, 1964), apoiada no modelo de Von Thünen para o uso 

agrícola do solo (1826); o modelo de Clark (1951) para o estudo da relação 

densidade-distância (densidade populacional e distância relativa a um centro); em 

1971, ALONSO, estabelece a relação entre o tamanho e a eficácia económica das 

cidades ao mesmo tempo que trabalha sobre o seu tamanho óptimo 

demonstrando a não linearidade existente entre eficácia económica e dimensão 

urbana. No contexto de aplicação prática e de referência a algumas destas teorias 

(nomeadamente de Christaller) para o caso português, refira-se o estudo de Jorge 

GASPAR (1981) intitulado “A área de influência de Évora: sistema de funções e 

lugares centrais”. 

− Os discursos baseados na ecologia urbana, com o desenvolvimento das teorias 

“clássicas” da Escola sociológica urbana de Chicago, tendencialmente qualitativas 

e de natureza estática4, incidindo sobre a morfologia urbana, o uso do solo 

urbano e a organização espacial intra-urbana: o modelo das zonas concêntricas 

                                                 
3 O modelo de Christaller assenta sobre a configuração hexagonal das áreas de mercado num sistema urbano 
regional: “(...) in 1933 Christaller theorized that the ideal trade-area shape would not be circular but 
hexagonal. The shape and nature of trade areas have been an integral part of central-place theory” (BOYCE, 
CLARK, 1964:562). “O hexágono representa a figura geométrica que menos se afasta do círculo, permitindo 
atingir a maior procura por unidade de superfície. A sobreposição dos sistemas de hexágonos que 
correspondem a cada um dos ramos industriais faz aparecer coincidências entre centros de produção: 
desenha-se assim uma hierarquia das cidades” (BENKO, 1999:59). Para um entendimento sobre a teoria dos 
lugares centrais e para uma síntese integrando outras teorias e modelos de organização espacial vide BENKO, 
Georges (1999). A ciência regional. Oeiras: edições CELTA. 160p.; Simões Lopes, António (2001). 
Desenvolvimento Regional. 5.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 406p.; e, Gaspar, Jorge 
(1981). A área de influência de Évora: sistema de funções e lugares centrais. Memórias do Centro de Estudos 
Geográficos. 2ª edição. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos. 414p.. 
4 Segundo LUCK e WU (2002:327-328), as teorias desenvolvidas por von Thünen (1825) e Burgess (1925), 
Christaller (1933), Hoyt (1939), Harris e Ullmann (1945), e Lösch (1954) têm um carácter estático, não 
integrando uma visão da dinâmica natural do sistema urbano e da sua organização espacial. 
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de Burgess e Park (1925), o modelo sectorial de Hoyt (1939), a teoria dos núcleos 

múltiplos, também designado de modelo polinuclear de Harris e Ullman (1945). 

Ao contrário das teorias e modelos referidos na alínea anterior, estes últimos são 

originariamente aplicados à micro-escala urbana. 

− Os discursos baseados no conteúdo demográfico e no significado social e cultural 

da forma urbana (a estrutura interna urbana, a morfologia social urbana de Émile 

Durkheim5) com nomeadamente, contributos da sociologia urbana (a relação 

espacial e a apropriação social do espaço urbano na acepção de Henry Lefebvre, 

a produção social com base nas observações de Marcel Poète6, Lévi-Strauss e 

Manuel Castells), da geografia social (Jean Tricart) e da antropologia social e 

cultural (considerando que a organização e estrutura do lugar acompanha os 

aspectos culturais de uma sociedade); por outro lado, a percepção visual e a 

imagem colectiva e individual da cidade (Kevin LYNCH, 2003), a reflexão em 

torno dos “(...) efeitos dos objectos fisicamente perceptíveis, [afastando-se de 

alguns] factores da imagibilidade7, tais como a significação social de um bairro, 

suas funções, sua história e até seu nome” (CHOAY, 2005:312), a interpretação da 

forma física urbana pelo lado das estruturas visuais perceptivas e dos processos 

simbólicos, próprios do ser humano, para o estudo do conteúdo da imagem 

urbana, considerando cinco tipo de elementos8: as vias (paths), os limites (edges), 

os bairros (districts), os cruzamentos (nods) e os elementos marcantes (os pontos 

                                                 
5 DONNE (1979), citando Durkheim, refere que a morfologia social “(...) é o estudo «da forma material da 
sociedade, ou seja o número e a natureza das suas partes e o modo como elas estão dispostas e, ainda, das 
migrações internas e de país para país, da forma dos aglomerados, das habitações, etc.»” (DONNE, 1979:58). 
De facto, a abordagem à morfologia social foi introduzido por Émile Durkheim em 1899 (vide Durkheim, 
Emile (1899). “Morphologie sociale”. In L'Année sociologique, deuxième année (1897-1898), sixième section. 
Paris: Lib. Félix Alcan. pp. 520-521). Segundo FREY (2003:23) as “(…) Dimensions et formes de l’espace 
physique – où d’un espace social dont il s’agit d’objectiver les caractéristiques à partir de la distribution des 
groupes sociaux sur le territoire— constituent la matière mouvante de cette nouvelle approche. Si Durkheim 
en appelle à l’histoire et à l’ethnographie comparée comme à d’indispensables auxiliaires, ses références sont 
puisées au départ dans des travaux étrangers, essentiellement allemands, ressortissant à la géographie et à la 
statistique des populations”. 
6 Françoise CHOAY na sua obra O urbanismo (versão traduzida para português de 2005 (6.º edição)), a partir da 
obra original L’Urbanisme: utopies et réalités. Une antologie de 1965) faz referência à compreensão da cidade e à 
importância do aspecto social urbano que Marcel Poète (1924-1931) evoca no prefácio de sua obra Une vie de 
cité. Paris de sa naissance à nos jours, frisando: “(...) Para compreender uma cidade, é preciso conhecer seus 
habitantes; [...] uma cidade é um conjunto de almas.” (CHOAY, 2005:283). 
7 CHOAY (2005:312) refere-se à noção de “imagibilidade” como “(...) a qualidade que confere a um objecto 
físico um forte poder de evocar uma imagem viva em qualquer observador, [podendo] também ser chamado 
de legibilidade ou, talvez, de visibilidade, em seu sentido forte.” 
8 Estes elementos de análise podem ser lidos em relação às suas qualidades formais: singularidade, 
simplicidade, continuidade, predominância, clareza de ligação, diferenciação direccional, alcance visual, e 
consciência do movimento. 
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de referência) (landmarks)9; os princípios da psicologia de Gestalt (teoria da 

psicologia da Escola alemã que assenta sobre a percepção e o reconhecimento da 

forma) aplicados a estudos urbanos10; da percepção da forma física urbana à sua 

significação – o carácter intangível da forma urbana. 

− Os discursos baseados na perspectiva histórico-geográfica, com particular 

enfoque na evolução da estrutura urbana e dos elementos urbanos, a permanência 

e/ou a persistência dos elementos urbanos11 ao longo do tempo (os elementos 

“pesados” como configuradores da cidade e/ou factores de estabilidade e de 

                                                 
9 Kevin LYNCH (2003), na sua obra A imagem da cidade (versão traduzida do original The image of the city (1960)), 
define cada um dos cinco elementos da imagem urbana, considerando nomeadamente (i) as vias − como os 
canais ao longo dos quais o observador se move, usual, ocasional ou potencialmente, podendo englobar ruas, 
passeios, linhas de trânsito, canais, caminhos de ferro; (ii) os limites − são entendidos como os elementos 
lineares não usados nem considerados pelos habitantes como vias; são as fronteiras entre duas partes, 
interrupções na linearidade dos percursos, cortes, paredes, etc.; (iii) os bairros − são regiões urbanas de 
tamanho médio ou grande, concebidos como tendo uma extensão bidimensional, sendo que o observador 
reconhece-se como tendo algo de comum e de identificável; (iv) os cruzamentos − são pontos, locais 
estratégicos de uma cidade, podendo ser centros na convergência de vias, núcleos de bairros, etc.; e, (v) os 
elementos marcantes (ou pontos marcantes) − podem ser representados por um objecto físico, definido de um 
modo simples, de variada ordem: edifício, sinal, monumentos, fachadas de lojas, árvores, e outros elementos 
identificativos de um espaço (LYNCH, 2003:58-59). 
10 De acordo com WLODARCZYK (2003) os conceitos da psicologia de Gestalt e os resultados de estudos em 
percepção espacial são importantes ferramentas no processo de análise das formas internas urbanas, 
defendendo nomeadamente: “It provides support for the designer in translating human expectations into the 
appropriate architectural form (...)” (2003:12). A psicologia de Gestalt (palavra alemã, sem tradução directa na 
língua portuguesa, tem como significado mais próximo ‘forma, estrutura, configuração ou totalidade’) ou 
Gestaltismo desenvolveu-se a partir de 1910 por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, tendo 
como fundamento-base a teoria da forma a partir da qual se defende que a percepção dos objectos e da forma 
(o todo) é mais do que a soma das partes que o constituem (as suas propriedades não resultam da soma das 
propriedades dos seus elementos), considerando, assim, que só a partir de uma visão abrangente da totalidade 
se compreende a verdadeira significação dos fenómenos. Esta corrente da psicologia advoga quatro princípios 
para a percepção de objectos e formas: a tendência à estruturação (princípio do agrupamento por 
proximidade), a segregação figura-fundo; a pregnância ou boa forma (i.e. formas simples, regulares, simétricas 
e equilibradas) e a constância perceptiva (a estabilidade da percepção). 
11 Os conceitos de permanência e persistência dos elementos urbanos são inspirados nos estudos morfológicos 
desenvolvidos por Marcel Poète (anos 20) e, por seu discípulo, Pierre Lavedan (anos 50) que “(...) tiveram em 
consideração, simultaneamente, dados geográficos e dados da história da arquitectura” (DELFANTE, 
2000:286). DELFANTE (idem:286), em alusão a Pierre Lavedan, evoca a noção de persistência como o elemento 
gerador do plano final e, acrescenta: “na parte que me diz respeito, defendo que o objectivo principal de uma 
pesquisa sobre as formas urbanas consiste em identificar este elemento gerador, que permite chegar até à 
formação espacial da cidade, partindo do princípio que este conceito de persistência se aplica igualmente às 
ruas, aos edifícios públicos, aos monumentos urbanos, etc.” (idem:286). De acordo com ROSSI (2001), as 
permanências “(...) podem-se revelar através dos monumentos, os sinais físicos do passado e ainda através da 
persistência dos traçados e do plano. Este último ponto é a descoberta mais importante de Poète; as cidades 
permanecem sobre os seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição dos seus traçados, crescem segundo 
a direcção e com o significado de factos mais antigos que os actuais, factos esses muitas vezes remotos. Por 
vezes estes factos permanecem, são dotados de uma vitalidade contínua, outras vezes perecem; fica então a 
permanência da forma, dos sinais físicos, do locus. A permanência mais significante é dada, portanto, pelas vias 
e pelo plano; o plano permanece sob diferentes edificações, diferencia-se nas atribuições, deforma-se 
frequentemente, mas não é substancialmente deslocado. Esta é a parte mais válida da teoria de Poète; nasce 
essencialmente do estudo da história, embora não a possamos definir completamente como uma teoria 
histórica”. (idem, 2000:76). 
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continuidade formal urbanas12), o interesse na conservação urbana (dos 

elementos simbolicamente “estruturantes” – os monumentos); a análise 

descritiva das townscapes (SMAILES, 1955); a análise morfológica urbana apoiada na 

história urbana, passando pela fundação e origem da forma à (re)organização 

espacial urbana suportada na observação dos elementos da planta das cidades 

(BARATA SALGUEIRO, 199913), ou segundo os períodos morfológicos (modelos de 

cidade por época histórica de construção) na acepção de Conzen (citado por 

WHITEHAND (2001)14).  

− Os discursos baseados na concepção ideal da forma urbana, expressando a 

influência dos ciclos político-económico e ideológico-cultural na produção do 

pensamento e de ideias sobre a constituição de cidades “perfeitas”, fazendo 

variar, ao longo de séculos, a importância e a integração do carácter religioso e 

simbólico, da ordem e geometria formal, da defesa, da estética e dos aspectos 

social e higienista. São disso exemplo: a representação ideal de forma urbana de 

Platão (a Magnesia e a Atlântida platónica) com uma estrutura geométrica 

radiocêntrica dos seus elementos e actividades, e com definição apriorística dos 

quantitativos demográficos e espaciais (o tamanho ou a dimensão); a estrutura de 

organização urbana de Hipódamo de Mileto (a forma geométrica regular 

hipodâmica); a ordem cósmica traduzida no traçado “sagrado” dos eixos 

principais, o cardo e o decumanus, da cidade romana e sua orientação segundo os 

                                                 
12 Quando nos reportamos à permanência ou à persistência dos elementos urbanos ao longo do tempo como 
elementos “pesados” estamos a sugerir, apoiando-nos em ROSSI (2001:76), que “(...) por um lado, os 
elementos permanentes podem ser considerados como elementos patológicos (‘como algo isolado e 
aberrante’); por outro, como elementos propulsores (‘os elementos permanentes de modo vital’)”. Quanto ao 
significado a dar às permanências, sob o ponto de vista da ciência urbana, o autor refere “(...) estas são um 
passado que ainda experimentamos” (idem, 2001:76). 
13 No contexto da relação entre o estudo da planta das cidades e forma urbana, BARATA SALGUEIRO 
(1999:211) advoga que “a busca de uma figura geométrica que melhor represente a forma de cada cidade bem 
como a respectiva explicação geométrica parecem-nos estar a perder sentido com o crescimento dos núcleos 
urbanos e o progresso da urbanização. Porém, o estudo da forma continua a ter interesse em cidades de 
fundação antiga, onde permanecem evidentes as consequências das condicionantes iniciais [...]. Para além 
destes factores, a forma urbana mostra também a evolução que o aglomerado sofreu ao longo do tempo, 
designadamente as linhas de força que orientaram o crescimento recente”. 
14 A noção de morphological periods utilizada por WHITEHAND (2001) é inspirada em terminologia utilizada nos 
estudos morfológicos de M. R. G. Conzen (anos 60). Sobre a terminologia originalmente aplicada pela Escola 
de morfologia urbana de M. R. G. Conzen vide WHITEHAND, J. W. R. (2001). British urban morphology: the 
conzenian tradition. Urban Morphology, N.º 5 (2). pp. 103-109 e WHITEHAND, J. W. R. (2007). Conzenian 
Urban Morphology and Urban Landscapes. In Proceedings of 6th International Space Syntax Symposium. (Istambul, 
2007). 9p. 
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pontos cardeais15 (a preocupação com a circulação dos ventos (Vitrúvio)16); a 

estrutura da cidade medieval planeada segundo um padrão morfológico 

geométrico como acontece com as bastides (GASPAR, 1969)17; o urbanismo da 

renascença18 com a concepção da ilha imaginária Utopia de Thomas More19 e, 

especial destaque para o fenómeno dos tratados’20 “(...) porque fornece as bases de 

um novo urbanismo, enquadrado por um sistema que é, simultaneamente, 

científico, técnico e artístico” (DELFANTE, 2000:129). As teorias utópicas do pré-

urbanismo21 (século XIX) contam também com o desenvolvimento de propostas 

de cenários (ambientes espaciais) ideais, como o modelo do falanstério de Charles 

                                                 
15 A marca típica de distinção das cidades helenísticas ou romanas que apresentavam o mesmo carácter geral 
era o traçado das suas ruas ou eixos principais, o cardo com orientação Norte-Sul e, por sua vez, o decumanus 
corria de Leste para Oeste (MUMFORD, 1982:229). 
16 A propósito de Vitrúvio, MUMFORD (1982:228-9) sugere: “Ao tempo de Vitrúvio, a preocupação com a 
higiene e o conforto veio modificar mais ainda o traçado da cidade romana, de tal sorte que ele chegava a 
sugerir que as ruas pequenas ou vielas fossem orientadas no sentido de conter os desagradáveis ventos frios e 
os ‘infecciosos’ ventos quentes. Mas, como tantas vezes aconteceu, a prática religiosa chamava atenção para o 
próprio princípio de orientação”. 
17 De acordo com GASPAR (1969:198) “(...) é frequente considerar a Idade Média como um período de 
morfologia urbana irregular, em que as cidades se desenvolvem por acrescentos sucessivos, sem obedecer a 
qualquer concepção prévia: a planta regular clássica aparece como um ideal que só o Renascimento retomaria 
(...)”, contudo é possível encontrar “(...) na Baixa Idade Média áreas de colonização recente ou em vias de 
reestruturação, [...] vários exemplos de povoações planeadas segundo um padrão morfológico geométrico 
(...)”, como as ‘bastides’ do Sul de França, Leste da Alemanha e em parte do Sul da Itália, Sicília e Espanha, em 
particular na região fronteiriça Aragão-Navarra (cidades criadas entre os séculos XII e XIV) (GASPAR, 
1969:198). Em Portugal, a morfologia urbana geométrica deste período pode ser vista em Monsaraz, 
Redondo, Vila Viçosa, Alegrete, Assumar e Évora Monte. 
18 O período do urbanismo da renascença apresenta algumas distinções considerando, nomeadamente, a visão 
de ROSENAU (1988) na sua obra A cidade ideal. Evolução arquitectónica na Europa: “(...) o Renascimento da 
primeira fase libertou o conceito de planeamento urbanístico da interpretação medieval, essencialmente 
religiosa e simbólica. O Alto Renascimento constituiu um desafio ainda maior, embora neste período o 
conceito da unidade da cidade tendesse a desaparecer e a ênfase incidisse na contribuição individual, baseada 
na clareza e no rigor da observação e em considerações formais de simetria. Na fase maneirista, a unidade de 
cidade foi restabelecida mediante uma abordagem mais limitativa e puramente formal, associada a 
considerações materiais e, especificamente, militares, [...] mas socialmente estéreis” (ROSENAU, 1988:81). 
19 Thomas MORE (1478-1535) terá sido o primeiro autor a introduzir o termo Utopia que deu nome à ilha 
imaginária que concebe e descreve no seu romance político-social intitulado Utopia (MORE, 1973). 
20 A concepção destes Tratados durante os séculos XIV e XVI foi levada a cabo por diferentes autores. Refira-
se a título de exemplo e com base em leituras de ROSENAU (1988), DELFANTE (2000) e BENEVOLO (2007): o 
Trattado d’Architectura de Filarete (cerca de 1460); o Trattado di architectura civile ed militare de Giorgio Martini 
(1500) que, segundo DELFANTE (2000), terá sido “(...) o primeiro a considerar a cidade como um organismo 
vivo e, portanto, capaz de evolução, como uma expressão espacial da nova sociedade, na qual as instituições 
dos precursores se transformam em ciência e técnica” (idem:132); o Tratado Etliche Underricht zu Befestigung der 
Stett, Schloss und Flecken (Tratado sobre fortificações das cidades, castelos e burgos) elaborado por Dürer 
(publicado em Nuremberga em 1527); e, o Tratado Des fortifications et artifices d’architecture et perspectives de 
Jacques Perret (Paris, 1601). 
21 A distinção entre pré-urbanismo e urbanismo foi introduzida por Françoise Choay (1965) na abordagem às 
teorias fundadoras do Urbanismo (MERLIN, 2007:24). Segundo a visão de CHOAY (2005:18), reforçada por 
MERLIN (2007:24), a distinção entre urbanismo e pré-urbanismo não se prende apenas pela questão 
cronológica, mas por ser obra, não de pensadores “generalistas” (filósofos, economistas, historiadores ou 
políticos), mas de especialistas (geralmente arquitectos) que têm o intuito de colocar as suas ideias em prática. 
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Fourier22 e Victor Considérant, o plano geral do familistério de Guise (por Jean-

Baptiste Godin), a criação das villages de coopération de Robert Owen, a imagem da 

cidade de Ícara (Étienne Cabet) e a de Hygeia de Benjamin Richardson, de entre 

outros exemplos, e do século XX, como a cidade imaginária de Broadacre (Frank 

Lloyd Wright). De facto, a longa história da cidade ideal e do pensamento 

utópico (ou visionário (PORTAS, 2007)) põe em evidência a multiplicidade de 

factores que deverão ser considerados para construir as cidades modernas 

(sustentáveis), socialmente responsáveis, economicamente fortes, politicamente 

justas, ecologicamente viáveis e agradáveis, respondendo às necessidades 

individuais e colectivas (OBERLANDER, 2006a).  

− Os discursos baseados nas teorias “clássicas” da arquitectura e do urbanismo, 

com contributos de diferentes especialistas que aliam a teoria, a arte e a praxis 

criando as bases científicas para o saber fazer cidade e dar forma ao espaço urbano, o 

pensar sobre e para a cidade, suportando, pela crítica ou anti-crítica, as novas visões 

urbanas e concepções arquitectónicas contemporâneas com preocupações sobre 

os processos de organização da estrutura espacial urbana. Neste contexto, tem-

se: no final do século XIX, as obras de Ildefonso Cerda com o grande plano 

moderno de ensanche para Barcelona (1858) e a Teoria Geral da Urbanização (1867) 

e, ainda, as intervenções de Georges Haussmann em Paris, como precursores do 

urbanismo progressista (MERLIN, 2007:33); no século XX, a diversidade de 

abordagens polarizado pela riqueza de intenções e linguagens – funcionalismo, empirismo, 

racionalismo, organicismo, historicismo, etc.23 – sendo expressiva a marca do movimento 

moderno dos anos 20. De facto, este último período engloba um conjunto de 

referências de inegável valor no contexto da arquitectura, urbanismo e, no que se 

veio a designar, de planeamento urbano, a saber: o modelo progressista de Tony 

Garnier com os planos de uma cidade industrial (1917); o movimento funcionalista 

                                                 
22 A importância atribuída a alguns destes reformadores sociais como Cabet, Fourier e Owen, mentores das 
utopias comunitárias, é enfatizado por PORTAS (2007:152-153): “(...) visionando o tempo e o espaço precisos 
da experimentação a que se devotaram, sem esperar uma reforma geral da sociedade, para eles [para os 
autores em referência] desenharam organismos arquitectónicos concretos altamente inovadores ao nível da 
estrutura dos espaços”. 
23 Esta expressão é de autoria de Nuno PORTAS (2007), estando inserida na abordagem que faz à teoria de 
arquitectura que passamos a citar: “A teoria de arquitectura, sempre polarizada na descrição de intenções e 
linguagens – funcionalismo, empirismo, racionalismo, organicismo, historicismo, etc. – vê-se há alguns anos acrescentada 
de novos estudos, culturalmente sem continuidade nem diálogo com aqueles, que intentam agora clarificar 
não o sentido, não o resultado da obra mas o processo de organização de um objecto, seja ele uma peça de 
desenho industrial, uma cidade ou uma região” (idem:43). 
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apoiado pelo Manifesto do urbanismo progressista – a Carta de Atenas24 (IV 

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna de 1933); o racionalismo 

estrutural progressista moderno com Le Corbusier e a cidade radiosa de 1935 (a 

geometria, o sol, o verde, a desdensificação da cidade, a cidade vertical, a 

supressão da rua, as habitações-modelo), e Walter Gropius (fundador da 

Bauhaus) e, seu sucessor, Mies van der Rohe; o urbanismo culturalista com Camillo 

Sitte e Ebenezer Howard com o modelo da cidade-jardim (e seus sucessores, 

Frederick Osborne e Raymond Unwin), e autores de inspiração humanista como 

Patrick Geddes, Marcel Poète, Lewis Mumford, Jane Jacobs e Kevin Lynch; 

sucedendo-lhes o naturalismo com base no organicismo, nomeadamente a cidade 

ideal (Broadacre city) de Frank Lloyd Wright.  

− Os discursos baseados na relação entre transportes, mobilidade e forma urbana. 

De forma genérica, a interacção entre forma urbana e mobilidade pode ser 

classificada segundo três domínios: a densidade, a diversidade de usos do solo que se 

prende com a mistura funcional de usos do solo e sua distribuição espacial e, o 

design urbano correspondendo à forma urbana “visível” (POUYANNE, 2004 

baseado em R. Cervero e K. M. Kockelman, 1997). Neste contexto, as 

abordagens assentam em dois campos de análise: (i) relação entre transportes, 

mobilidade e macro-formas urbanas (HAGGETT et al., 1977 e ALLAIN, 2004), 

remetendo para os estudos sobre a variabilidade geográfica das formas de 

adaptação à auto-mobilidade generalizada (tipologia das deslocalizações ou 

polarizações, tipologias da periurbanização, emergência de arquipélagos urbanos) 

e os efeitos sobre a forma física urbana (a forma global urbana, isto é, a 

fisionomia ou a silhueta urbana global – a macro-forma –, ilustrada, por exemplo, 

pela característica da forma alongada segundo um eixo/traçado linear rodo ou 

ferroviário, ou concentrada pela influência de um nó de ligação ou de uma 

estação) (EMANGARD, 2001; DUPUY, 1991; BARATA SALGUEIRO, 1999; BEAUJEU-

GARNIER, 1997), bem como a análise dos custos globais das deslocações em 

função da distância e da dimensão das áreas urbanas (FOUCHIER, 1997 e 2001); 

                                                 
24 A Carta de Atenas, publicada em 1943, distingue as necessidades humanas universais no quadro de quatro 
funções maiores – habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, circular – que deverão traduzir-se na 
partição do espaço (CHOAY, 2005:21). Sobre os princípios e fundamentos estabelecidos na Carta de Atenas 
vide LE CORBUSIER (1971). La Charte d’Athènes. France: Édtions de Minuit. Collection Points, N.º 25. 189p. e 
LE CORBUSIER (1977). Maneira de pensar o urbanismo. 2.ª edição. Portugal: Publicações Europa América. 
Colecção Saber, N.º 121. 211p. 
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(ii) relação entre transportes, mobilidade e formas urbanas à micro-escala como 

modelador das relações espaciais urbanas (sociais, funcionais, etc.), e das relações 

entre os elementos do tecido urbano25 (o traçado das ruas, o edificado, as praças, 

os espaços públicos abertos,...) ou pela geração intra-urbana de sub-centros e/ou, 

ao invés, de fenómenos de segregação espacial (em (i) e (ii) a tónica é dada à 

causa e consequência, a causalidade da interacção). Os discursos emergentes (cf. 

Ponto 1.2.) recuperam, em boa medida, as relações descritas em (i) e (ii) 

integrando-as num novo discurso sobre o papel da forma urbana no 

desenvolvimento sustentável. Por exemplo, Guillaume POUYANNE (2004) e 

Nuno MARQUES DA COSTA (2007) ao referir-se à forma urbana e mobilidade 

quotidiana sugere que o modelo de cidade actual deverá estar associado à 

mobilidade sustentável.  

− Os discursos baseados na medida da forma urbana apoiada na geometria e na 

matemática ou na estatística para a quantificação das suas propriedades físicas e 

espaciais. Neste contexto, CLARK e GAILE (1973) admitem a existência de pelo 

menos quinze métodos diferentes de medida da forma propostos nos últimos 

trinta anos, sugerindo o seguinte agrupamento26 de índices (CLARK e GAILE, 

1973:153): (i) os que associam atributos da forma – ‘form ratios’ (Stoddart, 1965) – 

                                                 
25 A propósito da relação entre os elementos do tecido urbano e a topologia das redes, DUPUY (1991) em 
alusão ao projecto da ciudad lineal de Arturo Soria y Mata (1886) enfatiza a abordagem global das redes (por 
oposição às abordagens sectoriais, exemplo das redes de transportes) nas suas relações com o espaço urbano 
(idem:82), bem como a importância do princípio de base da cidade linear – a máxima conectividade (la 
connexion maximale) –, destacando: “(...) l’auteur [Soria y Mata] a cherché avant tout à répondre à la question 
qu’il pose: «Dans toute agglomération [...] le problème fondamental [...] est celui de la communication des 
maisons entre elles.» Le parti linéaire vise à rabattre toutes les communications sur un axe où elles se trouvent 
grandement facilités.” (idem:83). Segundo DUPUY (1991:91), ao contrário da concepção urbana 
Haussmanniana em que a cidade é prevista e conhecida de uma maneira quase perfeita mas definitiva, a de 
Cerda nem sempre é explícita, já os projectos de Soria y Mata apresentam na sua base a dimensão adaptativa da 
rede, e reforçando a ideia sustenta: “(...) La Ciudad Lineal se prête à toute modification des patrons du 
déplacement (pour peu qu’ils se raccordent à l’axe central). Elle autorise aussi, par des branchements 
supplémentaires sur les canalisations de l’axe linéaire, un développement presque indéfini de la ville, en lui 
conservant ses avantages. Soria y Mata situait ses extrémités à Cadix et Saint-Pétersbourg ou à Pekin et 
Bruxelles. En attendant, il imaginait à Madrid une Ciudad Lineal de quelques quatre-vingts kilomètres. Il ne put 
en réaliser que cinq, mais le principe était celui d’une possible adaptation aux besoins d’extension” (1991:91). 
DUPUY (1991) confere particular ênfase aos trabalhos de Ildefonso Cerda, Frank Lloyd Wright e a Maurice-
François Rouge na medida em que, apesar de diferenças entre épocas de surgimento, colocam as redes como 
uma questão determinante para a cidade: “(...) ils ont une perception globalisante de l’urbanisme, intégrant 
dans leur réflexion l’ensemble des réseaux techniques disponibles à leur époque” (DUPUY, 1991:93). 
26 Note-se que existem outras formas de agrupamento dos índices de forma para além deste aqui em 
referência a CLARK e GAILE (1973). Exemplo disso é a classificação apresentada por GUÉROIS (2003), 
apoiada nomeadamente em Cauvin e Rimbert (1976), através da qual estabelece dois agrupamentos de 
índices: (i) os índices “aritméticos” de compacidade e alongamento e (ii) os índices “geométricos” (GUÉROIS, 
2003:165-167). 
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integrando um parâmetro linear e outro de superfície, exemplo das relações área-

perímetro ou área-comprimento do eixo maior (MACEACHREN, 1985; LONGLEY, 

BATTY e SHEPHERD, 1991) para, nomeadamente aferir a compacidade, o 

alongamento (HAGGETT et al. (1977), baseado em Werrity, 1969), a circularidade, 

de entre outras propriedades da forma27; (ii) aqueles que têm por base de cálculo 

a referência a uma figura geométrica regular28 (o círculo inscrito e o circunscrito 

ou, menos usual, o rectângulo e o quadrado) (HAGGETT et al., 1977); LEE e 

SALLEE, 1970) para avaliar o “preenchimento da mancha urbana”/compacidade 

(CLARK e GAILE (1973), baseados em Miller, 1953; Gibbs, 1961; Cole, 1964; 

Gravelius, 1963). Outra das abordagens é feita pela medida do crescimento 

urbano remetendo, nomeadamente para a aplicação de gradientes baseados na 

distância ao centro e nos diferentes tipos de densidades (Clark, 1951). Assiste-se, 

assim, a uma diversidade de perspectivas de abordagem sobre a medida da forma, 

desenvolvida por diferentes autores, tendencialmente orientados para a 

quantificação dos aspectos gerais da macro-forma com a proposta de cálculo de 

diferentes índices (HAGGETT et al., 1977), outros para a comparação (GUÉROIS, 

2003), evolução e mudança da forma (exemplo da avaliação do grau de 

semelhança entre os limites de formas urbanas por meio do índice de 

alongamento baseado na sobreposição – overlap-based elongation index (ZHAO e 

STOUGH, 2005)). A diversidade de índices aplicados para a quantificação das 

propriedades físicas (geométricas) das formas resulta na dificuldade de escolha 

daqueles que melhor se aplicam ou são mais pertinentes para determinados 

problemas, remetendo assim para a necessidade de aferir que características da 

forma interessam identificar em cada caso de estudo29. É possível observar que 

                                                 
27 Segundo CLARK e GAILE (1973:153) “(…) the ‘form ratios’ include Horton’s form factor (1932), Haggett’s 
modified form factor (1969), Miller's circularity ratio (1953), Chorley's modified circularity ratio (1957), and 
Schumm's elongation ratio (1956)”. 
28 Para este segundo grupo de índices, CLARK e GAILE (1973) apresentam alguns exemplos: “(…) Bunge’s lag 
method (1966), Stoddart’s ellipticity (1965) or “best-fit regular geometric figure” index, Lee and Sallee’s 
“symmetric difference metric” (1970), and Blair & Biss “compactness index” (1967), in that they attempt to 
compare the fit of a regular geometric shape to an irregular shape. [Não obstante, os mesmos autores 
advertem] This is however, a rather loose grouping in that the lag method and the compactness index are 
direct measures of polygon-approximated shapes, the ellipticity index is, in reality, another “form ratio”, and 
the “symmetric difference metric” is an area to area comparison (…)” (CLARK e GAILE, 1973:153). 
29 A dificuldade na escolha dos índices de forma em função da sua adequabilidade e/ou representatividade no 
tratamento de problemas ou fenómenos geográficos é apontada por diferentes autores (MACEACHREN 
(1985), GRIFFITH, O’NEILL, O’NEILL et al. (1986), LEE e SALLEE (1970), GUÉROIS (2003) apoiando-se em 
Wentz, 2000). Segundo MACEACHREN (1985:66): “(…) no clear distinction has been made among 
characteristics of shape such as compactness, elongation, symmetry, etc. This lack of distinction has carried 
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os índices de forma, latus sensu, integram as características da forma urbana do 

ponto vista geométrico e dos elementos descritivos “estruturantes” da fundação 

e evolução da fisionomia espacial urbana (como sucessão de “geometrias” intra-

urbanas e seu reflexo na alteração global da macro-forma urbana) referidas em 

alíneas anteriores – o círculo como a forma mais estável associado a Vitrúvio por 

exemplo, o quadrado ou rectângulo como medida de segurança e defesa, etc.). Os 

discursos emergentes (cf. Ponto 1.2.) recuperam, em boa medida, o interesse na 

quantificação das propriedades físicas e espaciais da forma urbana com novas 

abordagens, afastando-se, nomeadamente, da visão estática considerada na 

aplicação “clássica” dos índices de forma. Exemplo disso são os trabalhos de 

BATTY e LONGLEY (1994) e FRANKHAUSER (1994a), ou de BATTY e KIM (1992) 

que, respectivamente, retomam a medida da relação área-perímetro de Miller e os 

gradientes de distribuição das densidades populacionais para o desenvolvimento 

aplicacional de índices fractais no estudo das formas urbanas.  

 

As abordagens apresentadas sobre os discursos “clássicos” recorrentes apontam para 

alguns aspectos dominantes – a temporalidade histórica, a geometria configuradora dos 

espaços urbanos e a sua medida, o conteúdo social e económico (funcional), as relações 

espaciais, a escala (da macro-forma à intra-urbana) – que, considerados conjuntamente, 

revelam, por um lado, as múltiplas dimensões do estudo da forma urbana (cf. Ponto 2.) e, 

por outro, apoiam ou reforçam o corpus dos discursos mais recentemente introduzidos – os 

discursos emergentes sobre a forma urbana (cf. Ponto 1.2.).  

 

 

 

                                                                                                                                               
over to mathematical description of geographic shapes, resulting in confusion concerning the appropriate use 
of the various measures that have been developed. An effort, therefore, is needed to more specifically identify 
the characteristics of geographic shape that are relevant to particular problems and to determine appropriate 
methods for the measurement of each (MACEACHREN, 1985:66). De facto, GRIFFITH, O'NEILL, O'NEILL et 
al. (1986:264) admitem que a comparação entre índices tem revelado discordâncias quanto à sua escolha e 
determinação daquele(s) que melhor mede(m) a forma urbana. Por seu turno, GUÉROIS (2003) advoga a 
necessidade de aplicar uma estratégia metodológica de combinação de índices para a descrição, o mais 
completa possível, das propriedades e características das formas urbanas, referindo: “On peut suggérer, à ce 
titre, que l’une des pistes les plus prometteuses n’est pas l’utilisation isolée d’une seule mesure, mais au 
contraire, la combinaison de plusieurs indices pour caractériser plusieurs dimensions des formes étudiées”. 
(GUÉROIS, 2003:169). Os argumentos apresentados por GUÉROIS (2003) seguem as ideias proferidas por 
WENTZ (1997) em referência a autores de Escolas diversas. 
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1.2. Discursos emergentes sobre a forma urbana 

 

Os discursos emergentes sobre a forma e a dimensão urbanas englobam um conjunto 

de abordagens que, se por lado podem a priori se afastar dos domínios de análise 

observados anteriormente com a integração de novos paradigmas, outros há que partem da 

linha discursiva “clássica”, nomeadamente pela transposição do corpus teórico-conceptual, 

como suporte ao desenvolvimento de novos campos de análise e estudo sobre a forma 

urbana e/ou aplicando metodologias e técnicas de análise orientadas para a interpretação, 

quantificação e representação espacial da forma urbana. Assim sendo, e atendendo à 

sistematização da linha discursiva acima desenvolvida, os discursos emergentes englobam:  

− Os discursos baseados na sintaxe espacial (space syntax30) para a análise e 

interpretação da relação entre as características físicas e espaciais da forma 

urbana31 e suas dinâmicas e natureza social (HILLIER, 1996). Trata-se, assim, da 

“lógica social do espaço” inspirada em Castells, Simmel, Durkheim, de entre 

outros autores, abordada pela observação, em primeiro plano, da “configuração 

espacial” com base na conectividade entre sub-espaços urbanos (medida local), a 

integração (medida global), a inteligibilidade, etc. (HILLIER, 2003a:19). Esta 

abordagem baseia-se num método conceptual de representação e análise espacial 

– a análise sintáctica32 – apoiando-se num modelo descritivo (o modelo 

                                                 
30 HILLIER (1998) refere-se à sintaxe espacial (space syntax) como um método associado a uma teoria, 
considerando que: “o método é a análise ‘configuracional’ do espaço que tem por objectivo analisar a 
complexidade espacial no sentido de identificar a estrutura ao nível da ‘configuração’ global”; por sua vez, 
“(...) a teoria sugere que, em geral, a relação forma-função nos edifícios e cidades passa pelas propriedades 
estruturais das configurações globais (...)”, conferindo, assim, particular importância ao conhecimento da 
configuração espacial no domínio do projecto/desenho da arquitectura (design domain of architecture) (HILLIER, 
1998:37).  
31 HILLIER (1989), num artigo sobre a arquitectura do objecto urbano (a estrutura da cidade como objecto 
material), defende que para um entendimento da cidade se deve: “(...) first understand its material form, and 
most especially its spatial form; and that we cannot understand its material form until we understand the laws 
underlying the form – that is the laws of the urban object itself. Only through these laws can we understand the city as 
an object in all its social, cultural and psychological complexity. I do no contend that these laws of material 
form are sufficient for an understanding of the city; but I contend that they are necessary for it. I do not hope to 
replace social, economic and cultural theories of the city. But I do hope to complement them” (HILLIER, 
1989:5-6). 
32 Segundo HEITOR (2001:50) a análise sintáctica “(...) consiste basicamente na descrição da estrutura 
configuracional do sistema espacial. A sua compreensão exige [...] a prévia definição dos factores 
considerados relevantes e dos conceitos em que se sustenta para traduzir a realidade”; quanto ao modelo 
sintáctico, “(...) procura caracterizar e interpretar as inter-relações entre os factores considerados relevantes na 
sua produção e captar relações espaciais invariantes ou constantes formais” (idem:50). Para uma descrição 
pedagógica dos princípios do modelo de análise sintáctico vide HILLIER, Bill, HANSON, Julien, PEPONIS, John 
(1987c). Syntactic analysis of settlements. Architecture et Comportment/Architecture and Behavior, Vol. 3, N.º 3. pp. 
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sintáctico) desenvolvido por HILLIER e HANSON (1984)33, graficamente 

representado por mapa axial (estrutura espacial unidimensional) com base na 

teoria dos grafos (BATTY, 2004a, 2004b), ou segundo um mapa convexo 

(estrutura espacial bi-dimensional, convex structure). No contexto de aplicação a um 

caso português, refira-se HEITOR (2001) com o desenvolvimento da abordagem 

sintáctica para o estudo da vulnerabilidade do espaço em Chelas (Lisboa). Na 

perspectiva de HILLIER (1987b e 2003a), esta abordagem introduz um novo 

paradigma no tratamento global da forma urbana, admitindo que: “(…) the 

project for space syntax research must now be to engage with the problematics 

of both the mathematical and humanistic paradigms in the hope and expectation 

that by finding how each is present in the other we will progress towards 

synthesis” (HILLIER, 2003a:19). 

− Os discursos baseados na morfogénese urbana, na perspectiva da Geografia 

Estrutural e da Semiótica do Espaço34, assente nas noções de estrutura35, génese36 

e de espacialidade, procura interpretar as relações internas – a dinâmica interna e 

                                                                                                                                               
217-231; e, para maiores desenvolvimentos sobre a teoria e análise sintáctica espacial (space syntax theory) vide 
HILLIER, W., HANSON, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press e HILLIER, 
Bill (2007). Space is the machine. Edição electrónica. UK: Space syntax, UCL. 355p. 
33 A teoria da sintaxe espacial (space syntax theory) foi originariamente concebida no centro de investigação 
(Advanced Architectural Studies Unit) da Bartlett School of Architecture and Planning – University College 
London (UCL) sendo, mais tarde, explorada pelo ‘Space Syntax Laboratory’ (a commercial venture em ligação à 
UCL).  
34 Segundo MARCOS (1996:14) a morfogénese é “un processus global et ascendant de stratification spatio-
temporelle qui se déploie par contact de la strate 1 [o estrato ab quo corresponde à categorização física] 
jusqu’aux strates 2 [o estrato intermédio de ordem cultural] et 3 [o estrato ad quem corresponde ao espaço 
construído], selon le sens d’une détermination décroissante. Ce processus est structurellement stable, au sens 
topologique, car il résiste aux petites déformations que les formes concrètes de la ville introduisent lors de 
l’édification; ce processus constitue la phase interne du métabolisme de la forme qui correspond à une topologie 
dynamique de type morphogénétique”. Por sua vez, a semiogénese é “un processus local et descendant, de stratification 
spatio-temporelle qui se déploie par contact de la strate 3 jusqu’aux strates 2 et 1, selon le sens d’une 
détermination croissante. Ce processus est structurellement instable car, topologiquement, il cherche à réaliser 
et à actualiser les valeurs virtuelles que contient l’histoire concrète d’une époque. La sémiogenèse correspond 
au déchiffrement de la configuration de la forme. Elle se rattache à une topologie dynamique de type sémiogénétique 
qui inscrit les formes de la ville à la fois dans leurs conditions spatiales spécifiques et dans leur métabolisme 
(stratifié) interne” (idem:14-15). 
35 Segundo DESMARAIS e RITCHOT (2000) em Geografia, latus sensu, o conceito de “estrutura” designa 
geralmente um arranjo material de entre múltiplos elementos ordenados ou em interacção. No contexto da 
Geografia estrutural, a noção de “estrutura(s)” tem um significado que se distancia deste supra-referido, já 
que é entendida como as formas abstractas de organização, que não são reduzidas ou simplificadas às suas 
diversas realizações materiais. E, acrescentam, “(...) les structures sont des morphologies abstraites qui 
émergent dynamiquement du substrat où elles s’incarnent. Elles conditionnent la stabilité et l’intelligibilité de 
leurs réalisations concrètes” (DESMARAIS e RITCHOT, 2000:11). 
36 MARCOS (1996), apoiando-se em Gaëtan Desmarais (1993) e Gilles Ritchot (1982), frisa a importância da 
génese da estrutura morfológica abstracta considerando que “(...) à travers la genèse de la structure 
morphologique abstraite, des significations socio-culturelles diverses vont se trouver spatialisées, 
transformées, interprétées et mises en formes concrètes” (MARCOS, 1996:86). 
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a evolução histórica da forma urbana – para a compreensão dos processos 

espaciais que induziram à sua estruturação, evolução ou transformação, no 

sentido de atribuir uma (re)significação espacial. Trata-se, assim, de uma 

abordagem integrada que introduz as dimensões “morfodinâmica” e “géo-

histórica” no contexto dos modelos de concepção identitários (modèles 

d’élaborations identitaires) e de diferenciação espacial (GAGNON, 2003:5). Segundo 

DESMARAIS (2005), a teoria da morfogénese urbana considera a cidade no 

sentido estrutural, isto é, como uma forma abstracta de organização37, sendo que o 

estudo morfogenético de um aglomerado humano integra três conceitos 

fundamentais (DESMARAIS, 1998)38: (i) o “vacuum” que remete para a questão do 

centro organizador das cidades, ou seja, a sua origem, a atractividade, seus 

“investimentos” (investissements) de significado ou valor e a sua permanência ao 

longo do tempo; (ii) o “controlo político da mobilidade” centrando-se sobre os 

esquemas de interacção espacial que são pertinentes em se conservar para 

assegurar a passagem de um nível micro-geográfico, onde evoluem os diferentes 

actores e suas múltiplas acções, a um nível macro-geográfico, onde surgem as 

formas de organização espacial das cidades; e, (iii) o modelo do “espaço 

anisotrópico” que permite reconstituir o modo como os gradientes 

morfogenéticos diferenciam o espaço interno das cidades em domínios 

qualitativos distintos. A introdução do modelo do “espaço anisotrópico” 

expressa, assim, um afastamento relativamente aos modelos “clássicos” de 

representação abstracta do espaço geográfico assentes num “espaço isotrópico”39 

                                                 
37 DESMARAIS (2005), reportando-se à abordagem da cidade como forma abstracta de organização (noção 
desenvolvida na Teoria da Forma Urbana por Gilles Ritchot em 1976) explicita o seu entendimento, referindo 
nomeadamente que se trata de “(...) une strucuture spatiale qui correspond à une ‘configuration de seuil’ ( ∑ ). 
Le voisinage topologique du seuil est celui d’un col situé à la encontre des deux gradients différenciés, le 
gradient positif en saillie parce qu’investi de valeurs fortes et le gradient négatif en creux parce qu’investi de 
valeurs plus faibles. Il fait tenir ensemble les positions de rassemblement endorégulées, appropriées le long du 
gradient positif fortement monumentalisé, et des position de concentration exorégulées attribuées le long du 
gradient négatif plus faiblement valorisé” (DESMARAIS, 2005:60-61). 
38 Sobre os conceitos englobados na abordagem morfogenética, nomeadamente a noção de “vacuum” e de 
“controlo político de mobilidade” vide DESMARAIS, Gaëtan, RITCHOT, Gilles (2000). La géographie 
structurale. Paris: L’Harmattan. Collection Géographies en liberté. 147p. 
39 DESMARAIS (2005) procede à explicação da defesa do modelo do “espaço anisotrópico” por contraponto 
aos modelos “clássicos” assentes no “espaço isotrópico” referindo: “l’organisation spatiale et la structuration 
morphologique des établissements humains ne resultant pas d’un simple étalement de l’urbain qui s’accroîtrait 
aux dépens d’un substrat rural à partir de foyers de diffusion, un processus centro-périphérique de type tache 
d’huile qui aurait pour cause des poussées démographiques et le développement des activités économiques. 
Cette conception devenue familière est à l’ouvre dans de nombreux modèles de croissance urbaine, 
notamment ceux de l’École de Chicago ou de l’écologie factorielle, lesquels présupposent l’usage d’un espace 
isotrope dont les propriétés sont identiques dans toutes les directions, ce que contredisent pourtant les faits 
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(DESMARAIS e RITCHOT, 2000:77), desde já atendidos nos discursos “clássicos” 

recorrentes sobre a forma urbana. No contexto de aplicação a um caso 

português, suportado em algumas destas teorias (nomeadamente a teoria da 

forma urbana de Gilles Ritchot, mais tarde desenvolvido por Gaëtan Demarais 

apresentando o modelo “parcours morphogénétique de l’établissement humain” e, a 

semiótica morfodinâmica desenvolvida por Per Aage Brandt), refira-se MARCOS 

(1996) com o estudo da morfogénese e semiogénese de Lisboa, após suas origens 

paleolíticas durante o século XVII. 

− Os discursos baseados no desenvolvimento sustentável, com preocupações sobre 

o desenvolvimento equilibrado das relações humanas e o meio físico como 

suporte das suas actividades, numa visão integrada assentando nos domínios 

social, ambiental, económico-institucional (da governança). A diversidade de 

contributos nesta perspectiva de abordagem é inesgotável, englobando, 

nomeadamente a discussão da forma urbana sustentável pela dialéctica forma 

urbana compacta versus forma urbana dispersa (urban sprawl) (KASANKO, 

BARREDO, LAVALLE et al., 2006) quer na óptica das causas e/ou consequências 

de um modelo espacial de desenvolvimento face ao anterior, no interesse pela 

eficiência (energética, dos recursos naturais), nos custos e impactos da forma 

urbana (HOLDEN, NORLAND, 2005:2147; ALBERTI, 2005), quer na óptica da 

relação entre processos (actores, agentes e políticas de desenvolvimento 

territorial) e o desenvolvimento espacial urbano; ou, numa visão sectorial, com 

enfoque em domínios específicos como os transportes e mobilidade 

(ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER, 1996; POUYANNE, 2004a, 2004b), o 

consumo de espaço pela expansão urbana “alargada” (do uso e ocupação do 

solo), a poluição e resíduos sólidos urbanos, a equidade social, a governança, etc.. 

De facto, a introdução do paradigma da sustentabilidade tem despoletado 

algumas controvérsias e discussões sobre (i) a relação (se existe) entre forma 

urbana e desenvolvimento sustentável; (ii) o significado, a maneira de identificar 

e de alcançar uma forma urbana sustentável, o modo de construir as cidades 

                                                                                                                                               
d’agglomération du cadre bâti, de la population et des activités qui ne sont pas distributes de façon 
homogène, mais variant systématiquement en function de leur position relative. [Neste sentido, o autor 
advoga que] La compréhension de l’hétérogénéité de l’espace habité nécessite plutôt d’introduire des 
mécanismes de segmentation spatiale, des processus dynamiques induisant des brisures de symétrie et 
conduisant à la formation et à la stabilisation de discontinuités qualitatives dont le deployment est constitutive 
de la structuration spatiale des agglomérations urbaines” (DESMARAIS, 2005:49-50). 
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modernas (sustentáveis) e que forma(s) urbana(s) garante(m) ou permite(m) 

efectivamente o “equilíbrio” entre os diferentes domínios social, económico e 

ambiental; (iii) a medida da sustentabilidade urbana, pela avaliação e 

monitorização da sustentabilidade urbana apoiado na construção de indicadores e 

índices.  

− Os discursos baseados na medida da forma urbana (inventários a partir de dados 

de detecção remota, baseada na dimensão fractal40 (fractalidade urbana41)) e no 

                                                 
40 Em termos lexicais, MANDELBROT (1998) refere-se a fractal (adj.) quando uma figura geométrica ou um 
objecto natural combina as seguintes características: “a) As suas partes têm a mesma forma ou estrutura que o 
todo, estando porém a uma escala diferente e podendo estar um pouco deformadas. b) A sua forma é ou 
extremamente irregular ou extremamente interrompida ou fragmentada, assim como todo o resto, qualquer 
que seja a escala de observação. c) Contém “elementos distintos” cujas escalas são muito variadas e cobrem 
uma vasta gama.” (MANDELBROT, 1998:171); o mesmo autor entende a dimensão fractal, no seu significado 
genérico, como: “número que quantifica o grau de irregularidade e de fragmentação de um conjunto 
geométrico ou de um objecto natural e que se reduz, no caso dos objectos da geometria normal de Euclides, 
às suas dimensões usuais.” (MANDELBROT, 1998:172); por outro lado, considera a geometria fractal como o “(...) 
estudo de diversos objectos, tanto matemáticos como naturais, que não são regulares, mas rugosos, porosos, 
ou fragmentados, sendo-o no mesmo grau em todas as escalas.” (MANDELBROT, 1998:207). De acordo com 
BRUNET, FERRAS e THERY (1992:207) em “Les mots de la géographie, dictionnaire critique” por objecto 
fractal entende-se “dont les sinuosités sont infiniment répliquées, selon une loi stricte, à travers plusieurs 
niveaux de l’échelle spatiale; leur longueur est infinie, même à l’intérieur d’un espace fini (…). Certains objects 
géographiques peuvent être traités comme des fractales: un littoral rocheux, un système de failles, le réseau 
hydrographique, le périmètre de la ville, le réseau de ses rues, la crête de la montagne. La mathématique des 
fractales commence à être employée en géographie. Elle permet de caractériser une ligne, voire une surface, 
par un seul nombre (dimension fractal), et donc de comparer des formes dans le temps et dans l’espace”; 
segundo DESMARAIS e RITCHOT (1998:330): “La théorie des fractals, que nous devons à Benoît Mandelbrot, 
étudie une famille de formes particulières. Le concept renvoie à des formes fragmentées, fractionnées, 
irrégulières, interrompues. La géométrie fractale concerne le brisé, le fracturé, le grainé, l’enchevêtré. Les 
formes en question sont dotées d’une complexité et d’une irrégularité intrinsèques qui se manifestent à toutes 
les échelles d’observation. La théorie des fractals conduit à l’élaboration de modèles qui permettent de 
classifier ces formes irrégulières pour en faire ressortir les propriétés géométriques.”. 
41 Segundo PUMAIN et al. (2006) terá sido S. Arlinghaus (urbanista) que, na década de 80 (séc. XX), fez pela 
primeira vez referência à possibilidade de aplicação da noção de fractal às cidades (Fractals take a central 
place, Geografiska Annaler, 1985). No tocante às aplicações no contexto do estudo das configurações intra-
urbanas, com respectiva medida e interpretação de parâmetros, os autores destacam como precursores os 
geógrafos ingleses, Michael Batty e Paul Longley (Fractal cities, London, Academic Press, 1994) e o geógrafo 
francês, Pierre Frankhauser (La fractalité des structures urbaines, Anthropos-Economica, 1994). De facto, 
FRANKHAUSER (1994a) na obra que se faz referência, salienta uma ideia dominante no contexto da 
abordagem dos fractais em espaço urbano referindo: “Les tissus urbains des zones urbaines actuelles 
montrent certaines caractéristiques qu’on peut associer à un principe d’emboîtement d’échelles qui apparaît dans la 
forme même des taches urbaines (…).”. De acordo com DE KEERSMAEKER, FRANKHAUSER e THOMAS 
(2004:222-223) “A abordagem fractal é sobretudo uma abordagem geométrica; permite abordar um 
fenómeno espacial simultaneamente por meio de modelos de referência e pela utilização das medidas 
morfológicas fractais (Frankhauser e Pumain, 2001; Frankhauser, 2000; Batty e Longley, 1994). Os descritores 
fractais traduzem certas propriedades de uma estrutura cujo significado só se torna evidente com o recurso a 
modelos fractais como referência. Estes desempenham um papel equivalente às referências que servem a 
geometria euclidiana como o círculo, o quadrado ou o triângulo. Utilizando medidas fractais, parece possível 
em teoria verificar a existência de uma lei hierárquica numa distribuição. O facto de se poder estudar um 
fenómeno através de escalas diferentes fornece também a possibilidade de descobrir limiares na organização 
espacial. Uma comparação morfológica e uma classificação dos tecidos urbanos parecem assim possíveis; 
estas permitem mais claramente evidenciar os princípios de ordem interna que não se revela recorrendo a 
outras abordagens. O carácter geométrico da abordagem fractal permite conceber – após ter realizado análises 
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conceito de fragmentação espacial), aplicação das medidas da ecologia da 

paisagem e outras teorias e métodos orientados para a análise da forma urbana. 

Neste contexto, LUCK e WU (2002) destacam um conjunto de novas teorias e 

métodos aplicados, desde 1960, na descrição da forma e da estrutura dos sistemas 

urbanos, designadamente: a teoria da catástrofe42 (Wilson, 1960), a teoria do caos 

(Wilson, 1980; Wong e Fotheringham, 1990), a teoria da estrutura dissipativa43 

(Allen e Sanglier, 1976), os fractais (Batty e Longley, 1989; White e Engelen, 

1993; acrescente-se Frankhauser, 1994a), os autómatos celulares (Tobler, 1979; 

Couclelis, 1985; Batty, 1997) e a teoria da auto-organização (Schweitzer, 1997; 

Portugali, 2000; acrescente-se Pumain, Sanders e Saint-Julien, 1989) (LUCK e WU, 

2002:327-328). Os autores consideram estas novas abordagens como um 

importante contributo para o estudo dos sistemas urbanos “(...) from fractals to 

cellular automata and to self-organization, bottom-up and local interactions are 

viewed essential for the formation of urban systems.” (LUCK e WU, 2002:328) 

frisando, nomeadamente, alguns elementos e características que os distingue das 

teorias estáticas e visões “clássicas” da morfologia urbana (em alusão ao modelo 

sectorial de Hoyt, à teoria das zonas concêntricas de Burgess e à teoria dos 

núcleos múltiplos) (LUCK e WU, 2002:328): estas novas abordagens (i) enfatizam 

as dinâmicas da forma urbana e as suas relações na geração de processos e (ii) são 

baseadas em perspectivas de sistemas não-lineares e “non-equilibrium”.  
                                                                                                                                               
morfológicas – as estruturas teóricas de referência que seguem o mesmo princípio de ordem interno que os 
tecidos urbanos reais. No contexto urbanístico, isto pode servir de ponto de partida para reflexões sobre a 
estruturação dos espaços urbanos e periurbanos. O princípio básico da geometria fractal é a repetição de um 
princípio de emboîtement de escalas que podemos verificar nos fractais construídos. A análise fractal assenta por 
conseguinte sobre a ideia de verificar em que medida uma configuração observada é estruturada de acordo 
com uma lógica emboîtement de escalas como se observa nas fractais construídos.” [tradução livre do próprio 
autor]. 
42 Segundo DESMARAIS e RITCHOT (1998:329) “La théorie des catastrophes de René Thom explique 
l’apparition, le maintien et la disparition de morphologies pouvant appartenir à des phénomènes très divers. Il 
y a «catastrophe» de ce point de vue lorsqu’une variation continue de cause entraîne une variation discontinue 
d’effet. Toute forme se déploie dans un espace substrat. Si cet espace est isotrope, si ses propriétés se 
modifient de façon continue, il ne peut pas y avoir de morphologie. Une forme exige, pour apparaître, qu’il y 
ait une discontinuité des propriétés qualitatives du substrat. La théorie des catastrophes est à la source de 
modèles mathématiques qui autorisent l’analyse, non seulement des formes concrètes du monde sensible, 
mais aussi de morphologies abstraites comme les structures sémantiques et syntaxiques du langage, ou encore 
les structures conceptuelles de la perception et de la pensée.”. 
43 De acordo com DESMARAIS e RITCHOT (1998:330) “Conçue par Ilya Prigogine, la théorie des structures 
dissipatives s’intéresse aux processus d’auto-organisation relatifs aux interactions entre de nombreux individus 
apriori identiques (molécules en chimie, cellules en biologie, agents en économie). Les structures dissipatives 
résultent de l’émergence apparemment spontanée d’un ordre — une morphologie stable — au sein d’un 
système constitué d’un grand nombre d’entités atomiques soumises à des contraintes externes. Ces structures 
sont engendrées et stabilisées par les flux de matière et d’énergie qu’elles échangent avec le milieu 
environnant. Elles impliquent des «brisures de symétrie» que la théorie associe à des ruptures de stabilité de 
l’équilibre du système où elles s’actualisent.”. 
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As teorias “clássicas” e os modelos de inspiração alemã, integrados no primeiro 

grupo de discursos sobre o estudo da forma urbana, caracterizados pela sua natureza 

estática, não consideram a dinâmica dos sistemas e da sua organização espacial nem 

colocam ênfase na integração dos aspectos relacionais (intrínsecos ou extrínsecos ao 

fenómeno ou ao objecto de análise), ao invés dos discursos emergentes que integram 

outros factores explicativos ou de análise (a temporalidade: o evolucionismo, o caos, a 

catástrofe e outros paradigmas).  

Os primeiros podemos considerar que traduzem a dialéctica 

racionalismo/idealismo assentando sobre teorias e modelos de base “clássicas” 

(suportando-se no determinismo, no funcionalismo,...) com nomeadamente, preocupações 

sobre a localização e a distribuição espacial, o crescimento, as funções, do macro para o 

micro, os transportes como factores modeladores da forma urbana, etc., desenvolvidos 

sobretudo na década de 30 a 60 do século XX. Das tendências de abordagem e análise 

urbana de cariz “económico” e histórico, segue-se-lhes a ênfase nos aspectos sociais (a 

organização social do espaço, as relações socioespaciais, etc.) e, a partir do final da década 

de 70 a inícios dos anos 80, uma outra variável – o ambiente – é introduzida nos discursos 

sobre a forma urbana. Nos anos 80 a 90, surge o paradigma da sustentabilidade conferindo 

importância simultaneamente aos diferentes domínios social, ambiental, económico e 

institucional na análise territorial. É no quadro deste domínio de análise que se enquadra o 

desenvolvimento do objecto de análise desta dissertação, aliando a pertinência das métricas 

espaciais da forma urbana à sustentabilidade urbana. A par do desenvolvimento das 

temáticas relativas à forma urbana com a integração sucessiva das perspectivas de análise 

económica, histórica, social e ambiental, assiste-se a um avanço nas abordagens 

aplicacionais acompanhado pela inovação tecnológica.  

Os domínios temáticos das duas tendências discursivas, tendencialmente, 

acompanham o momento temporal em que despoletaram/ocorrem (exemplo da 

abordagem aos aspectos relativos à segregação socioespacial que motivaram novas 

metodologias e visões no tratamento e análise do problema, ou o pós-segunda guerra 

mundial com o despoletar de novas abordagens no contexto da arquitectura e do 

urbanismo), não obstante são uma importante base de apoio para a proposta de novas 

metodologias e abordagens aplicacionais, incitando a exploração de métodos e técnicas até 

então inexistentes/desconhecidos e/ou transpostos de outras áreas do conhecimento 

científico, nomeadamente das ciências duras como a física, a biologia, a matemática, de 

entre outras para o contexto dos estudos urbanos. 
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De uma forma geral, o estudo da forma urbana, apresentado nos diferentes 

domínios discursivos, assenta sobre dois níveis fundamentais de observação e análise do 

objecto: um que se dedica à análise e descrição do seu conteúdo sob o ponto de vista 

social, económico, ambiental, cultural, político-institucional (“leitura interna” da forma 

urbana); e, um outro que se orienta para a análise físico-espacial da estrutura e dos 

elementos constitutivos da forma urbana propriamente dita (“leitura externa” da forma 

urbana)44. A estes “níveis de leitura” da forma urbana ROSSI (2001) considera-os como 

“grandes sistemas” frisando: “(...) sem pretender traçar um quadro de referência para uma 

história do estudo da cidade, pode-se afirmar que existem dois grandes sistemas: o que 

considera a cidade como o produto de sistemas funcionais geradores da sua arquitectura, e 

portanto do espaço urbano, e o que considera a cidade como uma estrutura espacial. No 

primeiro caso a cidade nasce da análise de sistemas políticos, sociais, económicos, e é 

tratada sob o ponto de vista destas disciplinas; o segundo ponto de vista pertence de 

preferência à arquitectura e à geografia”. 

Apesar da natureza indissociável destes dois níveis de análise da forma urbana, 

muitas vezes são tratados de modo independente. Exemplo disso são os estudos sectoriais 

sobre a forma urbana (dos transportes e mobilidade associados à forma urbana, das 

relações entre a dimensão e tamanho da forma urbana e as densidades, do clima e forma 

urbana, emissões de dióxido de carbono e forma urbana, etc.) e os estudos exclusivamente 

dedicados à forma urbana como objecto de análise propriamente dito (a natureza da 

própria forma, a parte tangível da forma urbana e os elementos físicos constituintes, as 

métricas espaciais da forma urbana).  

Ambas as tendências discursivas expressam âmbitos diferentes de abordagem da 

forma urbana, nomeadamente: uns enveredam pela vertente descritiva da forma urbana 

(por exemplo, com base nos aspectos tipológicos urbanos) e outros dedicam-se ao carácter 

explicativo (da natureza analítica para a sua interpretação e explicação) do estudo da forma 

urbana com o enfoque nos processos e mecanismos de composição urbana. Segundo 

                                                 
44 Os termos “leitura interna” e “leitura externa” da forma urbana para designar os dois níveis fundamentais 
de observação e análise do objecto de estudo são inspirados em LAMAS (1993:31) quando refere que “(...) um 
primeiro grau de leitura da cidade é eminentemente físico-espacial e morfológico (...)” – correspondendo, 
neste contexto, ao nível de “leitura externa” da forma urbana; e, “(...) a este se juntam outros níveis de leitura 
que revelam diferentes conteúdos (históricos, económicos, sociais e outros)”, neste caso, agregados num 
outro nível denominado de “leitura interna” da forma urbana. Este último nível de leitura “só é possível 
porque a cidade existe como facto físico e material” (LAMAS, 1993:31). 
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LAMAS (1993:31) “todos os instrumentos de leitura têm o mesmo objecto – o espaço físico, 

a forma urbana”. 

Estes discursos marcam um vasto domínio de análise e investigação sobre a forma 

urbana mas nem por isso revelam um quadro unificador relativo à sua conceptualização. 

De facto, há uma construção de ideias com suporte em teorias e modelos que advêm da 

necessidade operativa e de concretização imediata das questões estudadas para uma 

possível explicação mas que deixa em aberto, a montante, os fundamentos e princípios que 

estão na base da sua própria noção, no contexto da ciência urbana45 em sentido lato.  

Poder-se-á considerar que as abordagens contempladas nas duas linhas discursivas 

fundamentais sobre a forma urbana revelam que o estudo da forma urbana é 

eminentemente (i) multidisciplinar e (ii) multidimensional (cf. ponto 2) quer pela natureza 

do próprio objecto de análise – forma urbana – quer pela diversidade de domínios de 

análise no contexto do qual é abordado. 

 

 

2. DIMENSÕES DO ESTUDO DA FORMA URBANA 

 

O estudo da forma urbana, segundo as perspectivas de abordagem manifestadas nas 

tendências discursivas supra-referidas, é tão ou mais amplo e diverso quanto as dimensões 

de análise a integrar no seu estudo, conferindo-se, assim, um carácter multidimensional ao 

estudo da forma urbana. De facto, a par da natureza multidisciplinar constatada nas 

diversas abordagens sobre o estudo da forma urbana, está-se perante um objecto de estudo 

que pode ser traduzido num universo constituído por n dimensões de análise. É com base 

neste pressuposto que iremos reflectir sobre quais as dimensões fundamentais, que de certa 

forma se revelam dominantes no contexto dos estudos sobre a forma urbana, bem como 

que conteúdos ou elementos de interesse se associam a cada dimensão (a explicação do 

significado da dimensão).  

                                                 
45 O termo ciência urbana é-nos apresentado por exemplo por ROSSI (2001) quando se interroga sobre as 
possibilidades de autonomia de uma ciência urbana, sugerindo que “para responder positivamente à (...) 
questão, é necessário admitir que a cidade se construa na sua totalidade, ou seja, que todos os seus 
componentes participem na constituição de um facto. Por outras palavras e genericamente, pode dizer-se que 
a cidade é o progresso da razão humana (porque coisa humana por excelência) e esta frase só tem sentido 
quando iluminamos a questão fundamental, ou seja, que a cidade e cada facto urbano são por natureza 
colectivos” (ROSSI, 2001:74-75). 
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O termo dimensão pode ser entendido como modo de “segmentar” a realidade 

privilegiando o cruzamento de pontos de vista parciais sobre um conjunto vasto de 

fenómenos (LÉVY, 2003:907-910). Como sugere LÉVY e LUSSAULT (2003) esta definição 

não se reduz apenas a uma “metáfora geométrica”, mas de maneira mais ambiciosa a uma 

noção.46 Neste contexto, dever-se-á entender por dimensão um “segmento”, no sentido de 

“esfera” ou campo de análise, ou entendido como a categoria ou elemento analítico, a tal 

“segmentação da realidade”, a partir do qual se estrutura uma determinada abordagem no 

quadro do estudo da forma urbana. 

Neste contexto de reflexão, Orlando RIBEIRO (1994) na sua obra Opúsculos geográficos 

(Volume V: Temas Urbanos), a propósito do “estudo geográfico das cidades” faz alusão, 

directa ou indirectamente, às diferentes dimensões que comportam o estudo da forma 

urbana. De acordo com o autor, a cidade é uma forma que se dispõe segundo uma estrutura 

resultante da sua evolução; e, atribuindo às funções um papel modelador, espacial e 

temporalmente, da fisionomia urbana, considera a cidade uma criação, elemento 

fundamental da organização do espaço que promove o estabelecimento de relações sociais. 

Na sequência destas ideias, o autor defende que a compreensão e possível explicação de 

uma aglomeração urbana deve passar pela “(...) observação do actual, rastrear no tempo as 

condições da sua génese e as vicissitudes do seu destino, mostrar o que é antigo e 

persistente na sua figura, tanto como as transformações que, sob a acção de novos 

processos de construir e maneiras de circular e de outras necessidades ou desejos dos 

homens [...] deram, a tantas cidades velhas, uma expressão moderna e diferente” (RIBEIRO, 

1994:170-171). 

De facto, as ideias proferidas pelo autor, entendidas como contributo para a 

abordagem e a explanação sobre a natureza multidimensional do estudo da forma urbana, 

remetem para o estabelecimento de um quadro de dimensões fundamentais de acordo com 

os seguintes tópicos: 

(i) a dimensão física e espacial que compreende a forma, morfologia, a estrutura 

espacial, o desenho urbano pelo traçado dos planos e seus elementos, a 

                                                 
46 Segundo VESCHAMBRE (2004) “L’usage de dimension, comme métaphore géométrique visant à découper 
une réalité dans le but de l’analyser, daterait seulement d’une cinquantaine d’années, si l’on en croit le 
Dictionnaire de la géographie (2003). Appliqué à l’espace pour analyser la société, la date d’introduction d’un 
tel usage reste à déterminer. Nous l’avons vu apparaître pour notre part à la fin des années 1970 [referindo-se 
a A. Reynaud, num artigo publicado em 1979 num número dedicado à região da Revista Espaces Temps], au 
moment où la géographie a commencé à s’affirmer comme science sociale. 
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configuração espacial, a fisionomia global da forma urbana e suas 

propriedades geométricas; 

(ii)  a dimensão funcional que remete para a estrutura de actividades económicas, a 

relação “clássica” forma-função, os padrões de uso do solo; 

(iii)  a dimensão relacional observada pelos fluxos, mobilidade e transportes, 

informação, competitividade global-local, coesão territorial, a 

sustentabilidade pelas relações de interacção entre sub-sistemas urbanos 

diversos, mas também visto ao nível dos processos e mecanismos (os meios) 

que se reflectem na própria dinâmica de evolução da forma, além dos agentes 

e os actores intervenientes nas acções e políticas urbanas; 

(iv)  a dimensão histórica abordada na morfogénese pela origem e desdobramento 

da significação da forma no tempo histórico, origem enquanto “marca” ou 

valor de comunicação no marketing urbano, mas também a análise da 

evolução da forma urbana na óptica das permanências e dos elementos de 

mudança que “recriam” os tempos das formas urbanas; 

(v) a dimensão social compreendendo a análise de conteúdos sociodemográficos, 

focando matérias como a exclusão e segregação socioespacial, a relação entre 

formas intra-urbanas e segurança, o significado das margens urbanas, mas 

também a imagem e percepção espacial, o significado da forma (social) 

urbana; 

(vi)  a dimensão geográfica compreendendo a valorização do sítio, da situação, das 

condições físicas de génese da formação dos espaços urbanos, da génese da 

forma urbana influenciada pelos factores físico-geográficos e naturais (clima, 

relevo, vegetação, tipo de solos...). 

 

No seguimento da reflexão apoiada pela leitura de Orlando RIBEIRO (1994) qual o 

significado das dimensões do estudo da forma urbana?  

Como sugere (LÉVY, 2005) “la forme urbaine et son étude dépendent toujours d’un 

point de vue de départ, d’un regard porté sur la forme, d’une définition préalable qui en 

délimite le contour et l’approche, à vérifier ensuite sur le terrain” (LÉVY, 2005:28). De 

facto, cada dimensão da forma urbana expressa um ponto de partida de observação, a 

marca da intenção que um dado observador ou analista segue para concretizar os seus 
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objectivos de análise no quadro da forma urbana e que tentamos reflectir nos sub-pontos 

que de seguida se apresenta.  

Esta sistematização de acordo com as seis dimensões fundamentais do estudo da 

forma urbana não deve ser entendida como uma síntese de domínios que se manifestam de 

forma independente nos diferentes estudos, antes revelam-se em estudos de carácter mais 

abrangente numa interdependência dimensional; ou, em análises de carácter específico, 

centrando-se numa ou no cruzamento de duas ou mais dimensões do estudo da forma 

urbana, por razões que se prendem com a redução ou a simplificação necessários na 

condução destes estudos.  

Refira-se ainda, que a par da identificação destas dimensões poder-se-á enunciar um 

conjunto mais alargado de outras dimensões do estudo da forma urbana que remetem 

sobretudo para a análise dos seus “conteúdos”, universo este tão amplo quanto os 

interesses e objectivos revelados na relação observador-objecto. Neste contexto, considera-

se que o estudo da forma urbana é tão ou mais completo quanto as dimensões que 

contempla a sua análise mas que nem por isso contesta a abordagem unidimensional como 

é o caso da aplicação da matemática e da geometria para a compreensão da forma física e 

espacial urbana (BUNGE, 1966; HAGGETT, 1979; CARTER, 1981). 

 

 

2.1. Dimensão física e espacial 

 

A forma, a fisionomia e a estrutura aludidos por RIBEIRO (1994) estão implícitos na 

leitura e na compreensão dos elementos físicos urbanos e suas relações, dos modos de 

organização e de estruturação espacial, da malha e do tecido urbanos. Nesta perspectiva, 

está-se na presença de um tipo de análise orientada antes de mais para a “leitura externa” 

da forma urbana, a parte tangível e material da forma urbana a que designamos de dimensão 

física e espacial da forma urbana.  

Numa acepção “clássica” esta dimensão revela-se em estudos sobre a natureza 

morfológica urbana (explorados inicialmente por Conzen) mas também no contexto da 

arquitectura, urbanismo e da geografia urbana. Mais tarde, acompanhando o progresso 

tecnológico, surgem estudos aplicados ou de carácter exploratório que recorrem às 

tecnologias de informação geográfica, nomeadamente com o suporte em técnicas de análise 
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espacial e em métodos computacionalmente mais exigentes (exemplo da Detecção Remota 

urbana e dos Sistemas de Informação Geográfica) ou em abordagens que integram métricas 

espaciais para a determinação das propriedades físicas da forma urbana.  

Esta dimensão surge ainda associada a estudos de carácter ecológico e ambiental 

que remetem nomeadamente para a qualidade do ambiente urbano expresso por medidas 

quantitativas (indicadores ou índices sintéticos) que revelam o estado e a pressão dos 

factores intervenientes na “saúde” urbana. A espacialização física da forma urbana pode 

ainda ser apreendida pela análise dos padrões de ocupação do solo e sua interpretação ao 

nível intra-urbano, por meio de altas resoluções espaciais, bem como pela associação à 

geometria do próprio sistema cadastral. 

ALLAIN (2004) defende que a análise urbana, latus sensu, dever-se-á apoiar na análise 

sistemática das componentes que integram os subsistemas económico, político, social,... e o 

subsistema morfológico (ALLAIN, 2004:16). Segundo o mesmo autor o subsistema 

morfológico expressa-se pela análise do sistema da forma urbana47 e seus elementos, tendo 

em conta três grandes componentes (ALLAIN, 2004:16): os elementos, propriamente dito (le 

plan, le bâti et l’usage du sol), que formam uma estrutura (modo de organização destes 

elementos) obedecendo a lógicas espontâneas ou regulamentares – os meios (tipo de 

combinações de decisões e de processos de intervenção urbana). Os aspectos tangíveis da 

forma urbana, os elementos físicos que lhe dão corpo e as relações de continuidade ou 

descontinuidade que marcam a sua organização.  

Em tempos, a relação cósmica urbana de seu carácter estável, em analogia ao 

círculo ou à forma quadrada, marcava as interpretações sobre a forma física urbana. A 

linearidade, a circularidade, e as componentes descritivas das propriedades da forma física 

urbana retratam a “fisionomia” e o perfil físico urbano. Se se considerar que a forma física 

urbana é a materialização espacial das relações sociais, culturais, políticas mas também 

resultado de intervenções no quadro do ordenamento e do planeamento territorial, parece-

nos indubitável a pertinência de atender ao estado e natureza dos elementos físicos e sua 

evolução para uma “construção” atenta, esclarecida e preocupada com o (re)arranjo dos 

elementos fixos, considerando tanto a sua manutenção ou a inversão “inteligente” 

                                                 
47 Segundo ALLAIN (2004:14) a noção de sistema implica certa coerência entre os elementos, mas também de 
interacção ou relações dialécticas, sobretudo se considerarmos a forma urbana como um “processo contínuo” 
segundo expressão de C. Aymonino. 



41 

(fundamentada) de processos e tendências instaladas, como “doenças” que fragilizam o 

quadro da forma urbana global.  

De facto, as tendências actuais de crescimento urbano, quer pelo preenchimento de 

espaços vazios intra-urbanos quer pelo alastramento a “periferias” cada vez mais distantes, 

colocam o desafio de atender, por um lado, à medida quantitativa das características do 

crescimento físico e espacial que o estudo da forma urbana permite atingir, da tendência 

evolutiva a partir de um momento temporal afastado (t0) até um dado momento mais 

recente (t1), à quantificação da intensidade e natureza da mudança do uso e da ocupação do 

solo; e, por outro lado, atender aos aspectos de mudança ou evolução dos aspectos do 

preenchimento da forma urbana (a qualificação espacial urbana). Com base nesta leitura, 

poder-se-á passar para uma análise cruzada com outras dimensões da forma urbana, que 

considera assim as relações entre os aspectos tangíveis do todo e das partes do espaço 

urbano e os “conteúdos” imateriais. Numa visão de conservação urbana, o interesse 

coloca-se no entendimento dos elementos e valores construídos que permanecem como 

marcas da identidade ou de renovação de identidades, acompanhando a tábua de valores e 

princípios vigentes numa abordagem que enfatiza a aproximação entre os aspectos 

materiais (visíveis) e as expectativas de quem os vivencia. 

 

 

2.2. Dimensão funcional  

 

A dimensão funcional no quadro do estudo da forma urbana remete para a análise das 

funções e sua distribuição espacial, para a estrutura das actividades económicas e o padrão do 

uso do solo, para a distribuição do valor do uso do solo e sua influência na modelação da 

forma urbana ao longo do tempo.  

Esta dimensão funcional tem-se revelado nomeadamente pela discussão “clássica” 

da relação entre forma e função, temática esta expressa em abordagens pouco consensuais 

sobre o factor determinante da relação forma-função. Esta pode ser sistematizada de 

acordo com duas abordagens distintas quanto à relação que se poderá estabelecer com o 

domínio funcional – “forma-função”.  

De acordo com MORTON (2002:7), “(...) na perspectiva arquitectónica do conceito 

de espaço urbano, apontam-se duas abordagens: (i) uma que entende a forma como 
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independente das funções (a que podemos designar de abordagem estética); (ii) ao invés, 

uma outra que considera que as funções determinam a forma (a que podemos designar de 

“funcionalista”). O entendimento “clássico” de Louis Sullivan, arquitecto funcionalista e 

modernista, resume esta última abordagem já no final do século XIX, considerando: a 

“forma segue a função”. 

A perspectiva de Aldo ROSSI (2001) reforça a tendência apontada na primeira 

abordagem – a independência da forma face à função –, sugerindo: “(...) a função é 

insuficiente para definir a continuidade dos factos urbanos e, se a origem da constituição 

tipológica destes é simplesmente a função, não estamos perante algum fenómeno de 

sobrevivência; uma função está sempre caracterizada no tempo e na sociedade, aquilo que 

dela intimamente depende não pode estar senão ligada ao seu desenvolvimento. Um facto 

urbano determinado unicamente por uma função, não é fruível para além da razão daquela 

função. Na realidade, continuamos a fruir elementos cuja função de há muito se perdeu; o 

valor destes factos reside unicamente na sua forma. A sua forma participa intimamente na 

forma geral da cidade, é, por assim dizer, uma invariante; muitas vezes, estes factos estão 

profundamente ligados aos elementos constitutivos, aos fundamentos da cidade, e estes 

reencontram-se nos monumentos.” (ROSSI, 2001:79). O seu discurso afasta-se, assim, de 

uma visão estrita se atendermos à relação linear entre a forma e a função defendida pela 

abordagem funcionalista. 

 

 

2.3. Dimensão relacional 

 

Em 1970 TOBLER publica “A Computer Movie Simulating Urban Growth in the 

Detroit Region”48, artigo que viria a constituir um marco no domínio da Geografia Teórica 

e Quantitativa na medida em que nele enunciou a Primeira Lei da Geografia: “Everything is 

related to everything else, but near things are more related than distant things” (TOBLER, 

1970: 236). Esta Lei sustenta-se no conceito de proximidade geográfica, conceito esse que 

                                                 
48 Alguns autores fazem referência ao ano de 1979 como sendo o ano de publicação da Lei de Tobler. Na 
realidade, a primeira referência pública é feita pelo autor em 1969, durante um evento organizado pela 
Comissão de Métodos Quantitativos da União Geográfica Internacional. Em 1970 TOBLER publica o artigo 
“A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region” (Economic Geography, 46, 2 (1970), pp. 
234-240), no qual enuncia a Lei (p. 236). 
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justifica, à luz da referida Lei, a maior semelhança entre entidades geográficas contíguas, 

comparativamente a entidades geográficas mais distantes. A importância conceptual dos 

trabalhos de TOBLER é tal que a análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica 

baseia-se em boa parte na representação computacional, que operacionaliza indicadores 

locais e globais de auto-correlação espacial. 

Tobler expressa a dimensão relacional no espaço topológico (sugerindo, por 

exemplo, a adjacência e a distância euclidiana como elementos determinantes da auto-

correlação) através da dependência espacial. Parece evidente que a dimensão relacional, na 

acepção de TOBLER, ao sustentar-se exclusivamente no espaço topológico regista os efeitos 

locais de um fenómeno mas questionamo-nos sobre a sua eficiência na explicação do 

fenómeno urbano do nosso tempo, embora saibamos que essa dimensão é tomada, tão só, 

como objecto territorialmente materializado. O Problema do Mundo Pequeno de Watts e 

Strogatz (1998), considerado por MORGADO (2010) no desenvolvimento de um modelo de 

análise do efeito estruturante das redes de transporte em Portugal, julga-se mais ajustado 

porque considera “(…) um mundo em rede, em que os nós estão em média a distâncias 

muito curtas uns dos outros (elevada conectividade), e que formam cluster’s entre si (…)” 

(MORGADO, 2010: 72).  

A dimensão relacional tem permanecido como uma das dimensões do estudo do 

facto urbano. A consideração da cidade como um sistema, que troca fluxos de natureza 

muito diferenciada (populacionais, financeiros, passageiros, conhecimentos, inovações 

científicas e tecnológicas, informacionais, etc.), constitui o centro do debate actual sobre a 

compreensão da organização económica, cultural e social mundial. A ordem urbana 

reflecte-se, e porventura depende, da instável causalidade circular, entendida esta à luz do 

moderno paradigma da dinâmica dos sistemas complexos. Enquanto DUPUY (1991) 

introduziu a noção de urbanisme des reseaux, quer dizer, da construção das áreas edificadas 

baseada nas redes de infra-estruturas tecnológicas – mais recentemente o mesmo autor 

sustenta que os novos centros e as novas periferias resultam do acesso diferenciado à 

internet (DUPUY, 2002) –, BARABÁSI desenvolve o conceito de small world enquanto redes 

complexas com características de scale-free e com funcionamento segundo leis de potência 

(power laws). O conceito de proximidade geográfica no qual TOBLER se inspira estará 

alterado? Ou foram sendo produzidas novas proximidades mais independentes de escala? 

Os fluxos e as interacções, os processos e os meios que modelam a forma urbana 

são o quadro de referência que sustentam as matérias em torno da dimensão relacional da 

forma urbana. Isso é um facto que se revela evidente na literatura que tem sido produzida. 
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Contudo, o que não tem sido tratado com semelhante importância é a geometria que 

encerra as marcas da materialidade da cidade: as áreas edificadas. 

 

 

2.4. Dimensão histórica  

 

A par da marca da temporalidade na forma que poderá enaltecer as permanências dos 

elementos urbanos, o espaço urbano produz-se numa sucessão de “tempos” 

(multiplicidade temporal), conferindo um carácter cumulativo (a historicidade) intrínseco às 

“leituras” da forma urbana sob o ponto de vista da sua dimensão histórica. Neste sentido, 

observa-se uma complementaridade entre temporalidade e historicidade49. 

Acrescente-se ainda a morfogénese pela origem e desdobramento da significação da 

forma no tempo histórico, a origem (a génese) enquanto “marca” ou valor de comunicação no 

marketing urbano; as épocas históricas de construção da forma manifestadas em padrões 

espaciais (unidades morfológicas) extraídos nomeadamente pela leitura dos tecidos urbanos 

e suas propriedades ou características físicas e materiais, suportado pela análise de plantas 

de cidade. Não se trata de uma análise da história urbana propriamente dita, mas da 

morfologia urbana pelo estudo dos períodos históricos urbanos para a compreensão da 

forma urbana – os períodos tipo-morfológicos de WHITEHAND (1972, 1977, 1999a). 

Neste contexto, ROSSI (2001:64-65) confere particular relevância ao conceito de 

permanência, em referência a Marcel Poète (à teoria das permanências), fazendo a distinção a 

partir da teoria histórica dos factos urbanos propriamente dita. Segundo o autor, a teoria de 

Poète revela um importante contributo para a ciência urbana na medida em que “(...) as 

cidades permanecem sobre os seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição dos seus 

traçados, crescem segundo a direcção e com o significado de factos mais antigos que os 

                                                 
49 Numa abordagem relativa às dimensões temporais dos processos morfológicos, CAMACHO-HÜBNER (2009) 
faz alusão à complementaridade entre temporalidade e historicidade. Quanto à definição das duas noções, o 
autor sugere: (i) a noção de temporalidade consiste em atender ao tempo como uma variável independente e 
homogénea, em função da qual é possível derivar qualquer outra variável geométrica ou temática. Esta 
abordagem torna o tratamento de dados extremamente prático deixando ao historiador a liberdade de 
interpretar as observações recolhidas (histoire sérielle). A atribuição de um significado a estas observações é 
deixada a cargo do próprio analista; por sua vez, a historicidade é uma construção cognitiva que combina as 
questões temporais e as semânticas de modo a caracterizar os factos observados em relação a um dado 
contexto histórico. Esta é medida, não a partir de uma série cronológica, mas de maneira sincrónica sobre a 
co-presença de configurações espaciais conotadas historicamente. É em certa medida a medida da intensidade 
de mixicidade histórica num dado momento (CAMACHO-HÜBNER, 2009:63). 
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actuais, factos esses muitas vezes remotos” e, referindo-se ao significado a atribuir às 

permanências, considera que estas são um passado que ainda experimentamos. Neste sentido, 

as persistências podem-se revelar não só através dos monumentos, os sinais físicos do 

passado, mas também através da persistência dos traçados e do plano. Assim, considera o 

fenómeno das permanências como as invariantes que não anulam as dinâmicas e as 

tendências evolutivas urbanas (PUMAIN, 2000). 

 

 

2.5. Dimensão social  

 

As relações sociais e as práticas ou vivências socioculturais, a par da percepção 

colectiva ou individual da forma urbana (a imagem), expressam um nível de observação que 

remete para o seu conteúdo sociocultural. Nesta perspectiva, a forma urbana é entendida 

como substrato material de síntese, determinado e/ou determinante por vivências, práticas 

e processos de organização no contexto de uma dada estrutura societal. A dimensão social da 

forma urbana “alimenta” o seu corpus mas, simultaneamente, reflecte a percepção e constrói 

significação ao corpus gerado, numa estreita interacção forma-conteúdo. Esta dimensão que 

se suporta na inter-relação forma e conteúdo social pode ser observada nas ideias de 

LYNCH (1954:54) ao referir: “A city is the characteristic physical and social unit of 

civilization. It possesses size, density, grain, outline and pattern. The people who live in it 

shape these properties and are shaped by them”. 

Segundo MORTON (2002:7) “(...) em termos históricos, a relação entre a vida social 

e a forma urbana tomou duas acepções básicas diferentes. Poder-se-á pensar nestas duas 

acepções em termos das definições distintas de “espaço urbano.” Uma primeira, aplicada 

usualmente no contexto das ciências sociais sobretudo por geógrafos e sociólogos, remete 

para o “espaço social”, as implicações e os resultados espaciais das instituições sociais. 

Nesta perspectiva, as características físicas do ambiente construído são secundárias. Uma 

segunda acepção, aplicada geralmente no contexto da arquitectura, centra-se no espaço 

construído propriamente dito, na sua forma, no modo como afecta as nossas percepções, 

no modo como é utilizado, e os significados que pode induzir. (Colquhoun, 223)”. Neste 

sentido, é na perspectiva primeira que se enquadra a dimensão social da forma urbana 

tendo como primado de observação e análise a componente interna (o conteúdo) que 

“alimenta” a parte física e espacial urbana.  
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Neste quadro dimensional, a visão de LÉVY (1988:93)50 enfatiza esta relação entre 

forma (a substância tangível) e conteúdo social (a substância imaterial). De facto, 

reportando-se ao problema da morfologia urbana sob o ponto de vista da sua significação, 

como uma estrutura significante, o autor formula um conjunto de ideias que tentamos 

sistematizar tendo em conta a forma urbana: 

i) a noção de cidade como forma é resultante da reunião de duas substâncias ou 

matérias. Considera que a cidade é uma estrutura significante articulando dois 

planos indissociáveis, a substância física e o seu conteúdo social; 

ii) na análise da cidade pode-se reconhecer a existência da forma, própria de cada 

substância/matéria, passível de se tratar isoladamente: uma forma de expressão 

para a substância física, ou morfologia urbana, e uma forma do conteúdo para a 

substância social, ou morfologia social; por outras palavras, sugere que a forma 

de expressão ou forma urbana pode ser entendida como a linguagem espacial 

através da qual a forma do conteúdo é manifestada.  

 

VIALA (2003:170-171) citando Santos (1997) “(...) La forme-contenu ne peut être 

considérée ni seulement comme forme, ni seulement comme contenu. Elle signifie que 

pour se réaliser, l’événement se coule dans la forme disponible qui convient à la réalisation 

des fonctions dont il est porteur. D’autre part, à partir du moment où l’événement a lieu, la 

forme ou l’objet qui accueille, gagne une autre dimension, fruit de cette rencontre”. Neste 

contexto, trata-se da associação forma-conteúdo na óptica da forma “social” urbana. 

 

 

2.6. Dimensão geográfica 

 

A dimensão geográfica no quadro do estudo da forma urbana remete para a distinção 

“clássica” do sítio, do locus e da situação e para a análise dos factores físico-geográficos na 

                                                 
50 LÉVY, A. (1988). "Forme urbaine, tissu urbain et espace public". In P. MERLIN (Ed.), Morphologie urbaine 
et parcellaire. France: Presses Universitaires de Vincennes, Université de Paris VIII. pp. 93-105. 
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génese da forma urbana e na sua evolução espácio-temporal51. No contexto de estudos 

urbanos “clássicos”, geralmente estas noções são abordadas à micro-escala, o que se 

distancia do objecto de análise forma urbana (a macro-forma urbana) tratada nesta tese. 

Nesta perspectiva, o interesse centra-se sobre a influência do sítio e da situação na 

evolução e no crescimento da forma urbana e que poderá ser concretizado segundo 

diferentes pontos de vista: (i) o ajustamento (se existe) entre a origem (a génese urbana) e 

os factores físicos (o relevo, o clima, a influência litoral/interior ou área de transição,...); (ii) 

a própria localização (posição geográfica) e sua influência na formação do conjunto urbano; 

(iii) a adaptação às mudanças dos próprios factores físicos e o seu reflexo na continuidade 

do espaço urbano ou, em concreto, do “fazer-se” cidade.  

Da génese e fundação urbana à fase de expansão das formas urbanas, os vales, os 

relevos mais ou menos acentuados, as linhas de água e outros factores naturais exercem 

algum tipo de influência nos tipos de modelos de crescimento urbano e sua evolução? 

BEAUJEU-GARNIER (1997) advoga que o sítio e a evolução dos aspectos físico-naturais que 

o caracteriza têm reflexo na própria evolução do espaço urbano: do linear ao 

radioconcêntrico, do concentrado ao disperso e à fragmentação dos espaços urbanos. 

Refira-se, ainda, que a dimensão geográfica é transversal a outras dimensões do estudo 

da forma urbana, se se considerar a multidimensionalidade implícita na sua análise e/ou a 

sua especificidade analítica. 

 

A partir desta síntese consideramos que a dimensão física e espacial associada ao 

estudo da sustentabilidade urbana deve antes de mais passar pela reflexão sobre a maneira 

de operacionalizar o conceito de forma urbana tendo em conta a expressão da sua 

dimensão física e espacial (as propriedades e componentes que a caracterizam e que apoiam 

estudos no contexto do ordenamento territorial, em políticas de contenção ou controlo do 

crescimento e alastramento dos conjuntos urbanos). A tónica deste estudo centra-se na 

pertinência e contributo que poderá complementar as dimensões mais vocacionadas para a 

leitura interna da forma urbana (o conteúdo da forma urbana). Todavia, no quadro desta 

                                                 
51 Raoul Blanchard é um dos precursores da introdução da análise do sítio e da situação em estudos urbanos 
(vide Blanchard, Raoul (1911). Grenoble: Étude de Géographie Urbaine. Paris: Armand Colin. 162p.). Jacqueline 
BEAUJEU-GARNIER (1997), na sua obra Geografia Urbana, aflora a distinção entre as noções de sítio e de situação 
e enquadra a sua relevância no contexto da evolução do crescimento urbano. Mais recentemente, Jorge 
GASPAR numa intervenção realizada em Dezembro de 2010 no quadro das Jornadas MOPT (Lisboa, IGOT-
UL) vem enfatizar e relembrar a importância do sítio e da situação na análise da forma urbana. 
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tese a dimensão física e espacial da forma será abordada com a ênfase necessária para a 

prossecução da parte operativa-aplicacional com apoio de métodos e técnicas de análise 

espacial no quadro da sua pertinência. 

Neste sentido, quando se aborda a multidisciplinaridade e a multidimensionalidade 

da forma questionamo-nos sobre a noção de forma urbana... que acepções no uso do 

termo? Qual o significado de forma urbana no quadro desta tese? Estas reflexões serão 

desenvolvidas no quadro do sistema de conceitos que suportam o entendimento da noção 

bem como de outros termos a ela associados construindo assim, o quadro de referência que 

sustenta a temática desta tese a ser explorada nos próximos capítulos.  

Entende-se que a dimensão física e espacial pode estar representada em outras 

dimensões sem que, para tal, seja desenvolvida ou feita referência à mesma, já que se 

considera que ela própria pode expressar a cultura, a economia (as funções, as actividades, 

o preço do solo), a política (políticas de intervenção urbana pública ou de iniciativa 

privada), a sucessão de contextos onde o factor mudança gera alterações e modela física e 

espacialmente a forma urbana. 

 

 

3. SISTEMA DE CONCEITOS SOBRE O ESTUDO DA FORMA URBANA 

 

3.1. Forma urbana 

 

A noção de forma52 urbana apresenta-se amplamente divulgada na bibliografia 

publicada em contextos académicos e linguísticos muito diversificados, tendo surgido com 

maior expressão a partir de finais da década de sessenta. Não obstante, o interesse efectivo 

pelo estudo da forma urbana remonta aos estudos “clássicos” sobre a paisagem 

desenvolvidos, entre finais do século XIX e início do século XX, nomeadamente por 

geógrafos urbanos alemães (Otto Schlüter e, seu discípulo, Walter Geisler).  

Paralelamente, outras perspectivas de abordagem contribuíram para o avanço do 

estudo sobre a forma urbana e, assim, para a difusão da noção em apreço, nomeadamente: 

                                                 
52 Etimologicamente, o termo forma deriva do latim forma, figura, species ou do seu equivalente grego morphê, 
eîdos, skhêma. 
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no contexto europeu, com contributos da escola italiana de arquitectura (Muratori, 

Aymonino, Rossi), de França com estudos de carácter sociológico (Albert Lévy, Jean Rémy, 

Liliane Voyié), antropológico (Claude Lévi-Strauss pela antropologia estrutural) e 

geográfico (Raoul Blanchard53) urbanos, de Espanha pelos estudos desenvolvidos no 

contexto da geografia urbana e urbanismo (Joan Vilagrasa, sob a influência da Escola 

francesa); no contexto anglo-saxónico pela escola de geografia urbana e, em específico, no 

quadro da morfologia urbana (M.R.G. Conzen, J.W.R. Whitehand e Peter Larkham), e o 

urban design; no contexto norte-americano, contributos provenientes da Escola de Chicago 

com os estudos da ecologia urbana, a imagem da cidade (Kevin Lynch); o planeamento 

urbano das escolas americanas e anglo-saxónicas (Patrick Geddes, Lewis Mumford, Jane 

Jacobs, Alexander Krier, de entre outros). 

A multiplicidade de enfoques e perspectivas de abordagem sobre a forma urbana 

poderá aprioristicamente revelar, por um lado, a riqueza semântica do próprio termo ou, ao 

invés, a falta de precisão e a ambiguidade do mesmo. De facto, a complexidade da noção 

de forma urbana é manifestada tanto ao nível do carácter polissémico e ambíguo que a 

caracteriza como pela multidisciplinaridade que reclama o seu estudo, observada 

nomeadamente pela diversidade de contributos de autores de diferentes origens académicas 

e linguísticas.  

Estas considerações, como outras, farão parte integrante do desenvolvimento da 

abordagem conceptual à noção de forma urbana. A reflexão sobre a noção de forma 

urbana deverá ser entendida como base de sustentação para uma formalização conceptual 

no quadro de desenvolvimento da temática da tese. 

 

 

3.1.1. Da noção de forma ao termo forma urbana 

 

A noção de forma urbana pode ser vista segundo três acepções: (i) pelo significado 

de forma; (ii) pelo significado independente de urbano; e, (iii) pelo significado da conjugação 

dos dois termos (forma urbana) (RAYNAUD, 1999). 

                                                 
53 Em 1911, Raoul Blanchard publica o primeiro estudo clássico dedicado a uma cidade, obra esta intitulada 
“Grenoble: étude de géographie urbaine”. 
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No que concerne à noção de forma propriamente dito, esta pode ser entendida 

como a figura ou imagem visível do conteúdo, a aparência externa, o aspecto ou a 

configuração. De acordo com EICHENBAUM e STEPHEN (1971:526), “(...) form is the visible 

aspect of a thing, usually taken in the narrow sense of shape or configuration as 

distinguished from such properties as color; the term furthermore often implies a value 

judgment such as orderly arrangement or regularity […]. Form, in the abstract, thus implies 

something geometrical, detailing the temporally cross-sectional measurable properties of 

phenomena.”. Por outro lado, se a noção de forma se apresenta em associação com os 

termos função ou processo “(...) we begin to see the scientific implications which the 

classical tradition holds. The notions of form and form-function are concerned specifically with 

the arrangement of phenomena.” (EICHENBAUM e STEPHEN, 1971:529). 

Em 1964, BOYCE e CLARK no artigo intitulado The concept of shape in Geography, 

utilizam o termo shape como significado de form (forma) e destacam que: apesar do termo 

forma ter sido usado principalmente em geografia como um meio descritivo, também tem 

revelado interesse como uma ferramenta analítica. Mas é no contexto das disciplinas duras 

e afins, tal como nas ciências biológicas e mineralogia, que a forma tem sido produto de 

teorias (exemplo clássico do contributo de D’Arcy Wentworth Thompson (1942) com a 

sua obra On Growth and Form, para um entendimento sobre as funções biológicas (BOYCE e 

CLARK, 1964:564). 

 Em Les mots de la Géographie: dictionnaire critique, BRUNET, FERRAS et al. (1992) 

constatam que a noção de forma assume vários significados consoante a perspectiva de 

abordagem. Em termos gerais esta é definida como “figure, configuration externe, maniére 

sous laquelle quelque chose se présente54” (1992:205). 

                                                 
54 A propósito da complexidade na definição de forma, RAYNAUD (1999) apresenta uma sistematização 
etimológica do termo (1999:9-10): “(…) on observera que le mot «forme» est certainement l'un des mots dont 
l'étymologie est la plus complexe. On ne compte pas moins de onze racines différentes pour les seules 
langues indo-européennes, dont trois pour le Gr. (eîdos, skhêma, morphê), et trois pour le Lat. (forma, figura, 
species). L'analyse sémantique de ces familles est révélatrice de la diversité des approches de la notion de forme 
(Buck, 1969): 
1a1: Les mots Skt. âkâra-, âkrti- (forme), et krp- (forme, apparence, beauté) procèdent du sens générique de 
“faire”, tout comme l'Irl. cruth (forme). Le Lat. corpus (corps) est apparenté. 
1a2: Les termes Sued. et All. Gestalt (forme) dérivent du verbe stellen (placer, mettre, arranger), apparentés au 
Gr. stéllô (préparer, disposer). Comme la précédente, cette étymologie indique que la forme est toujours le 
résultat d'une action. 
1b: L'Angl. shape (forme), le Sued. skapnad (forme), sont issus de la racine « couper, creuser » qui est aussi à 
l'origine du Gr. skáptô (creuser) et du Lat. scabere (gratter). Cette terminologie s'applique prioritairement aux 
corps solides tels que la pierre. 
1c1: L'Irl. dealbh (forme) provient du Lat. dolare (tailler le bois), auquel sont apparentés le Skt. dal- (fendre) et le 
Gr. daídalos (fait avec art) dont dérive le nom de l'architecte mythique Dédale. 
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Segundo GRIFFITH, O’NEILL, O’NEILL et al. (1986:263) a forma é a característica de 

configuração da superfície de um objecto, sendo que os índices de forma devem fornecer 

informação suficiente para representar a característica de configuração da superfície.  

A forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo – o 

substrato material. Neste sentido, a forma pode expressar a natureza da aparência externa 

de um objecto. Tudo o que se observa visualmente possui forma. 

A noção de forma urbana induz a uma inflexão em direcção à acepção disciplinar 

no contexto do qual é empregue o termo já que nos discursos dominantes forma e 

morfologia são do conhecimento geral e em associação imediata. Não obstante, a sua 

noção não se apresenta delimitada universal e consensualmente no contexto académico 

actual. 

TALEN (2003:196) aplica o termo forma urbana para se referir a todos os aspectos 

físicos das cidades – os seus edifícios, ruas, lotes, espaços e todos os outros elementos que 

compõem o espaço urbana (urban realm), tendo assim implícito uma abordagem aos 

aspectos físicos da forma urbana. A autora considera a importância do estudo da forma 

física urbana como uma abordagem prévia (a montante) de estudos enquadrados no 

contexto do planeamento regional e urbano, nomeadamente na perspectiva do controlo da 

expansão física urbana (urban sprawl) e na defesa do smart urban growth ou new ubanism. 

RAYNAUD (1999:8-9) advoga que a forma urbana induz a incertezas semânticas 

sobre a conjugação nome+qualitativo (forma+urbana); sobre o urbano; sobre a forma:  

                                                                                                                                               
1c2: Le Rus. óbraz (forme, image, type) appartient à la même famille que les mots obrazéts (modèle), rez'bá 
(sculpture), rezéts (burin, ciseau) et le verbe rézat' (couper, trancher). Comme le précédent, le terme renvoie au 
travail des corps fissiles comme le bois. 
1d1: Le Lat. figura (forme, figure), et le Lat. figulus (potier) sont issus du verbe fingere (former, modeler l'argile). 
La racine se distingue donc des deux premières par son application exclusive aux corps plastiques. 
1d2: Le Lat. formus (chaud), de même que fornus/-ax (four) sont sans doute à l'origine de la métathèse du Gr. 
morphê > forma, l'opération de cuisson des poteries suivant immédiatement celle du modelage.  
En dépit de leurs différences, ces racines envisagent toutes la forme comme le résultat d'une action de 
fabrication indéfinie (1a) ou définie quant au matériau auquel elle est appliquée (1b-1d). 
2a: L'origine du Gr. morphê est conjecturale. Benvéniste la rapproche du Lit. márgas (forme), désignant ainsi 
l'IE* marg- «bord, limite» comme racine probable de ces termes. Cela permettrait au moins d'expliquer 
l'insistance du mot grec sur l'aspect extérieur, le contour des objets. Par métathèse, le terme donnera le Lat. 
forma (forme, dessin, espèce, beauté). 
2b: Le Gr. skhêma (forme, figure, attitude), apparenté à ékhô (avoir, tenir), iskhús (force, fermeté) — on dit, 
dans le même sens, “lignes de force” — met l'accent sur le fait que l'enveloppe extérieure (2a) d'un objet 
résulte toujours d'une structure interne.  
Ces nouvelles racines présentent la forme comme une caractéristique propre de l'objet en-soi — coupé, en 
cela, de sa production comme de sa réception — en visant soit son profil extérieur (2a); soit l'ossature qui est 
censée le conformer (2b).” 
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a) incertezas sobre a conjugação – o grupo nominal “forma urbana” pode ser 

imediatamente traduzido como forma da cidade contudo, pode designar a configuração 

adoptada pela cidade ou, apenas, a forma de um fenómeno na cidade;  

b) incertezas sobre o urbano, baseando-se em Genestier (1988), alude para o 

conteúdo, os modos de vida e de organização da sociedade: «Le terme “forme urbaine” que 

l’on trouve dans les travaux de la morphologie sociale désigne essentiellement un contenu, 

une modalité de vie et d’organisation sociétales. Il s’agit d’un type de structuration des 

rapports sociaux et de cristallisation des rapports à l’espace» (1988: 12). Nesta acepção, o 

urbano não se aplica ao espaço construído, ao quadro físico da cidade, mas à população 

humana que a habita;  

c) e, incertezas sobre a forma, que remete para o seu carácter polissémico. Segundo 

o autor, o termo forma é certamente um dos termos etimologicamente mais complexos. 

RAYNAUD (1999:12) apresenta a distinção do termo forma urbana, no seu sentido 

mais amplo, segundo três grande famílias semânticas, considerando: (i) a forma entendida 

como o resultado de um processo de concepção-produção (que incita a uma análise causal 

das formas urbanas, em termos de eficiência ou de causalidade final); (ii) a forma 

correspondendo ao conjunto de características próprias da cidade quer sejam aparentes ou 

estruturais; e, (iii) a forma como indissociável de um acto de visão, que orienta tanto as 

necessidades de classificação como os julgamentos axiológicos normativos.   

 

 

3.1.2. Forma urbana no contexto da distinção clássica com outros termos 

 

A noção de forma urbana aparece muitas vezes associada a um conjunto de outros 

termos amplamente difundidos em contextos linguísticos e académicos diversos. Não raras 

vezes, estudos sobre a forma urbana integram ou apresentam um conjunto de outros termos 

que remetem, de entre outros, para os modelos de crescimento urbano compacto e 

disperso (urban sprawl), a morfologia urbana, a morfologia social, a estrutura urbana, o 

tecido urbano e a malha urbana, a composição urbana, a configuração urbana, o “urban 

design” (ROSSI, PORTAS), as relações forma-processos (conteúdos) e forma-função, etc. 

Deste modo, entende-se que a distinção destes termos permite alargar o campo de análise 
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sobre forma urbana e enriquecer o debate em torno da sua própria noção, contribuindo, 

assim, para a sua formalização conceptual. 

A forma e a estrutura do espaço urbano são apontadas por BASTIÉ e DÉZERT 

(1980:115) numa relação de dependência “la structure est aussi fonction de la forme de l’espace 

urbain, laquelle dépend surtout du site plus que de l’histoire (...)”, sugerindo, ainda, a 

necessidade da medida: “(...) La forme peut être plus ou moins ramassée ou allongée. On a 

pu parfois proposer un indice d’allongement, rapport entre la longueur extrême et la largeur 

maximum ou mieux entre la surface du plus petit cercle enferment l’agglomération et la 

surface urbanisée”. 

Na perspectiva de BASTIÉ e DÉZERT (1980:116) “(...) la forme conditionne le dessin 

et le fonctionnement du réseau de circulation et le rôle du ou des centres” e, neste sentido, 

em referência a J.-P. Lacaze, advogam que “(...) a estrutura urbana resulta de diferentes 

redes de pontos e de polos, de eixos e de fluxos, de volumes: redes técnicas (vias, 

cablagens, redes diversas); redes de volumes construídos; redes de espaços livres; redes de 

equipamentos socioculturais; redes de fluxos económicos de produção e de consumo, de 

entre outros. E, acrescentam, a localização dos tipos de actividades, das densidades de 

empregos, das densidades residenciais, dos valores fundiários, das estruturas 

sociodemográficas, etc. A estrutura urbana é finalmente resultante de todas as forças 

presentes no espaço urbano. Só poderá ser dinâmica” (1980:116).  

BANDINI (1988:83-84) em referência a Conzen55, no contexto da abordagem aos 

geógrafos morfólogos, entende que “a forma urbana é, do ponto de vista estático, 

composto por três sistemas complexos de formas: a planta56, o tecido construído e a 

                                                 
55 No domínio dos estudos geo-morfológicos, a corrente de pensamento que teve um importante contributo 
para o seu desenvolvimento foi representado pelos trabalhos de M. R. G. Conzen, de origem alemã, autor 
dominante no cenário britânico durante os anos 1960 e 1970 (BANDINI, 1988:83-84). 
56 Segundo CARTER (1981) a análise da planta da cidade é um dos aspectos mais antigos e mais conhecidos no 
contexto da geografia urbana e, simultaneamente, a que teve menos progressos comparativamente às outras 
componentes – tecido construído e uso do solo. De facto, as linhas “clássicas” de abordagem à planta da 
cidade suportam-se em dois tipos fundamentais de análise: (i) a que remete para a “shape” (ou forma), 
compreendendo os diferentes tipos de planta (irregular, radioconcêntrica, rectangular); uma outra, (ii) que se 
prende com as componentes históricas do plano (CARTER, 1981: 142-143). Segundo CARTER (1981:150) 
existem dois aspectos de geografia matemática (mathematical geography) que parecem ter certa relevância no 
problema do Plano da cidade. O primeiro reporta-se à análise da “shape” proposta por Bunge (1962) 
argumentando que: “Since descriptions of plan are often couched in the terminology of shape - star shaped or 
globular for example - then it would seem that the overall shape of towns could be analyzed in this fashion. 
At the moment, however, the theoretical basis is hardly established firmly and the complexity introduced – 
for the overall also possesses an internal structure (streets and blocks) – would seem to indicate that although 
there may be a future line of development, it is as yet too tentative to be explored here. The second aspect is 
the development of theoretical work on the description of line patterns. The network of city streets is, par 
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estrutura de uso do solo. O primeiro é constituído pelo sistema viário, o sistema cadastral 

(système parcellaire) formado pelas parcelas de terreno e o sistema construído criado pela 

impressão que concedem os edifícios existentes. O segundo é constituído por tipos 

construídos, funcionais e históricos, sendo que cada um dispõe de sua altura (cércea) e 

estilo arquitectónico próprio. O terceiro é formado pelos usos (usages) dos edifícios e 

define-se pelos conjuntos funcionais no interior da cidade. Do ponto de vista dinâmico, as 

formas urbanas estão associadas a “processos generativos subjacentes”, de natureza 

económica e social, interdependentes a culturas distintas designados por “períodos 

morfológicos”, sendo respectivamente caracterizados por um conjunto único de 

configurações urbanas (formations urbaines). A originalidade da abordagem de Conzen reside 

essencialmente no pormenor de sua análise que é capaz de representar adequadamente 

diferentes fases do crescimento morfológico, e consequentemente, de definir a forma 

actual das nossas cidades, objectivo último deste autor (...)” (BANDINI, 1988:83-84). 

 

 

3.1.3. Forma urbana: contributos para a sua formalização conceptual 

 

A complexidade da noção de forma urbana é manifestada tanto ao nível do carácter 

polissémico e ambíguo que a caracteriza como pela multidisciplinaridade que reclama o seu 

estudo, observada nomeadamente pela diversidade de contributos de autores de diferentes 

origens académicas e linguísticas. De facto, o termo forma urbana é largamente difundido na 

bibliografia em língua inglesa (urban form ou urban shape), italiana (forma urbana), francesa 

(forme urbaine), espanhola (forma urbana) e na língua alemã (Stadtgestalt). 

BURGEL (1993), apoiando-se em Philippe Gesnestier (1988), defende que as formas 

urbanas nas suas significações concretas revelam-se fundamentalmente ambíguas. Podem 

alternadamente designar (i) a extensão da cidade no plano, com as suas diferentes etapas de 

crescimento histórico e os seus níveis morfológicos de ajustamento (a parcela, o bairro, a 

aglomeração), e (ii) a sua verticalidade, ou seja, a silhueta (o perfil) como se tratasse de um 

corte no céu (o skyline na lingua inglesa). A partir destas duas acepções, o autor questiona-se 
                                                                                                                                               
excellence, a line pattern and it would seem that any statistical descriptive device would enable a more 
relevant and measured comparison to be made of street patterns. […] A further area of investigation could 
well be associated with the dimensional analysis of linear networks. A town plan is a linear network and it 
would seem that all thechniques which area appropriate to this sort of problem could equally be applied to 
town plans.” (CARTER, 1981:150). 
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sobre o modo de diferenciar as formas urbanas no contexto do plano, da configuração 

espacial, da paisagem. A sua reflexão em torno da questão coloca-se na óptica da relação 

forma urbana e escala de análise. Como sugere BURGEL (1993:167), “cet effort de 

clarification congédie alors aux différences physiques dans la perception des échelles, des 

détails et de la globalité, de la profondeur de champ et de l’angle de vue adopte: la surface 

paraît toujours plus ample que le volume, la carte et le plan plus synthétiques que la 

maquette, la vision rapprochée plus concrète que le panoramique développé. On a toujours 

le choix entre la ville et le morceau d’urbain. La forme est trompeuse”. 

LYNCH (1999) na sua obra A boa forma da cidade adopta a “(...) perspectiva de que a 

forma do aglomerado urbano populacional é a disposição espacial das pessoas a 

desenvolverem actividades, os fluxos espaciais resultantes de pessoas, produtos e 

informações, e as características físicas que modificam o espaço de um modo significativo 

para essas acções, incluindo recintos, superfícies, canais, ambiências e objectos. Além disso, 

a descrição inclui as mudanças cíclicas e seculares nessas distribuições espaciais, o controlo 

do espaço e a percepção dele. Estes dois últimos elementos, como é evidente, são incursões 

nos domínios das instituições sociais e da vida mental” (1999:53). Adverte para o facto que 

“ninguém pode afirmar que a descrição destes elementos representa a compreensão de um 

aglomerado humano na sua totalidade. Temos de ver um local como um conjunto social, 

biológico e físico se o quisermos compreender totalmente” (LYNCH, 1999:53).  

Por sua vez, MARSHALL (2005:14) considera que, de um modo geral, forma urbana 

pode remeter para a forma física das áreas urbanas a três dimensões (3D), numa variedade 

de escalas de análise. No que concerne à noção de forma urbana, MARSHALL (2005) faz a 

sua distinção a partir de outros termos relacionados com as noções de urbano e de forma, 

considerando as seguintes associações:  

(i) a estrutura urbana (urban structure). Por vezes é utilizada para descrever uma 

variedade de modelos/padrões e distribuições espaciais. Estrutura urbana pode ser melhor 

representada a duas dimensões (2D) da superfície do plano da organização de uma dada 

área urbana, como sejam o padrão de ruas ou a estrutura das parcelas do solo. Neste 

sentido, pode ser considerada como um aspecto específico da forma urbana; contudo, a 

estrutura urbana pode ter também interpretações socioeconómicas que não têm relação 

directa com a forma física. Na sua manifestação física, a estrutura urbana é talvez mais 

ajustada para aplicar-se a formas que são ou remetem para estruturas contíguas, como redes 

de transportes, a estrutura de espaços públicos e as parcelas privadas de solo. Esta 
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interpretação exclui as áreas construídas ou as parcelas de solo não contíguas e dispersas 

(constelações) (MARSHALL, 2005:14); 

(ii) a forma dos aglomerados (settlements form) é mais específica que a forma urbana, 

envolvendo a forma de unidades discretas de aglomerados como cidades e vilas. Em 

contraste, a forma urbana poderá aplicar-se a qualquer porção de urbanidade, seja parte 

constituinte de uma cidade, vila ou outro agregado urbano (2005:14);  

(iii) o padrão de desenvolvimento (development pattern) implica o arranjo ou o 

desenho (o layout) de uma área urbana planeada. Mais especificamente, um padrão ou 

modelo de desenvolvimento que tem implícito uma concepção deliberada (a housing layout, 

or a linear extension to a city), já que um padrão de desenvolvimento pode ser uma agregação 

espontânea de edifícios sem ter sido concebida como uma unidade “coerente”. Acrescenta, 

ainda, que o termo development pattern poderá também sugerir o desenvolvimento dinâmico 

ou cronológico de um aglomerado, como um centro (o núcleo original) se expande seguido 

de uma franja suburbana (MARSHALL, 2005:14-15); 

(iv) a forma construída (built form), tipicamente traduz-se na forma urbana à escala 

de edifícios individuais a três dimensões (3D). Como o padrão de desenvolvimento, a 

forma construída está associada à representação ou construção de um artefacto (objecto) 

pré-concebido e não a uma área emergente de partes independentes, unidas posteriormente 

(2005:15).  

(v) o tecido urbano (urban fabric) está associado a uma superfície contínua, muitas 

vezes uma forma pré-existente que pode ser “rasgada” por novas intervenções (por 

exemplo, eixos ou vias urbanas), ou por meio de operações de “reparação ou colmatação” 

(exemplo das intervenções ao nível do preenchimento urbano). Sugere-se que o tecido 

urbano tenha uma dimensão fractal compreendida entre dois e três. Como um tecido de 

artigo de vestuário, composto de superfícies, com uma variedade de dobras e pregas, 

apresentando uma configuração de adjacência e de acessibilidade, sem necessariamente 

incluir o material tridimensional contínuo/sólido de que é constituído (MARSHALL, 

2005:15). 

Segundo o mesmo autor, a forma urbana é possivelmente a maior parte deste 

conjunto de termos, podendo conter o desenho ou a emergência da forma, representado 

em duas ou em três dimensões (2D ou 3D), da escala das praças às conurbações. Embora a 

forma urbana seja frequentemente representada a três dimensões (3D), numa escala mais 

ampla, uma área urbana aproxima-se de uma superfície bidimensional, aparentando uma 
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imagem num mapa. Deste ponto da vista, a forma urbana pode referir-se ao tamanho ou à 

forma global da área urbana (por exemplo, representada numa forma linear ou em forma 

de estrela), ou ao seu grau de articulação em unidades discretas de agregação (aglomerado) 

(MARSHALL, 2005:15). Finalmente, o autor considera o termo padrão (pattern) numa 

acepção mais ampla, abrangendo qualquer tipo de forma ou estrutura, ou característica 

recorrente. 

Segundo TSAI (2005:142), a forma urbana pode ser definida como “o padrão 

espacial de actividades humanas (Anderson et al., 1996) num dado momento temporal. Em 

sentido geral, pode ser classificado de acordo com três categorias: densidade, diversidade e 

padrão de estrutura espacial (spatial-structure pattern). A estrutura espacial de uma área 

metropolitana, possivelmente definida como a forma global (shape), pode caracterizar tal 

fenómeno de uso do solo como forma monocêntrica versus policêntrica, modelo 

centralizado versus descentralizado e desenvolvimento contínuo versus descontínuo. Em 

sentido lato, a forma urbana pode implicar o domínio do design (design category), ao nível do 

quarteirão (block or site design) (Cervero and Kockelman, 1997). Além das características de 

uso do solo acima mencionadas, a forma urbana, em sentido amplo, pode englobar a 

estrutura espacial de canais e de eixos de comunicação (transportes) (...)”.  

BRAMLEY e KIRK (2005:356) entendem a noção de ‘urban form’ como a dimensão, a 

forma (shape: forma geométrica ou o contorno) e a intensidade dos aglomerados urbanos, e 

a organização espacial dos diferentes tipos de uso do solo urbano entre si. Nesta 

perspectiva, deve ser visto como matéria de interesse no contexto do planeamento urbano. 

Por exemplo, o planeamento urbano pode igualmente tratar de questões mais micro como 

o desenho, o layout, e a actividade dentro de determinadas zonas ou bairros.  

Os autores identificam os temas-chave que caracterizam o interesse contemporâneo 

sobre a forma urbana e o modo como se desenvolve a mudança da própria forma, 

sistematizando-os de acordo com os seguintes pontos (BRAMLEY e KIRK, 2005:356-357): 

i. a descentralização da população e a contra-urbanização (Champion et al. 1998), 

versus a possibilidade de consolidação e de re-urbanização incitados pelo grupo 

de trabalho Rogers Urban Task Force (DETR, 1999);  

ii. a ênfase na reconstrução dos espaços urbanos contaminados ou abandonados 

(‘brownfield’), versus o desenvolvimento de cinturas verdes (‘greenfield land’), que 

potencia a extensão da pegada ecológica urbana (urban footprint) (Adams e 

Watkins, 2002);  
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iii.  a descentralização da actividade de negócios e do emprego, longe da 

localização tradicional no centro da cidade para nós suburbanos, para 

localizações na franja urbana (‘edge-city’), em cidades satélites, ou para 

implantações de natureza rural (rural settings) (Breheny, 1999);  

iv. a continuação de práticas urbanas tradicionais de controlo, simbolizadas pelo 

desenvolvimento de cinturas verde urbanas versus modelos alternativos (de 

desenvolvimento sectorial ou corridor developement e ‘green wedges’ (RTPI, 2002);  

v. a interacção entre formas de desenvolvimento urbano e infra-estruturas de 

transporte, afectando, por um lado, graus de dependência do automóvel, 

geração de tráfego e de congestão, e, por outro, a viabilidade dos serviços de 

transporte público;  

vi. os modelos de segregação versus a integração de grupos socioeconómicos e 

demográficos diferentes que vivem em partes distintas da área urbana;  

vii. a prática continuada de zonamento pela separação dos diferentes usos do solo 

versus a promoção ou a evolução continuada de mais mistura de usos (mixed 

uses) (BRAMLEY e KIRK, 2005:357). 

 

JABAREEN (2006:39) num artigo sobre formas urbanas sustentáveis frisa a 

dificuldade em definir forma. Não obstante, aborda a noção de forma urbana na óptica da 

sua operacionalização no contexto da relação forma urbana e sustentabilidade, e baseando-

se em HANDY (1996a:152-153) sugere: “geralmente, a forma urbana é uma combinação de 

características relacionadas com padrões de uso do solo, sistema de transportes e desenho 

urbano (urban design)” (JABAREEN, 2006:39). 

O autor defende que a forma urbana é resultado da agregação de um conjunto de 

elements-concepts considerados simultaneamente: o padrão urbano. Os padrões urbanos são 

compostos basicamente por um número limitado de tipos de elementos, relativamente não 

diferenciados, que se repetem e se combinam. Por conseguinte, estes padrões têm fortes 

semelhanças e podem ser agrupados conceptualmente no que é designado de concepts 

(Lozano, 1990:55).” Mais especificamente, “os elements-concepts poderiam corresponder a 

padrões de arruamentos, à dimensão e forma do quarteirão, ao traçado da rua, à 

configuração típica do lote, o layout de parques e espaços públicos, e assim 

sucessivamente”. Nesta perspectiva, o autor defende que há concepts que se repetem e 
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compõem formas sustentáveis urbanas distintas. A partir de uma análise temática 

(qualitativa) de bibliografia previamente seleccionada sobre a forma urbana, JABAREEN 

(2006) identificou sete conceitos (domínios temáticos) constantes e significativos em sua 

abordagem, designadamente: (i) compacidade; (ii) transporte sustentável; (iii) densidade; (iv) 

mistura de usos do solo; (v) diversidade; (vi) passive solar design; (vii) greening.  

Por sua vez, POUYANNE (2004a) defende que “a forma urbana é o modo como as 

pessoas utilizam o solo urbano: é «a posição espacial (spatial location) dos componentes 

urbanos, assemelhando-se à forma como os peões se apresentam num tabuleiro de xadrez 

mas a sua significação só pode estar na relação mútua que existe entre eles» (Wiel, 2001, 

p.22, tradução feita por POUYANNE). O seu sinal externo é a distribuição espacial das 

pessoas e funções na área urbana. A forma como é geralmente medido inclui densidades, o 

grau da mistura de usos do solo, etc.” (POUYANNE, 2004a:4). “Estes estudos mostram que 

– mais que as críticas na validade sobre comparações globais de cidades, indicam a 

impossibilidade lógica de comparar cidades de países diferentes (Gordon & Richardson, 

1989; Gómez-Ibañez, 1991) – a necessidade de uma caracterização mais precisa da forma 

urbana conduziu a uma redução da escala pertinente de análise (por exemplo, parece difícil 

medir o grau de mistura de uso do solo à escala metropolitana). É geralmente assumido que 

«dentro de uma área relativamente homogénea (…), as diferenças locais em padrões de 

mobilidade podem, pelo menos numa extensão menor, ser atribuídas à forma pela qual o 

crescimento urbano ocorreu» (Camagni et al., 2002, 206). Assim a interacção entre forma 

urbana e deslocações (travel) é geralmente analisada à escala intra-urbana.” (POUYANNE, 

2004a:10-11) 

ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER (1996:9-10) advogam que “a forma urbana 

pode ser definida como a configuração espacial de elementos fixos (fixed elements) dentro de 

uma região metropolitana, pressupondo incluir: o modelo ou padrão espacial de usos do 

solo e suas densidades, bem como o desenho espacial (spatial design) das infra-estruturas de 

transporte e de comunicação. A interacção urbana refere-se aos fluxos de bens, pessoas e 

informação entre diferentes pontos (locations) na cidade. Na perspectiva do uso de energia e 

emissões ambientais, os fluxos de pessoas (passageiros habituais (commuters), consumidores 

(shoppers), etc.) são os mais importantes, embora os fluxos de bens também tenham 

impactos significativos, especialmente por transporte de carga. Enquanto os fluxos de 

comunicações não são directamente ligados ao uso de energia ou emissões, eles são 

importantes na medida em que podem ser substituídos por fluxos de pessoas”. 
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No que concerne à distinção entre forma urbana e estrutura espacial urbana, os 

mesmos autores consideram que “a estrutura espacial urbana é um conceito mais 

abrangente. Segundo Bourne (1982) a estrutura espacial urbana é constituída por três 

elementos: a forma urbana, as interacções urbanas, e um conjunto de princípios de 

organização que definem a relação entre os dois. O ponto-chave aqui é que a forma urbana 

tem uma profunda influência nos fluxos dentro da cidade, mas não os determina 

completamente.” (ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER, 1996:9).  

Na verdade, um número de princípios de organização trabalha simultaneamente na 

determinação da estrutura espacial urbana57. Uma das implicações apontadas é que os 

modelos de deslocações mais eficientes podem ser produzidos sem qualquer modificação 

na forma urbana, se as pessoas forem estimuladas em dar maior ênfase à eficiência nas suas 

decisões locativas (locational decisions)” (ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER, 1996:10). 

“Para um entendimento sobre a possibilidade de diferentes formas urbanas, os analistas 

urbanos referem-se frequentemente a simples archetypal forms que possam emergir em 

circunstâncias diferentes (Rice, 1978), designadamente: a cidade concêntrica, geralmente 

associada à teoria económica urbana (Papageorgiou, 1990); a forma radial [...]; e, a cidade 

polinucleada (...)”. Como sugerem os autores, “these archetypal forms prove useful in 

thinking about energy and environmental issues in cities, but their usefulness is limited by 

their fundamentally static nature” (ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER, 1996:10).  

Os autores admitem que “(...) é importante reconhecer que nenhuma forma urbana 

real é determinada pelas circunstâncias que existem num determinado momento temporal, 

mas sim deve reflectir acções (eventos), tecnologias, políticas e preferências ao longo de 

toda a história da cidade (Adams, 1970). Esta é a razão pela qual determinados elementos 

duradouros da forma urbana, tais como edifícios e infra-estruturas, continuam a influenciar 

a configuração espacial de novos elementos ao longo de décadas ou, até mesmo, de séculos 

(Wegener, 1986). Numa palavra, a forma urbana é evolutiva58” (ANDERSON, KANAROGLOU 

e MILLER (1996:10). A corroborar esta ideia, WHITEHAND (1977:402) refere que “as formas 

                                                 
57 ANDERSON, KANAROGLOU e MILLER (1996:10) acrescentam ainda que “(...) cada um pode imaginar, por 
exemplo, dois padrões de deslocações muito diferentes que podem compreender a mesma forma urbana: um 
primeiro no qual o indivíduo desloca-se em curtas distâncias a “bolsas” de emprego próximas da sua 
residência, e um segundo no qual o indivíduo faz diariamente deslocações mais longas, passando por “bolsas” 
de emprego mais próximos até outras mais distantes. No primeiro exemplo, a deslocação eficiente é o 
princípio de organização – o indivíduo decide residir próximo do local de emprego. No segundo, outro tipo 
de princípio como o status social e preferência por afinidades locativas (locational amenities) poderão determinar 
a localização residencial (Giuliano e Pequeno, 1993)”. 
58 Em relação à teoria evolutiva das cidades vide PUMAIN, Denise (1997). Pour une théorie évolutive des villes. 
L’Espace Géographique, N.° 2. pp. 119-134. 
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urbanas são, acima de tudo, o resultado directo de processos e, no verdadeiro sentido, a 

incorporação das atitudes que pertencem ao tempo e ao local de sua criação”. 

BRAMLEY, DEMPSEY, POWER, et al. (2006: 6-7) defendem que a forma urbana pode 

ser definida quanto a um número de elementos distintos, designadamente: 

(i) O tamanho de cidade, cidade-região ou aglomerado, convencionalmente 

medido pela população; 

(ii) A forma estrutural dentro desta região, se monocêntrico, policêntrico ou 

linear por exemplo; 

(iii) A distribuição das densidades residenciais e de emprego dentro desta 

estrutura, quanto ao grau de concentração versus uniformidade; 

(iv) A densidade do desenvolvimento residencial, que pode ser medido com base 

em diferentes variáveis incluindo habitações, quartos, população por unidade 

de área, com uma distinção entre densidades 'brutas' e 'líquidas' dependendo 

se a classe de uso do solo não-residencial/construído é considerada como 

denominador; 

(v) A configuração da rede local de estradas; 

(vi) O layout de unidades de alojamento e blocos residenciais; 

(vii) O tipo predominante de edifícios residenciais ou outros, e especialmente a 

distinção entre unidades de edifícios unifamiliar ou plurifamiliar e a altura 

dominante dos edifícios; 

(viii) A mistura de usos do solo, incluindo o grau/a extensão a que as actividades 

económicas estão separadas ou misturadas com as áreas residenciais e o 

tamanho e a distribuição de espaços abertos públicos, tanto verdes como 

pavimentados.  

 

Estes diferentes elementos da forma urbana variam, em certa medida, consoante a 

escala em que são concebidos: os primeiros dois remetem mais para a macro-escala (ao 

nível urbano ‘citywide’) enquanto os outros se relacionam com a micro-escala (a vizinhança). 

A densidade é talvez a mais geral, já que pode facilmente ser medida a diferentes escalas e 

tende a reflectir e ser reflectida noutros elementos.” 
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Segundo LÉVY59 (2005), de uma maneira geral, os estudos de morfologia urbana são 

tratados a dois níveis distintos: “(a) limitation de la forme urbaine à certains points de vue 

exclusifs uniquement, (b) approche cloisonnée et sectorielle des diverses études spécialisées 

sur la forme urbaine” (LÉVY, 2005:28). 

Partindo do pressuposto que o objecto da morfologia urbana é a forma urbana, 

impõe-se a necessidade de sua definição. De facto, a noção de forma urbana varia 

consoante a posição de partida e o contexto onde ganha forma: “la forme urbaine et son 

étude dépendent toujours d’un point de vue de départ, d’un regard porté sur la forme, 

d’une définition préalable qui en délimite le contour et l’approche, à vérifier ensuite sur le 

terrain” (LÉVY, 2005:28).  

SCHEER e SCHEER (2002:2) abordam a noção de forma urbana baseando-se nas 

ideias de Conzen (1968) e Caniggia e Maffei (2001). Por um lado, apontam para as teorias 

“clássicas” da morfologia urbana (Conzen) considerando que a forma urbana é o produto 

da disposição da rua, dos usos do solo, dos edifícios e da subdivisão do solo em lotes ou 

parcelas; por outro, enfatizam Caniggia e Maffei (2001) defendendo que a forma urbana 

provém primeiramente dos tipos de edificado, que por sua vez geram as dimensões dos 

lotes e das ruas. Apesar da diferença na acepção, SCHEER e SCHEER (2002) frisam que 

ambas as perspectivas recorrem a um instrumento fundamental: a análise da planta urbana, 

especificamente a planta de lotes, edifícios e ruas. Este tipo de análise envolve a utilização 

de mapas, de plantas e do recurso a investigação de campo, assim como estudos históricos 

para estabelecer os actuais padrões de desenvolvimento urbano e a sua evolução ao longo 

do tempo.  

Nesta perspectiva a noção de forma urbana apresenta-se em estreita relação com a 

noção de morfologia urbana. Trata-se, assim, de uma abordagem que não se distancia da 

acepção “clássica” de forma urbana, pondo em evidência a dificuldade na distinção dos 

destes dois termos.  

Rémy ALLAIN (2004) considera a morfologia urbana como o estudo da forma física 

da cidade, da constituição progressiva do seu tecido urbano e das relações recíprocas dos 

elementos integrados neste do tecido que definem as combinações particulares das “figures 

                                                 
59 LÉVY, A. (2005). “Formes urbaines et significations: revisiter la morphologie urbaine”. Revue Espaces et 
sociétés (122), N.º 3/2005. France: Edition érès. pp. 25-48. 
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urbaines”60 (ruas, praças e outros espaços públicos...) (2005:5). Na acepção de DICKINSON 

(1948:232), a morfologia urbana pode ser descrita como o estudo do layout e do espaço 

construído das cidades entendidos como a expressão da sua origem, crescimento e função. 

WHITEHAND (2005) coloca a morfologia urbana em estreita relação com o design 

urbano, considerando que a “morfologia urbana é, acima de tudo, o estudo da forma 

urbana, sendo que uma parte importante do design urbano corresponde à criação da forma 

urbana. É razoável que a disciplina que tem como objectivo fundamental a compreensão da 

forma urbana deva contribuir tanto para a criação de teoria como para a prática de 

concepção (desenho e projecto) da forma”. 

Neste contexto, LÉVY (2005) sugere, a partir da análise dos primeiros trabalhos de 

morfologia, que a forma urbana “nunca é um dado a priori, ela é sempre construída, um 

objecto de estudo construído a partir de uma hipótese de definição, de uma representação, 

de um ponto de vista sobre a forma: a forma como forma do tecido (desenvolvido nas três 

Escolas de morfologia, italiana, francesa e inglesa), a forma urbana como forma dos traçados 

(desenvolvida pelos geógrafos alemães no período entre as duas grandes guerras; Lavedan, 

1936). Estas duas acepções dominaram os estudos morfológicos realizados sobretudo nas 

Escolas de arquitectura (Itália, França), excepção feita para os trabalhos ingleses 

principalmente procedentes de certos departamentos de geografia (Newcastle, 

Birmingham)” (LÉVY, 2005:27-28).  

LÉVY (1988:93) reporta-se ao problema da morfologia urbana sob o ponto de vista 

da sua significação, ou seja, como estrutura significante e, neste contexto, explora as 

seguintes ideias tendo em conta a noção de forma urbana: i) considera que a noção de 

cidade pode ser definida como uma forma resultante da reunião de duas “substâncias” ou 

“matérias”, referindo-se à cidade como uma estrutura significante que articula dois planos 

indissociáveis, a substância física e o seu conteúdo social; ii) na análise da cidade pode 

reconhecer-se a existência da forma, própria de cada substância/matéria, passível de se 

tratar isoladamente: uma forma de expressão para a substância física, ou morfologia urbana, 

e uma forma do conteúdo para a substância social, ou morfologia social. Por outras 

palavras, sugere que a forma de expressão ou forma urbana pode ser entendida como a 

linguagem espacial através da qual a forma do conteúdo é manifestada. LÉVY (1988) 

                                                 
60 De acordo com ALLAIN (2004) uma “figure urbaine” corresponde a um elemento do tecido urbano, uma das 
formas possíveis que pode ter a combinação de elementos arquitectónicos e de espaço público/livre a uma 
grande escala: um agrupamento de edifícios em torno de um pátio interior (cour urbaine) ou de uma rua. O 
autor refere ainda que a “figure urbaine” pode não seguir a lógica da estrutura urbana (2005:137). 
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adverte ainda para o facto de “esta junção ser possível apenas se uma equivalência de 

princípio entre as articulações do plano do conteúdo e do plano da expressão poder ser 

afirmado, e se a distância que os separa estiver coberta por processos de produção e por 

instâncias de construção, cujos diferentes níveis continuam por definir, permitindo reunir 

progressivamente os dois planos, produzindo-se assim a manifestação da cidade”. 

(1988:93). 

Numa perspectiva de síntese, LABURN-PEART (2002) frisa: “Urban morphology is 

about shapes, forms, places, and spaces in urban areas. It can be classificatory and 

descriptive, dealing with the nature and scale of physical places and the linkages between 

them. But the study of urban morphology also includes the more analytical element of 

morphogenesis: how and why towns, cities, and settlements took the shapes they did”. 

 

Na tentativa de sintetizar o carácter polissémico da noção de forma urbana RAYNAUD 

(1999) apresenta os seguintes tópicos de abordagem da forma urbana associados a outros 

termos na língua francesa, considerando que “(...) a connaissance des usages licites est, ici 

encore, un instrument commode pour réorienter une notion polysémique” (1999: 20-21): 

(i) se a forma urbana remete para a configuração humana da cidade, e não para 

o ambiente construído, designamos de forma social (urbana). Contudo, as 

suas características podem estar ligadas à forma urbana; 

(ii) se a forma urbana tiver uma componente “mental” não nula (com 

significado), podemos atribuir-lhe a designação genérica de representação 

urbana; 

(iii) se esta representação urbana é o antecedente causal de uma configuração 

espacial da cidade podemo-nos referir a modelo urbano, caso esta 

representação tenha um carácter exemplar e reprodutível (modelo urbano 

da Ciudad lineal), ou a projecto urbano se esta não tiver este carácter (projecto 

urbano de Brasília); 

(iv) se esta representação urbana for o consequente causal da configuração 

espacial da cidade, falamos de representação estética urbana (a representação 

urbana dos habitantes de Boston, por exemplo), remetendo para a 

percepção ou a imagem da forma urbana; 
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(v) sempre que a forma urbana induz a um discurso normativo, dá-se 

preferência ao termo modelo urbano (modelo da cidade pré-industrial do 

século XVIII, por exemplo); 

(vi) se a forma urbana deriva de um estudo morfológico, entendido na acepção 

de classificação ou tipologia, falamos de tipo urbano. Este uso não se 

distingue do modelo urbano, a não ser que suponha uma abordagem 

descritiva e/ou comparativa; 

(vii) se a forma urbana apela a uma leitura bidimensional, determinada 

essencialmente pelo seu traçado, empregar-se-á o termo de plano urbano 

(plano bi-axial, radioconcêntrico, etc.); 

(viii) se a forma urbana, enquanto configuração espacial, resulta de um acto de 

concepção limitado a uma parte da cidade, poder-se-á falar de composição 

urbana (o tridente do palácio Versailles, por exemplo); 

(ix) se a forma urbana corresponde à qualificação de uma área urbana que 

apresenta as características de homogeneidade e de continuidade, referimo-

nos ao tecido urbano (tecido medieval, haussmanniano, suburbano, etc.) 

(RAYNAUD, 1999). 

RAYNAUD (1999) admite que este “ensaio” reflexivo em torno do carácter 

polissémico da noção de forma urbana não se encerra em si mesmo, podendo até ser alvo 

de crítica.  

 

 

3.1.4. Forma urbana e escala 

 

Um dos aspectos que podemos evidenciar é a diversidade de escalas de abordagem 

com que a forma urbana tem sido analisada nos diferentes contextos discursivos. A 

abordagem da forma urbana varia consoante a escala de análise, contudo não podemos 

garantir a determinação ou a relação de causalidade entre o factor escala e, nomeadamente, 

as características da forma urbana que podemos observar. De facto, a tendência 

manifestada por diferentes autores aponta para a relação estreita entre estes dois elementos 

– forma urbana e escala de análise.  
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Yu-Hsin TSAI (2005) constata que a forma urbana pode ser observada a diferentes 

escalas geográficas, sugerindo a sua classificação em três níveis: a área metropolitana, a 

cidade e o bairro (neighbourhood). No quadro da justificação desta classificação, o autor 

enuncia dois motivos essenciais (TSAI, 2005:142): primeiro, algumas variáveis de forma 

urbana funcionam só em certas escalas de análise, exemplo das deslocações (fluxos) casa-

trabalho; e, segundo, as variáveis de forma urbana (como a densidade) podem ter 

significados diferentes em escalas de análise distintas e afectar diferenciadamente as 

actividades humanas, como é o caso dos comportamentos de deslocação ou mobilidade 

(travel behaviour). O autor frisa a necessidade de estudos sobre a forma urbana ao nível 

metropolitano, na medida em que “(...) far less research and knowledge exist on urban 

form at the metropolitan level than at intermediate and low geographical levels (…)” (TSAI, 

2005:142). 

A literatura revela que a forma urbana pode ser analisada segundo um agrupamento 

de escalas que diferem da defendida por TSAI (2005):  

(i) PANERAI et al. (2005 e 2006) explora a análise da forma urbana de acordo com 

quatro escalas: a região, a cidade, o bairro (neighbourhood) e o quarteirão ou o 

lote. 

(ii) LAMAS (1993) considera três escalas fundamentais de análise da forma urbana: a 

escala da rua ou dimensão sectorial (a mais pequena unidade, ou porção do 

espaço urbano, com forma própria); a escala do bairro (ou dimensão urbana) 

sendo que é a partir desta dimensão, ou escala, que existe verdadeiramente a 

área urbana, a cidade ou parte dela. Pode corresponder numa cidade aos 

bairros, às partes homogéneas identificáveis, e a escala da cidade (nesta 

dimensão territorial, a “forma estrutura-se através da articulação de diferentes 

formas à dimensão urbana, diferentes bairros ligados entre si”). A forma das 

cidades define-se pela distribuição dos seus elementos primários ou 

estruturantes: o macro-sistema de arruamentos e os bairros, as zonas 

habitacionais, centrais ou produtivas, que se articulam entre si e com suporte 

geográfico (LAMAS, 1993:73-74).  

(iii) ALLAIN (2004) entende que a forma urbana pode ser observada da macro-

escala à micro-escala dependendo dos objectivos e características que se 

pretende analisar. Nesta perspectiva, o autor distingue três níveis de escala: a 

macro-forma (da aglomeração ou da área urbana), o plano geral (da cidade em 



67 

sentido estrito), a malha ou trama urbana a um nível de maior detalhe (ALLAIN, 

2004:49). 

(iv) DEMPSEY et al. (2010) apresentam cinco escalas de análise e de medida da 

forma urbana englobando nomeadamente o edifício, a rua, o quarteirão, o 

bairro e a cidade. Os autores advogam a influência destes níveis de 

desagregação espacial na análise, na medida e na pópria compreensão da forma 

urbana (DEMPSEY et al., 2010:22). 

 

 

3.1.5. Forma urbana e “temporalidade” 

 

Muitos dos discursos sobre a forma urbana revelam a pluralidade da marca 

temporal no espaço urbano – o tempo curto, o tempo médio e o tempo longo (BRAUDEL, 

1983) –, demonstrando como a forma urbana corresponde às marcas materiais sobrepostas 

em camadas temporais que não se anulam; antes pelo contrário, produzem novas formas, 

por vezes contraditórias com a evolução dos tempos das outras dimensões da produção 

urbana. Na acepção de Aldo ROSSI (2001) “(...) a forma da cidade é sempre a forma de um 

tempo da cidade; e existem muitos tempos na forma da cidade” (2001:80). 

O espaço construído urbano expressa fisicamente a continuidade da composição 

dos seus elementos urbanos que se sucedem em ritmos muito variados de tempos mais ou 

menos longínquos. Neste sentido, o espaço urbano constrói-se e ganha consistência com a 

durabilidade ou a permanência – o tempo longo – dos elementos físicos, impressos em ciclos 

de construção e de intervenção urbana, e revelados em escalas espaciais de transformação 

urbana e temporais muito diversas. Nesta perspectiva, que meios ou instrumentos de 

análise permitem reflectir e registar a temporalidade cristalizada na forma urbana?  

Em matéria de observação e acompanhamento dos “tempos” das formas urbanas, 

tendencialmente, e considerando a diversidade de domínios do conhecimento que abordam 

esta questão, poder-se-á apontar um conjunto de “escalas” temporais de acordo com a 

posição de partida na análise. Exemplo disso são os estudos de análise morfológica que 

recorrem às épocas morfológicas urbanas como metodologia de observação que alia espaço 

e tempo (a historicidade do espaço urbano) ou, em outros contextos analíticos, o suporte 

em ciclos demográficos e económicos e em ciclos de construção em espaço urbano. 
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Complementarmente, tem-se ainda aquelas abordagens que consideram o “tempo” como 

uma variável independente mas que permite a sua associação com outras variáveis 

(topográficas, geométricas, censitárias) e a criação de variáveis que incorporam a 

“temporalidade”. Exemplo do cálculo de taxas de variação suportada em séries temporais, 

da observação da variabilidade ou intensidade da mudança de ocupação e uso do solo 

urbano e a relação com a evolução da forma.  

A modelação geográfica aplicada a fenómenos em contexto urbano, como é o caso 

da evolução das formas espaciais resultantes de processos de crescimento urbano, tem 

implícito a integração do factor tempo, quer se trate da produção de modelos numa 

abordagem estática ou de natureza dinâmica. Segundo CHARDONNEL (2001) poder-se-á 

distinguir duas abordagens fundamentais que integram o factor tempo: uma primeira, 

centrada na investigação de modelos de organização e de evolução dos conjuntos e 

sistemas espaciais, considera o tempo como “(...) un étalon auquel on confronte les 

structures des espaces observés (...)”, exemplo dos modelos de crescimento urbano e os 

modelos de difusão espacial; a segunda, voltada para os tempos dos indivíduos, “(...) 

appréhende l’espace comme une variable décrivant les localisations successives de la ligne 

de vie de l’individu (...)” (CHARDONNEL,  2001:129) como é o caso dos trabalhos centrados 

nas actividades diárias (budget-temps) de um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos. 

 

 

3.2. O conceito de forma urbana no contexto da tese 

 

De acordo com TALEN (2003) “(…) beyond the aggregation and surface 

representation of cities, urban environments can be characterized as being composed of 

various geographic dimensions: qualities such as compactness, accessibility, connectivity, or 

nuclearity. Geographic cities move a step closer toward the more explicit measurement of 

physical form. [...] One of the most comprehensive studies of the geographic variation of 

city form was recently undertaken by Galster, et al. (2001). The measures included eight 

dimensions of the built environment: density, continuity, concentration, compactness, 

centrality, nuclearity, diversity and proximity. These geographic dimensions were 

constructed using data on housing and employment. Measurement of the physical form of 

cities is thus multi-dimensional, although implicitly derived.” (TALEN, 2003:200). 
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Entre as oito dimensões que TALEN (2003) enuncia, a partir de GALSTER et al. 

(2001), entende-se que a continuidade, a proximidade, a compacidade e a diversidade de 

usos têm implícita a dimensão física e espacial da forma urbana. 

A continuidade incorpora a noção de dispersão de elementos de uma determinada 

área de um polígono a partir do seu centróide. Quer dizer que, neste caso, se estabelece 

uma relação entre a área total de um polígono morfológico de cidade e a dispersão de 

elementos da área medidos pelos desvios em x e em y61. 

A noção de continuidade está presente também na metodologia de obtenção de 

áreas morfológicas urbanas (AMU). Apesar de se expor a forma como se obtém um polígono 

morfológico de cidade a partir do CORINE Land Cover (ou de quaisquer outros), apresentado 

na Segunda Parte, refira-se que a noção de continuidade de GALSTER inclui a continuidade 

de elementos de uma determinada mancha (área) edificada. Ora, é a distância entre 

polígonos que determina a agregação ou não de manchas desde que cumprido o critério de 

distância estabelecido. 

Na óptica do princípio de agregação ou não de manchas para a formação de 

polígonos morfológicos urbanos, revelado pela continuidade física-espacial da forma 

urbana, poder-se-á associar uma outra dimensão – a proximidade. Esta última tem implícita 

a adjacência entre diferentes tipos de uso e ocupação do solo, resultante da aplicação dos 

critérios de vizinhança (regras de inclusão/exclusão) inerentes à metodologia de extracção 

das áreas morfológicas urbanas. Neste caso, referimo-nos à proximidade entre classes de 

AMU que decorre da classificação segundo quatro principais categorias de uso e ocupação 

do solo, por aplicação da metodologia europeia ajustada a Portugal continental.  

A proximidade pode ainda ser observada pela aplicação do método expand/shrink 

que permite a agregação de manchas de diversos tipos de classes de nível III da 

nomenclatura CORINE Land Cover, resultando na composição das quatro principais 

classes AMU e da classe “Interstícios”. As classes CLC do tipo “cursos de água”, florestas e 

vegetação de diferente espécie, “zonas verdes urbanas”, “zonas portuárias”, parte ou a 

totalidade da “rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas” não são consideradas áreas 

que criam ruptura ou interrupção (descontinuidade) para o apuramento de áreas 

morfológicas urbanas em Portugal continental. Refira-se que este critério é apresentado na 

definição de continuidade por WOLMAN et al. (2005), nomeadamente aquando da 

                                                 
61 A apresentação dos índices de forma para análise da urban shape faz-se na Segunda Parte. 
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delimitação do que definem por Extended Urban Area (EUA): “the Census Bureau-defined 

urbanized area, modified to follow census tract boundaries, as well as additional ‘‘outlying’’ 

one mile square grid cells that contain 60 or more dwelling units (identified using data at 

the census block level), and are located in census tract from which at least 30 percent of the 

workers commute to the urbanized area” (2005:69). De facto, a equipa coordenada por 

Galster considera que “(...) bodies of water; protected wetlands, forests, parks, slopes, or 

soils; and freeways, inter-changes, or other public reservations and facilities are not 

considered interruptions of continuous development patterns.” (GALSTER et al., 2001:690). 

Os autores defendem que extensões espaciais de tipo linear têm implícita a realização de 

deslocações que implicam o percurso de maiores distâncias, ao invés de extensões espaciais 

de tipo circular e com maior grau de compacidade que se associam a deslocações com 

distâncias mais curtas. Nesta perspectiva, formas urbanas com maior circularidade e grau 

de compacidade potenciam a dimensão de proximidade.  

A proximidade está também representada na medida da relação entre eixo maior e 

eixo menor de cada polígono morfológico de cidade permitindo-nos caracterizá-los 

segundo uma maior ou menor linearidade (como é o caso do cálculo de índices de 

alongamento e de elipticidade) ou concentração (pelo cálculo do índice de circularidade), 

ou pela relação comparada entre elementos de uma figura-padrão – o círculo – e alguns 

elementos dos polígonos morfológicos. Esta última induz-nos a considerar o grau de 

compacidade inerente às formas urbanas, que TALEN atribui como relevante no quadro das 

dimensões geográficas da forma urbana.  

ANGEL, PARENT e CIVCO (2010) num artigo sobre as dez principais propriedades 

geométricas do círculo defendem a compacidade como a principal dimensão analisada no 

contexto da forma urbana, considerando esta figura-padrão como a forma mais compacta. 

A compacidade pode ser revelada pelo cálculo do índice de circularidade e dos índices que 

incorporam a relação de alguns elementos do círculo (círculo inscrito e círculo circunscrito, 

por exemplo) com algumas características dos polígonos morfológicos de cidade, bem 

como os índices que incorporam a relação área-perímetro das urban shapes. 

A composição dos polígonos morfológicos segundo tipos de uso e ocupação do 

solo e o número de manchas (polígonos) de uso e ocupação do solo que agrega permitem-

nos observar a mistura de usos, dimensão esta que GALSTER invoca para o estudo da forma 

urbana. A diversidade de usos aponta para o tipo e a intensidade de classes de usos, ou seja, 

a dominância de usos observada pela percentagem de área total de cada classe AMU face 

ao total de extensão espacial de cada polígono morfológico, apresentada na Segunda Parte 
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desta tese. GALSTER et al. (2001) sugere que à medida que decresce a diversidade de usos, 

aumenta o tempo e as distâncias percorridas em deslocações quotidianas, sobretudo com 

utilização automóvel.  

Neste contexto, Jane JACOBS (2007) aponta ainda alguns mitos sobre a mistura de 

usos, nomeadamente no que toca às vantagens e inconvenientes no quadro da dialéctica 

homogeneidade ou uniformidade versus diversidade de usos do solo em determinado 

contexto urbano. Não obstante, a autora apoia a ideia proferida por GALSTER et al. (2001), 

advogando a diversidade de usos como factor benéfico, esteticamente potenciador de 

efeitos de equilíbrio (harmonia visual) e de dinâmicas de organização intra-urbanas 

diversificadas. Nesta perspectiva, JACOBS (2007) suportando-se no ensaio sobre a variedade 

de Raskin, acrescenta: “(...) a maior falha do zonamento urbano é permitir a monotonia. [...] 

Talvez a segunda grande falha seja que o zonamento ignora a proporção do uso, nos locais 

em que é importante considerá-la, ou a confunde com o tipo de uso, e isso leva, por um 

lado, à desagregação visual (e às vezes funcional) das ruas ou, por outro lado, a tentativas 

indiscriminadas de separar e segregar certos tipos de uso independentemente de suas 

proporções e efeitos práticos (...)” (JACOBS, 2007:262). 

É com base nos pressupostos supra-referidos que se entende que as quatro 

dimensões de análise da forma urbana a partir do uso do solo segundo GALSTER et al. 

(2001) e TALEN (2003) estão implícitas no quadro operacional da forma urbana segundo a 

dimensão física-espacial que se pretende desenvolver nesta tese. 

Neste sentido, o conceito de forma urbana surge como quadro de referência teórico 

desta dissertação. Na bibliografia consultada são raras as referências aos aspectos 

conceptuais do termo. Na produção científica nacional, nomeadamente no contexto da 

geografia urbana, o termo surge contemplado de forma indirecta e pouco precisa. 

Em termos gerais, entende-se por forma urbana a expressão física e espacial (ou a 

materialização espacial) da ocupação de solos artificializados de uso dominantemente 

urbano. Numa acepção mais estrita, no quadro da dimensão “físico-espacial”, e sob o 

ponto de vista da operacionalização da noção, forma urbana corresponde à tradução espacial 

do conjunto de elementos/objectos urbanos que conferem uma determinada “figura” 

global delimitada morfologicamente, tendo implícito um determinado padrão de uso e 

ocupação do solo. Nesta acepção, a análise de forma urbana considera uma escala 

fundamental de análise: a macro-forma segundo ALLAIN (2004), ou seja, a escala de 

observação que considera a forma global urbana, a “figura” espacial urbana numa “leitura 
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externa”, não se detendo sobre os aspectos estruturais de organização dos elementos intra-

urbanos. 

Os procedimentos operativo-aplicacionais de análise da dimensão física e espacial 

da forma urbana recorrem a operações de análise espacial em ambiente SIG, permitindo 

associar os seus atributos geométricos e gerar um conjunto de parâmetros gerais de forma. 

Os parâmetros geométricos de forma suportam a descrição das propriedades fundamentais 

de forma como o alongamento, compacidade, circularidade, a elipticidade, de entre outros. 

De facto, as propriedades que caracterizam as macro-formas urbanas são passíveis de serem 

quantificadas por meio de métricas (índices de forma), computacionalmente programadas 

com o recurso à exploração de algoritmia (apresentado na Terceira Parte). 

Neste sentido, esta abordagem aplica a noção de forma urbana orientada para a 

operacionalização a partir da dimensão física e espacial, numa vertente quantitativa da 

forma urbana baseada em shape analysis. 
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CAPÍTULO II. 

DISCUSSÃO SOBRE FORMA URBANA E SUSTENTABILIDADE 

URBANA 

 

 

1. FORMA URBANA E SUSTENTABILIDADE 

 

Este capítulo tem como intuito reflectir sobre a pertinência da métrica espacial da 

forma das áreas urbanas segundo duas ideias de partida: (i) como “indicador” acoplado aos 

restantes indicadores que têm por fim a monitorização da sustentabilidade urbana; ou (ii) 

como tradução quantitativa da forma física (espacial) urbana que apoia a análise 

(observação, avaliação) da sustentabilidade das áreas urbanas em associação com a sua 

natureza multidimensional (social, económica, cultural, etc.).  

Paralelamente, sugere-se a discussão em torno da integração do conceito de 

desenvolvimento sustentável a diferentes níveis (internacional, europeu, nacional e local) 

orientada para um entendimento do tipo de tratamento ou grau de integração da temática e 

verificar se se tem atendido a esta questão e de que modo o fazem, nomeadamente pelo 

debate entre a forma urbana compacta versus dispersa no quadro europeu de políticas com 

enfoque na sustentabilidade urbana e indicações que daí advêm, bem como no contexto de 

documentos ou estudos analíticos. 

Neste sentido, esta abordagem centrar-se-á nos principais tópicos integrados na 

Figura 2, partindo do conceito de desenvolvimento sustentável e a sua integração em 

diferentes documentos emanados por diversos organismos, passando pela sustentabilidade 

urbana e, a outro nível, incidindo sobre o seu nível de operacionalização por meio da 

aplicação ou indicação de indicadores de sustentabilidade, em sentido amplo, ou mais 

restrito vocacionados para o tratamento/avaliação da sustentabilidade das áreas urbanas. 

Este último tópico terá um papel fundamental como suporte a um entendimento e 

discussão da pertinência da(s) medida(s) da forma urbana aliada à sustentabilidade e, em 
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Desenvolvimento Sustentável 

Abordagem do Desenvolvimento 
Sustentável (indicações em 

relatórios internacionais como a 
ONU, OCDE, UE, ...) 

3 dimensões fundamentais: 
• Ambiental 
• Económica 
• Social 

Abordagem às Áreas Urbanas como Built-Up 
Areas inserido no tema Land Use 

A razão:  
preservação dos espaços rurais, florestais 

(dos recursos naturais em geral) 

Indicadores 

Sustentabilidade Urbana 

Modelos de crescimento urbano: 
urban sprawl   

ou 
compact urban form 

Indicadores de 
sustentabilidade 

Medidas da Forma Urbana: aplicação de índices 
•Proposta de criação de índices de forma urbana como suporte à avaliação da 

sustentabilidade em áreas urbanas? 
•Que relação entre sustentabilidade e forma urbana? 

particular, aos indicadores propostos a diferentes escalas de análise (europeu, nacional, 

regional e local) sustentando-se, sempre que possível, com exemplos provenientes de 

diferentes estados-membros europeus. Esta abordagem mais específica conduzir-nos-á a 

realizar uma análise do discurso sobre a sustentabilidade do ponto de vista da integração ou 

não dos aspectos, componentes ou elementos constituintes da forma urbana e da sua 

medida, tendo como ponto de partida as hipóteses de trabalho que nos propomos reflectir: 

(i) Que relação entre forma urbana e sustentabilidade urbana? 

(ii) Que relação entre a métrica espacial da forma urbana e os indicadores de 

sustentabilidade urbana?  

(iii) A medida da forma urbana deve ser integrada como indicador agregado aos 

restantes indicadores de sustentabilidade urbana? 

 

Figura 2. A integração da(s) métrica(s) espacial(ais) da forma urbana no contexto da 

sustentabilidade 
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1.1. A forma urbana e o desenvolvimento sustentável 

 

A noção de desenvolvimento sustentável definido como “(...) modelo de 

desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” surge em 

1987, com a publicação do relatório “O nosso futuro comum” pela Comissão Mundial 

sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (a Comissão Brundtland)62. Este relatório articula 

os princípios essenciais que devem conduzir a um melhor equilíbrio entre desenvolvimento 

económico e ambiente. 

A introdução da terceira dimensão fundamental de base de acção em matéria de 

desenvolvimento sustentável – leia-se a vertente do bem-estar social – foi realizada após a 

Cimeira Social de Copenhaga, realizada em 1995. A partir de então, ficam assentes as três 

dimensões essenciais do desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento económico, a 

coesão social ou bem-estar social e a protecção do ambiente. 

A reflexão em torno da sustentabilidade urbana originariamente terá surgido na década 

de 70, associada à realização da Conferência das Nações Unidas sobre os Povoamentos 

Humanos (1976) (United Nations Centre for Human Settlements – UNCHS) pela Agência 

Habitat). Embora os objectivos iniciais desta iniciativa se direccionassem sobretudo para as 

populações afectadas por conflitos armados ou catástrofes naturais, depressa a 

multiplicidade de problemas urbanos disseminados por todo o mundo alargou o perfil de 

acção da Agência Habitat. Este movimento ganhou novo impulso com a realização da 

Conferência do Rio em 1992 (Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento CNUAD), e em particular com a aprovação da Agenda 21.  

A Agenda 21 é um documento que visa a operacionalização dos princípios de 

sustentabilidade (nomeadamente, subsidariedade, democracia, cooperação público-privado 

e gestão territorial em contexto urbano, de entre outros) aprovados por meio de 

recomendações e directivas respeitantes a todos os domínios que integra, sob o lema 

“Pensar global, agir local”. Uma das propostas mais importantes que emanaram deste 

documento foi a Agenda Local 21, estabelecido no capítulo 28 da Agenda 21 intitulado 

“Iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21”, no qual se previa a criação por parte de 

                                                 
62 Este relatório é conhecido como o Relatório Brundtland (o nome da primeira-ministra norueguesa e 
presidente da World Commission on Environment and Development (WCED) – Gro Harlem Bruntland). 
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cada município da sua própria Agenda 21. Neste contexto, parte-se do pressuposto que 

muitos dos problemas a combater com vista a alcançar o Desenvolvimento Sustentável têm as 

suas raízes nas actividades locais, sendo que um nível de governo mais próximo dos 

cidadãos – leia-se autoridades locais (municípios) – desempenham um papel essencial na 

educação, mobilização e resposta a favor de um desenvolvimento sustentável. 

A Declaração do Milénio emanada pelas Nações Unidas em Setembro de 200063, 

voltou a afirmar a responsabilidade colectiva de apoiar os princípios da dignidade humana, 

igualdade e equidade a nível global, estabelecendo, para isso, metas concretas ("millenium 

development goals") que pretendem contribuir para inverter a tendência para a degradação do 

ambiente e para a insustentabilidade das condições de vida em grande parte do planeta, 

regendo-se para o efeito nos princípios gerais de desenvolvimento sustentável. 

Uma das críticas apontadas ao conceito de desenvolvimento sustentável prende-se 

com o seu carácter demasiado abrangente, assumindo diversas perspectivas de integração 

consoante as visões dos organismos públicos internacionais ou o contexto espacial (escala 

de incidência) em que é abordado ou integrado, seja no contexto europeu ou no âmbito de 

aplicação nacional ou local. 

No contexto internacional, a proposta de monitorização da sustentabilidade 

apresenta diversas formas de operacionalização pela aplicação de indicadores (relevantes e 

essenciais para a medida do seu desempenho), construídos consoante o grau de 

importância que atribuem às diferentes dimensões da sustentabilidade (exemplo ambientais, 

sociais,...) e ao contexto aplicacional, a incidência espacial de análise e acompanhamento 

(exemplo da monitorização da sustentabilidade no contexto urbano ou de âmbito mais 

alargado como é o caso aplicado à monitorização. do desenvolvimento sustentável de 

âmbito nacional).  

De facto, constata-se a existência de diferentes organismos internacionais que 

criaram programas para o desenvolvimento e harmonização de indicadores urbanos 

universais, de natureza distinta entre si, nomeadamente:  

(i) a UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) e a Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD), apresentam 

indicadores de sustentabilidade cujo objectivo é a monitorização da performance 

                                                 
63 UN (2000). United Nations Millennium Declaration DPI/2163. Lisboa: United Nations Information 
Centre. 
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nacional. No entanto, os indicadores criados pela OECD são vocacionados 

para a monitorização da performance ambiental e aqueles estabelecidos pela 

UNCSD aplicam-se à monitorização do desenvolvimento sustentável 

integrando um conjunto de indicadores sociais, económicos, ambientais e 

institucionais; 

(ii) por sua vez, outros organismos como a United Nations Centre for Human 

Settlements (UNCHS), a Agência Europeia de Ambiente (EEA) e a 

Organização Mundial de Saúde (World Health Organization (WHO)) 

desenvolveram um conjunto de indicadores para monitorizar as tendências à 

escala urbana atribuindo graus de importância diferentes às dimensões 

socioeconómicas e ambientais. Assim, enquanto o primeiro organismo 

(UNCHS) coloca maior ênfase nas dimensões socioeconómicas e institucionais 

da sustentabilidade urbana, os indicadores da EEA e da WHO atribuem 

particular enfoque nas questões ambientais e na saúde, respectivamente. 

 

 

1.2. A abordagem da relação entre forma urbana e sustentabilidade 

 

A questão da sustentabilidade quer ao nível da sua dimensão global e mais ampla do 

desenvolvimento sustentável ou aplicado ao meio urbano quer de âmbito sectorial como é 

o caso da sustentabilidade ambiental e da mobilidade/transportes sustentáveis, ganha 

expressão sobretudo a partir da década de 90, em sucessivos documentos oficiais emanados 

por diversos organismos europeus (EUROSTAT, EEA, Comissão Europeia, etc.).  

No quadro das políticas europeias, com a formulação em 1992 do Tratado da 

União Europeia (UE) em Maastricht dá-se a introdução oficial deste conceito de uma 

forma abrangente. Efectivamente, no artigo B do Tratado da UE (Jornal Oficial nº C 191 

de 29 de Julho de 1992) destaca-se, como um dos principais objectivos da União, “a 

promoção de um progresso económico e social equilibrado e sustentável, nomeadamente mediante a 

criação de um espaço sem fronteiras internas, o reforço da coesão económica e social e o 

estabelecimento de uma União Económica e Monetária, que incluirá, a prazo, a adopção de 

uma moeda única, de acordo com as disposições do presente Tratado (...)”.  



78 

Mais tarde, com a introdução das alterações estabelecidas no Tratado de 

Amesterdão (1997) é atribuída nova e significativa expressão ao desenvolvimento sustentável 

surgindo associado a diferentes contextos em matéria de objectivos e ideias subjacentes à 

União Europeia. Assim, a alínea supra-referida do artigo B passa a ter nova redacção, 

fazendo emergir o termo desenvolvimento sustentável: “a promoção do progresso económico e 

social e de um elevado nível de emprego e a realização de um desenvolvimento equilibrado e 

sustentável, nomeadamente mediante a criação de um espaço sem fronteiras internas, o 

reforço da coesão económica e social e o estabelecimento de uma união económica e 

monetária, que incluirá, a prazo, a adopção de uma moeda única, de acordo com as 

disposições do presente Tratado (...)” (Jornal Oficial nº C 340 de 10 de Novembro de 

1997); da mesma forma, a alteração substantiva à sua Parte 1 relativa aos princípios enfatiza 

mais uma vez a questão do desenvolvimento sustentável, referindo-se nomeadamente:  

− no artigo 1.º é acrescentado a alínea: “determinados a promover o progresso 

económico e social dos seus povos, tomando em consideração o princípio do 

desenvolvimento sustentável e no contexto da realização do mercado interno e do 

reforço da coesão e da protecção do ambiente, e a aplicar políticas que 

garantam que os progressos na integração económica sejam acompanhados de 

progressos paralelos noutras áreas” (CCE, 1997); 

− no artigo 2.º “a Comunidade tem como missão, através da criação de um 

mercado comum e de uma união económica e monetária e da aplicação das 

políticas ou acções comuns a que se referem os artigo 3º e 4º, promover, em 

toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das 

actividades económicas, um elevado nível de emprego e de protecção social, a 

igualdade entre homens e mulheres, um crescimento sustentável e não 

inflacionista, um alto grau de competitividade e de convergência dos 

comportamentos das economias, um elevado nível de protecção e de melhoria 

da qualidade do ambiente, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão 

económica e social e a solidariedade entre os Estados-Membros”(idem); 

− e, o artigo 6.º frisa que “as exigências em matéria de protecção do ambiente 

devem ser integradas na definição e execução das políticas e acções da 

Comunidade previstas no artigo 3º, em especial com o objectivo de promover 

um desenvolvimento sustentável”. 
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Pela análise aos documentos de índole europeia constata-se que as preocupações 

sobre a forma urbana com tradução imediata na sustentabilidade urbana estão patentes em 

diferentes níveis de integração ou importância, designadamente: 

(i) manifestada, de forma indirecta, nos indicadores de sustentabilidade urbana, 

por via de indicadores sobre o uso e ocupação do solo. De entre outras 

iniciativas tem-se o Urban Audit e os Indicadores Comuns Europeus; 

(ii) ou, explicitamente estabelecida em documentos de natureza política como o 

“Livro Verde sobre o ambiente urbano” (1990), o EDEC (1999), a Carta de 

Leipzig (2007) ou a Agenda Territorial Europeia (2007) e, a outro nível, em 

medidas indicativas provenientes de relatórios sobre a sustentabilidade das 

cidades europeias e em estudos de reflexão assente na ligação da forma urbana 

compacta versus a tendência de urban sprawl no contexto urbano europeu. 

 

É neste contexto que procedemos à sua análise orientada para aferir os aspectos, 

visões e as tendências de discurso sobre a temática em apreço. 

No quadro das políticas comunitárias, são vários os documentos oficiais que tratam 

o desenvolvimento urbano sustentável no território da União Europeia. O Esquema de 

Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC)64, documento intergovernamental, de 

natureza indicativa, adoptado em Potsdam na sua versão final (1999) pelo Conselho 

Informal de Ministros Responsáveis pelo Planeamento Espacial, constitui um quadro de 

orientação política a fim de melhorar a cooperação das políticas sectoriais comunitárias que 

possuem um impacto significativo no território. O seu principal objectivo assenta na 

definição à escala da União Europeia dos objectivos políticos e princípios gerais de 

desenvolvimento espacial tendo em vista assegurar um desenvolvimento sustentável 

equilibrado do território europeu e respeitador da sua diversidade. 

O EDEC é composto por duas partes (Parte I. Contribuição da política de 

desenvolvimento espacial enquanto nova dimensão da política europeia e Parte II. 

Tendências, perspectivas e desafios do território da União), no contexto das quais é 

contemplado o domínio das áreas urbanas. De facto, o documento atende a orientações e 

                                                 
64 O EDEC (Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário. Para um desenvolvimento espacial 
equilibrado e sustentável do território da União Europeia), é designado em inglês por ESDP - European Spatial 
Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. 
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desafios com incidência espacial urbana, nomeadamente no contexto da sustentabilidade, 

que apresentamos de forma sistematizada nos seguintes pontos: 

a. no referente à abordagem espacial à escala europeia é apontado a evolução das 

áreas urbanas, a par da evolução das zonas rurais, transportes e património 

natural e cultural, como um dos domínios que interage e exerce pressão sobre o 

desenvolvimento espacial da EU. Neste pressuposto, dirigindo-se ao conjunto 

dos agentes implicados no desenvolvimento espacial aos níveis europeu, 

nacional, regional e local, são considerados como objectivos e opções políticas 

do EDEC: (a) o desenvolvimento de um sistema urbano policêntrico e 

equilibrado e o fortalecimento da relação urbano-rural, (b) a promoção de 

modelos de transportes e de comunicação integrados que favoreçam a paridade 

no acesso às infra-estruturas e ao saber e que permitam maior integração entre 

estados-membros, e (c) o desenvolvimento e preservação da natureza e do 

património cultural (EC, 1999:19-20). 

b. no concernente ao desenvolvimento espacial policêntrico (a), tendo 

simultaneamente acoplado a reflexão numa nova parceria urbano-rural, admite 

que este modelo de desenvolvimento se apresenta como mais eficiente, 

sustentável e equitativo que os sistemas urbanos “monocêntricos” ou 

estruturados em pequenas aglomerações dispersas. Neste sentido, considera 

que para a prossecução deste objectivo e em prol de um desenvolvimento 

sustentável, as estratégias integradas de desenvolvimento das cidades e áreas 

urbanas devem responder a determinados desafios, sugerindo determinadas 

políticas de acção (EC, 1999:20-23): 

b.1. reforçar o papel estratégico das regiões metropolitanas e as “cidades-portas 

(gateway-cities)” que facultam o acesso ao território da UE (grandes portos, 

aeroportos intercontinentais, cidades de feiras e de exposições 

internacionais, centros culturais de renome mundial), concedendo-se uma 

atenção específica às regiões periféricas; 

b.2. melhorar a base económica atendendo às potencialidades específicas do 

território e implantando actividades inovadoras, diversificadas e criadoras 

de emprego; promover uma estratégia de diversificação económica nas 

cidades que estão dependentes de um sector da actividade económica, e 
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suporte ao desenvolvimento económico das cidades e áreas urbanas 

inseridas em regiões desfavorecidas; 

b.3. promover a mistura funcional e social, a fim de lutar contra a exclusão 

social de uma parte da população, reordenar e reafectar os bairros 

degradados bem como os terrenos industriais devolutos ou abandonados; 

b.4. gerir de forma eficaz os ecossistemas urbanos pela salvaguarda dos 

recursos naturais (a água, o solo, a energia) e a gestão de resíduos, da 

biodiversidade e do património cultural e alargar os espaços naturais nas 

cidades; 

b.5. melhorar as acessibilidades mediante diferentes tipos de transporte, 

eficazes e não poluentes. Esta preocupação tem intrínseco a redução da 

expansão das cidades e áreas urbanas e a adopção de uma abordagem 

integrada do planeamento dos transportes induzindo, assim, a redução da 

dependência ao transporte individual e a promoção de outros formas de 

mobilidade (transporte público e uso de bicicleta); 

b.6. controlar a expansão física urbana descontrolada (dispersão urbana) 

inspirando-se no conceito de “cidade compacta”65 (cidade de curtas 

distâncias) e reduzir a pressão demográfica sobre determinadas áreas, em 

especial nas regiões costeiras.  

Esta visão remete para uma tendência discursiva que equaciona o desenvolvimento 

integrado das áreas urbanas no quadro da sustentabilidade colocando em evidência o 

modelo de desenvolvimento policêntrico do sistema urbano europeu, tendo intrínseco 

mudanças nas relações urbano-rurais. Por outro lado, confere particular destaque à 

dialéctica cidade compacta versus urban sprawl (expansão urbana disfusa, dispersa ou 

descontrolada). Advogando o primeiro modelo em detrimento do segundo, tendência 

também manifestada na Carta de Liepzig, considera as seguintes consequências associadas a 

este tipo de crescimento urbano: o aumento da utilização do transporte individual 

                                                 
65 No quadro da necessidade de encontrar soluções sustentáveis para a gestão e o planeamento do 
crescimento urbano, o EDEC alude para iniciativas que têm dado lugar em alguns Estados-membros (EC, 
1999:65-66): “It is therefore necessary to work together to find sustainable solutions for planning and 
managing urban growth. In some countries in the Union, particularly where land is scarce, innovative steps 
have been taken in urban planning. These include the “compact city” approach in the Netherlands; 
approaches such as “land recycling” in the United Kingdom and Germany; or “target group” approaches to 
satisfy housing demand from specific social groups.” 
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(automóvel); o aumento do consumo de energia; maiores custos de infra-estruturas e 

serviços; e efeitos negativos na qualidade do ambiente e das áreas rurais.  

Por seu turno, a “Carta de Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis”66 (2007), 

no âmbito da política de desenvolvimento urbano integrado, concretamente no contexto 

das estratégias de acção para o reforço da competitividade das cidades europeias, 

contempla a estrutura de povoamento compacto por constituir uma base importante para a 

utilização eficiente e sustentável dos recursos, podendo ser alcançado por meio de um 

ordenamento urbano e regional (spatial and urban planning) que contenha a dispersão urbana 

(urban sprawl), através de um forte controlo da oferta de terrenos e do desenvolvimento 

especulativo; sustenta ainda que a estratégia de criar “urban neighorhoods mistos” (bairros 

urbanos com mistura de usos do solo) com espaços para habitação, educação, oferta de 

serviços e actividades de lazer, revela-se particularmente sustentável (e pertinente)67.  

As preocupações sobre o controlo da expansão urbana remete-nos para a 

sustentabilidade da forma urbana e, em particular, para a necessidade da métrica espacial 

(e.g. índices de forma, etc.) como “ferramenta” de apoio e/ou acompanhamento do 

desempenho, nomeadamente da implementação de políticas de contenção da expansão 

física urbana medido pela sua dimensão espacial (a configuração espacial do crescimento 

urbano traduzida quantitativamente pelas propriedades da sua forma física e espacial).  

De facto, o EDEC (1999) e a Carta de Leipzig (2007) advertem para a utilização de 

métodos efectivos de redução da expansão urbana descontrolada (“uncontrolled urban 

expansion”) contemplando designadamente, a necessidade de adequação e ajustamento das 

políticas de localização e de povoamento urbano (EC, 1999:22), e de controlo da oferta de 

terrenos e do desenvolvimento especulativo (EC, 2007:4). Em resposta a esta necessidade, 

e com base no EDEC (1999), a contenção espacial das cidades e aglomerados urbanos só é 

possível atendendo ao contexto regional, implicando, assim, a concertação de interesses e a 

intensificação das relações urbano-rurais (EC, 1999:22-23).  

                                                 
66 A “Carta de Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis”, adoptada na reunião informal dos Ministros 
dos Estados-membros responsáveis pelo Desenvolvimento Urbano e Coesão Territorial em Leipzig (24 e 25 
de Maio de 2007), traduz o acordo sobre os princípios e estratégias comuns em matéria de política de 
desenvolvimento urbano. 
67 A ideia extraída do documento original refere: “(…) an important basis for efficient and sustainable use of 
resources is a compact settlement structure. This can be achieved by spatial and urban planning, which 
prevents urban sprawl by strong control of land supply and of speculative development. The strategy of 
mixing housing, employment, education, supply and recreational use in urban neighbourhoods has provided 
to be especially sustainable” (EC, 2007:4). 
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Por sua vez, a Agenda Territorial da União Europeia68 (2007) – quadro de 

referência estratégico que estabelece prioridades para o desenvolvimento territorial da 

União Europeia – contribui para o crescimento económico e para o desenvolvimento 

sustentável pelo reforço da coesão territorial, entendido como a capacidade da política de 

coesão de se adaptar às necessidades e características específicas dos desafios e 

oportunidades geográficas, tendo em vista um desenvolvimento territorial equilibrado e 

sustentável. Neste sentido, a Carta de Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis 

apresenta-se em estreita relação com a Agenda Territorial, na medida em que reconhece 

como uma dimensão europeia a política integrada de desenvolvimento urbano. Assim, a 

política integrada de desenvolvimento urbano e a política de coesão territorial contribuem 

de forma complementar para o alcance dos objectivos do desenvolvimento sustentável69  

No âmbito do reforço das identidades regionais e atendendo à diversidade 

territorial, considera um conjunto de novos desafios territoriais, de entre os quais se 

destacam aqueles que incidem sobre a sustentabilidade urbana no território da União 

Europeia e, directa ou indirectamente, sobre a necessidade de controlar o crescimento 

urbano alastrado (difuso ou disperso), designadamente: 

(a) o impacto das alterações climáticas nas regiões diversificadas do território europeu 

e nas regiões vizinhas, especialmente no ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável; 

(b) o aumento dos preços da energia, a ineficiência energética e as diferentes 

oportunidades dos territórios para a obtenção de novas formas de 

aprovisionamento energético; 

(c) a sobre-exploração dos recursos ecológicos e culturais e a perda da biodiversidade, 

especialmente através da expansão urbana crescente em detrimento das áreas 

remotas, que estão despovoadas; 

                                                 
68 A Agenda Territorial da União Europeia consiste numa série de recomendações que têm por objectivo a 
consciencialização da diversidade territorial da UE e numa série de propostas referentes a um programa de 
acção em matéria de política de desenvolvimento territorial. A sua elaboração foi baseada num relatório de 
peritos sobre a situação e as perspectivas do território da EU (“The territorial state and perspectives of the 
European Union”, 25 Maio de 2007) e foi adoptada pelos Ministros responsáveis pelo Ordenamento e 
Desenvolvimento do território reunido em Leipzig (24 e 25 de Maio de 2007). Esse relatório analisa os 
desafios principais enfrentados pela UE em matéria de política de desenvolvimento territorial e demonstra, 
através de exemplos, a melhor maneira de mobilizar o potencial que representa a diversidade territorial da 
Europa de modo a promover um crescimento económico sustentável. 
69 Sobre esta matéria cf. ponto 11 da Agenda Territorial da União Europeia (2007:4). 
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(d) os efeitos territoriais das mutações demográficas (em particular, o envelhecimento 

da população), da migração transfronteiriça e da migração interna nos mercados de 

trabalho, nos serviços públicos de interesse geral, no mercado da habitação, no 

desenvolvimento das estruturas de implantação e na forma como as pessoas vivem 

e coabitam nas cidades e regiões europeias. 

 

Refira-se que este documento assenta nos três objectivos principais estabelecidos 

no EDEC (1999), reforçando assim a sua pertinência e validade: (a) o desenvolvimento de 

um sistema urbano sustentável e policêntrico e de uma nova relação urbano-rural; (b) a 

garantia de paridade no acesso às infra-estruturas e aos conhecimentos; e, (c) o 

desenvolvimento sustentável, a gestão prudente e a protecção do património natural e 

cultural70. Além disso, apoia-se igualmente nos “Princípios directores do desenvolvimento 

sustentável no Continente Europeu”, definidos pela CEMAT (Conferência Europeia dos 

Ministros Responsáveis pelo Ordenamento do Território) e confirmados pelo Comité dos 

Ministros do Conselho da Europa.  

No domínio das políticas europeias de natureza ambiental existe um conjunto de 

documentos que enfatizam as preocupações constantes sobre a temática em estudo, 

nomeadamente o “Livro Verde sobre o Ambiente Urbano” (CEC, 1990) que advoga a 

“cidade compacta” como sendo, provavelmente, a morfologia mais eficaz do ponto de 

vista energético, tendo igualmente vantagens sociais e económicas (CE, 1998:177). 

Por sua vez, o 5º Programa Comunitário de Acção em matéria de ambiente “Em 

direcção a um desenvolvimento sustentável” (Jornal Oficial das Comunidades Europeias 

N.º C 138/89 de 17 de Maio de 1993), para o período compreendido entre 1992 e 2000, 

centra os seus objectivos no desenvolvimento sustentável estabelecendo sete estratégias 

temáticas com enfoque nos seguintes domínios: alterações climáticas, poluição do ar e 

acidificação, protecção da natureza e biodiversidade, gestão dos recursos hídricos, ambiente 

urbano, zonas costeiras e na gestão de resíduos. Atente-se que no tocante à estratégia 

                                                 
70 Considerando os objectivos que integra a Agenda Territorial (2007), e no quadro da política de coesão 
territorial, são estabelecidas as seguintes prioridades para o desenvolvimento territorial na UE: (1) reforçar o 
desenvolvimento e a inovação num contexto policêntrico através do estabelecimento de redes entre áreas 
metropolitanas e cidades; (2) estabelecer novas formas de parceria e governação territorial entre áreas rurais e 
urbanas; (3) promover agrupamentos regionais de competição e inovação na Europa; (4) apoiar o reforço e 
alargamento das redes transeuropeias; (5) promover a gestão de riscos transeuropeia, incluindo estudos sobre 
o impacto das alterações climáticas; (6) tornar as estruturas ecológicas e os recursos culturais numa mais-valia 
para o desenvolvimento. 
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temática relativa ao ambiente urbano não aflora o problema da dimensão física das áreas 

urbanas, associado comummente às noções de urban sprawl (dispersão urbana) ou de urban 

growth patterns (padrões de crescimento urbano). 

No seguimento dos esforços desenvolvidos para atingir o objectivo do 

desenvolvimento sustentável e as metas ambientais, indicadas nomeadamente no Programa 

acima enunciado, em 2002 entra em vigor o 6.º Programa Comunitário de Acção em 

matéria de ambiente intitulado “Ambiente 2010: o nosso futuro, a nossa escolha”, com um 

período de vigência de 10 anos71, centrando-se principalmente nos seguintes domínios: 

alterações climáticas; natureza e biodiversidade; saúde e qualidade de vida; e, recursos 

naturais e resíduos. 

Este 6.º Programa de acção prevê a adopção de sete estratégias temáticas72 dirigidas 

para a poluição atmosférica, o meio marinho, a utilização sustentável dos recursos, a 

prevenção e reciclagem dos resíduos, a utilização sustentável dos pesticidas, a protecção 

dos solos e a qualidade do ambiente urbano. Neste contexto de análise, dirigida para a 

ligação (hipotética) entre a forma urbana e a sustentabilidade, debruçar-nos-emos nestas 

duas últimas estratégias na medida em que a priori as suas medidas englobam/integram, 

directa ou indirectamente, as questões que nos propomos reflectir. 

A elaboração da Estratégia temática sobre ambiente urbano73 (CCE, 2006), 

preconizada pelo 6.º Programa de Acção, teve como suporte uma análise preliminar dos 

desafios que enfrentam as zonas urbanas, efectuada pela Comissão numa Comunicação 

provisória intitulada: “Para uma Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano” 

                                                 
71 Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que estabelece 
o Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente (JO L 242 de 10.9.2002). 
72 A elaboração das estratégias temáticas preconizadas pelo 6º Programa Comunitário de Acção em matéria 
de ambiente deve ser visto no contexto da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável, 
representando a dimensão ambiental da mesma. A primeira versão da estratégia europeia de desenvolvimento 
sustentável data de 2001, do Conselho Europeu de Gotemburgo [COM/2001/264final]. Surgiu como 
complemento da estratégia europeia no âmbito das reformas socioeconómicas do Conselho Europeu de 
Lisboa, no ano 2000 (Agenda de Lisboa). Em 2005, a Comissão Europeia começou uma revisão da estratégia 
de desenvolvimento sustentável (COM/2005/658) que culminou em Dezembro do mesmo ano com uma 
proposta que enfatiza seis prioridades para a acção: (1) alterações climáticas; (2) saúde pública; (3) exclusão 
social; (4) transporte sustentável; (5) recursos naturais e (6) pobreza global. O Conselho Europeu de 15/16 de 
Junho de 2006 adoptou finalmente a estratégia europeia de desenvolvimento sustentável, que além de 
identificar 7 desafios essenciais para atingir a sustentabilidade na Europa, assinala ainda as correspondentes 
metas, bem como os objectivos operacionais e acções a desenvolver. Os sete desafios estratégicos são: 1. 
Alterações climáticas e energias limpas; 2. Transportes sustentáveis; 3. Consumo e produção sustentáveis; 4. 
Conservação e gestão dos recursos naturais; 5. Saúde pública; 6. Inclusão social, demografia e migração; 7. 
Pobreza global e desafios do desenvolvimento sustentável. 
73 CCE (Comissão das Comunidades Europeias) (2006). Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu, COM/2005/718 final relativa a uma estratégia temática sobre ambiente urbano. 
Bruxelas, 11 de Janeiro de 2006. 
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(COM/2004/60)74, na qual se sugeria “(...) a adopção de acções em quatro domínios 

prioritários (gestão urbana, transportes urbanos, construção e urbanismo, nomeadamente 

com integração de boas práticas, e eventual estabelecimento de obrigações pela UE para a 

adopção de planos a nível local)” (CCE, 2006:2).  

No domínio prioritário relativo ao urbanismo, adstrito ao padrão e tipo de 

utilização dos solos em meio urbano, é dado particular destaque a alguns problemas nesta 

matéria, de entre os quais são considerados domínios que se podem interligar com o estudo 

da forma física urbana e da necessidade da sua métrica espacial no quadro da 

sustentabilidade urbana (CCE, 2004):  

(i) a expansão urbana (expansão das cidades para as zonas rurais circundantes, 

criando zonas habitacionais de baixa densidade e aumentando os problemas 

de transporte); 

(ii) o número elevado de terrenos vagos e de propriedades devolutas; 

(iii) as questões ligadas à implantação das infra-estruturas; 

(iv) e, a necessidade de multiplicar e proteger os espaços verdes. 

 

Neste sentido, com o intuito de alcançar um urbanismo sustentável é estabelecido, 

de forma indicativa, que a futura estratégia deveria incentivar os Estados-membros a (CCE, 

2004): 

− “velar por que os seus regimes de implantação urbana tenham em conta as 

questões ambientais.  

− promover a revalorização de terrenos urbanizados mas deixados ao 

abandono, nomeadamente os terrenos industriais abandonados e as 

propriedades devolutas.  

− fixar densidades mínimas para as zonas residenciais, a fim de incentivar um 

aumento da densidade e erradicar o fenómeno de alastramento das cidades 

(expansão urbana).  

                                                 
74 CCE (Comissão das Comunidades Europeias) (2004). Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions COM/2004/0060 final - Towards a thematic strategy on the urban environment. Jornal Oficial C 98 
de 23 de Abril de 2004. 
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− integrar no processo de planeamento da utilização dos solos as consequências 

das alterações climáticas para as suas cidades.” 

 

A preparação e definição desta estratégia, levada a cabo pelo EU Expert Group on the 

Urban Environment, teve o contributo do Working Group (WG) on sustainable urban management, 

com a elaboração de um relatório, em 2004 75, cuja versão final se centrou em três tópicos 

fundamentais: 

i. definição de uma visão para a Gestão Urbana Sustentável assente 

nomeadamente, numa posição comum sobre a terminologia adoptada. 

ii. priorização da gestão urbana e problemas de implementação para o 

estabelecimento de recomendações no seio da gestão urbana sustentável 

(sustainable urban management).  

iii. recomendações para a gestão urbana a três níveis de actuação: europeu, 

nacional e local. 

 

Ao nível da definição de conceitos subjacentes à gestão urbana sustentável e 

conducentes ao desenvolvimento deste trabalho, o WG deteve-se sobre 5 noções 

fundamentais – ambiente, áreas urbanas, gestão, sistema de gestão e sustentabilidade 

urbana (2004:21).  

No que concerne à noção de sustentabilidade urbana, o seu enquadramento é feito 

em associação directa com a sustentabilidade ambiental sustentando que: “(...) The more 

sustainable an urban area, the less it impacts on ecological cycles at all levels from local to 

global and the healthier it is as a living environment for the citizens living in it and its 

environs. Socio-economic activities are considered to the extent they influence 

environmental sustainability” (2004:22).  

Neste domínio, apresenta os principais temas da política de sustentabilidade urbana 

(2004:22): “demand management, self-sufficiency, urban containment and concentration, 

durability and adaptability in the built environment, mixed use development, reducing the 

                                                 
75 O relatório foi desenvovido pelo Working Group on Sustainable Urban Management (2004). Final Report. 
70p. 



88 

need to travel, creation of open space and water networks”. Destaque-se aquelas que a 

priori revelam um cruzamento com a matéria em estudo, designadamente:  

a. concentração e controlo urbano considerando a prevenção do urban sprawl para 

minimizar a transformação do solo rural, e a fragmentação dos serviços 

urbanos, frequentemente associados ao aumento das densidades e à reutilização 

do solo urbano livre ou desocupado (2004:22). 

b. desenvolvimento de usos urbanos mistos contemplando a promoção da 

diversidade de usos do solo dentro dos bairros urbanos (neighbourhoods) e das 

propriedades (das “parcelas de terra”), fazendo uso mais eficiente do recurso 

solo (...) (2004:22). 

 

O anexo 2 (2004:53), do documento em apreço, intitulado “Overview of indicators for 

monitoring of ‘urban agglomeration”, constitui um suporte para a identificação de alguns 

indicadores que incorporem duas características essenciais: (i) permitir a comparabilidade 

entre áreas urbanas da União Europeia e (ii) atender à capacidade de carga76. Neste sentido, 

enumeram de forma indicativa um conjunto de indicadores com as características acima 

indicadas77, dos quais se destacam aqueles que, de forma mais ou menos explícita, 

expressam a medida de componentes da forma espacial (física) urbana, nomeadamente: 

urban sprawl vs. crescimento populacional, densidade das áreas construídas artificiais 

(densidade do tecido artificial) vs. densidade populacional e fragmentação do solo78.  

                                                 
76 O cálculo dos indicadores deverá respeitar as duas características referidas na medida em que “(…) is 
expected to provide a partial picture of the effects of cities’ metabolism in a global context and to allow a 
benchmarking exercise of EU cities’ performances towards sustainability” (2004:53). 
77 O Anexo 2: “Overview of indicators for monitoring of ‘urban agglomeration” do relatório final do Working Group on 
Sustainable Urban Management (2004) faz referência aos seguintes indicadores que respeitam as 
características fundamentais previamente estabelecidas (i. permitir a comparabilidade entre áreas urbanas da 
EU e ii. atender à capacidade de carga): “Loss of natural land; Loss of agricultural land; Urban sprawl vs. 
population growth; Density of artificial fabric vs. population density; Land use dynamics; Soil sealing; Rate of 
brownfield regeneration; Threatened species; Implementation on nature protection programmes; Land 
fragmentation; Quantity and quality of waste to landfill sites; Water consumption vs. water availability 
(lowering of groundwater table); Contribution to ground water pollution; Waste water treatment; Energy 
consumption per capita; Renewable energy consumption per capita; Waste production; Waste treatment 
(type); Air emissions; Material flows (fuels, food, wood, etc.); etc.” (2004:53-54). 
78 Sobre a criação de indicadores nos Estados-membros europeus, o relatório critica alguns domínios que, 
complementarmente, permite antecipar um conjunto de observações no tratamento desta temática: “Various 
organisations have proposed sets of ‘urban indicators’ to be used for monitoring the sustainability of urban 
areas at EU level. However, a commonly agreed set of indicators does not yet exist. Many local 
administrations have their own set of indicators, which have usually been developed to respond to local 
problems, closely related to the characteristics of the geographical are in question. Indeed, some of these 
indicators are common in most of the sets and could, thus, be considered as suiting the monitoring needs of 
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Neste seguimento, a transposição das ideias e indicações sugeridas, de entre outros, 

pelos documentos supra-referidos, resultou na elaboração da Estratégia temática sobre 

ambiente urbano79 (CCE, 2006), na qual fica expressa a necessidade de integrar as questões 

relativas ao ambiente urbano nas outras políticas comunitárias mais relevantes (transportes, 

coesão, saúde, investigação e desenvolvimento tecnológico, etc.), nos sectores-chave da 

política ambiental comunitária (água, ar, ruído, resíduos, alterações climáticas, natureza e 

biodiversidade, entre outros) e nos diferentes níveis da administração (europeu, nacional, 

regional e local).  

Deste modo, o domínio de gestão do ambiente urbano é apontado no 

envolvimento com outras políticas, nomeadamente: a luta contra as (i) alterações climáticas 

(construção sustentável, planos de transporte urbano, política energética, etc.), a (ii) 

protecção da natureza e da biodiversidade (redução da expansão urbana, recuperação de 

zonas industriais abandonadas, protecção dos solos, etc.), o (iii) ambiente e a qualidade de 

vida (redução da poluição atmosférica e sonora, etc.), a (iv) utilização sustentável dos 

recursos naturais, assim como a (v) prevenção e reciclagem dos resíduos. 

A criação de sinergias, em particular, com as estratégias prioritárias definidas no 6.º 

Programa de Acção, supra-referidas, sugere-nos atender para as que remetem para (ii) e (iv). 

De facto, a descrição subjacente à primeira apela mais uma vez para a necessidade de 

reduzir a dispersão urbana80 e para uma racionalização da ocupação do solo urbano 

referindo: “(...) a concepção urbana sustentável (planeamento adequado da utilização dos 

solos) contribuirá para reduzir a dispersão urbana e o empobrecimento dos habitats 

naturais e da biodiversidade. A gestão integrada do ambiente urbano deverá favorecer as 

políticas sustentáveis de utilização dos solos que evitam a dispersão urbana e reduzem a 

impermeabilização dos solos, nomeadamente a promoção da biodiversidade urbana e a 

sensibilização dos cidadãos urbanos. A estratégia temática sobre a protecção dos solos, que 

                                                                                                                                               
all urban areas, even if definition and method of collection differ from case to case for the same indicator (e. 
g. ‘waste disposal’, ‘exposure to noise’ or ‘accessibility to green spaces’). However, these indicators are in 
general more focused on urban environmental quality than on sustainable development. In practice, they do 
not address carrying capacity, and do not, thus, respond to the requirement of addressing issues going beyond 
the administrative borders of the city. Nevertheless, within the extensive list of environmental indicators 
adopted for monitoring the situation in urban areas, a subset can be identified which also address sustainable 
urban management, fitting with the need of considering the overall urban agglomeration and effects of urban 
metabolism in a wider perspective” (2004:53).  
79 CCE (Comissão das Comunidades Europeias) (2006). Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu relativa a uma estratégia temática sobre ambiente urbano, COM/2005/718 final. 
Bruxelas, 11 de Janeiro de 2006. 
80 A expressão “dispersão urbana” na versão em língua inglesa do documento oficial tem como tradução 
urban sprawl. 
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se encontra em elaboração [em vigor desde 22 de Setembro de 2006: COM/2006/231 

final], deverá abordar a reabilitação e reutilização de espaços industriais e o ordenamento 

territorial com economia de espaço, tendo em vista reduzir a impermeabilização dos solos e 

assegurar a utilização racional dos mesmos” (CCE, 2006:11). 

No que concerne à (iv) utilização sustentável dos recursos naturais, observa-se o 

reforço das ideias mencionadas em (ii), sugerindo, designadamente que “(...) uma melhor 

gestão urbana permite reduzir o impacto da utilização quotidiana de recursos tais como a 

energia e a água. Evitar a dispersão urbana por recurso a padrões de urbanização de alta 

densidade e mistos proporciona vantagens ambientais em matéria de utilização dos solos, 

transportes e aquecimento, contribuindo para uma utilização menos intensiva dos recursos 

per capita”. (CCE, 2006:11) 

Neste seguimento, atendendo ao documento europeu referente à Estratégia 

temática sobre a utilização sustentável dos recursos naturais81 (COM/2005/670 final) 

constata-se uma ligação pouco expressiva com a temática referente à morfologia da forma 

urbana (traduzida pela aplicação das noções de dispersão urbana e de urban sprawl acima 

anotados ou, por oposição, da de forma urbana compacta). Não obstante, atende ao 

aumento das áreas edificadas (CCE, 2005:18) como um problema no âmbito da 

sustentabilidade dos recursos naturais. 

Por seu turno, a Estratégia temática de protecção do solo82 (Setembro de 2006), 

recomendada pelo 6.º Programa de Acção em matéria de ambiente (contemplado na 

política de (ii) protecção da natureza e de biodiversidade), apresenta como objectivo geral a 

protecção e a utilização sustentável do solo com base em dois princípios orientadores 

(2006:5): “a) prevenir uma maior degradação do solo e preservar as suas funções nas 

situações em que: ai) o solo é utilizado e as suas funções são exploradas, sendo, portanto, 

necessário tomar medidas relativas aos modelos de utilização e gestão de solos, e aii) o solo 

funciona como sumidouro/receptor dos efeitos de actividades humanas ou fenómenos 

ambientais, sendo necessário tomar medidas na fonte; b) reabilitar os solos degradados, 

garantindo um nível de funcionalidade mínimo coerente com a sua utilização actual e 

prevista, tendo assim igualmente em conta os custos de reabilitação do solo”.  

                                                 
81 CCE (Comissão das Comunidades Europeias) (2005). Estratégia Temática sobre a utilização sustentável 
dos recursos naturais. COM/2005/670 final. Bruxelas, 21 Dezembro 2005. 23 p. 
82 CCE (Comissão das Comunidades Europeias) (2006). Estratégia Temática de protecção do solo. 
COM/2006/231. Bruxelas, 22 Setembro 2006. 13p.  
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A análise orientada para aferir o modo de integração da questão da forma urbana 

no contexto das preocupações europeias sobre a sustentabilidade urbana, permite-nos 

constatar uma ligação entre a protecção do solo e a temática em causa seja por via 

(in)directa. De facto, no tocante ao item relativo ao estado do solo na Europa é apontado o 

crescimento das zonas urbanas e industriais como uma das actividades humanas que têm 

provocado ou acentuado a degradação do solo. Esta observação é suportada com base, 

nomeadamente, na análise aos dados extraídos do CORINE Land Cover referindo que: “A 

base de dados CORINE Land Cover mostra alterações significativas no ordenamento 

territorial na Europa com consequências a nível do solo. Entre 1990 e 2000, pelo menos 

2,8% do território europeu registou uma alteração na sua utilização, incluindo um 

crescimento significativo das áreas urbanas. As diferenças entre Estados-Membros e 

regiões são importantes, variando a superfície impermeabilizada durante esse período entre 

0,3% e 10%.” (CCE, 2006:3). 

No contexto dos problemas sobre o uso do solo, em 2001 foi publicado por parte 

do Grupo de peritos sobre o ambiente urbano83 um documento intitulado “Towards more 

sustainable urban land use: advice for the European Commission for policy and action”, 

cuja preparação ficou a cargo de um Grupo de peritos sobre a sustentabilidade do uso do 

solo84.  

Este documento reafirma a importância do uso do solo urbano no contexto da 

agenda política da UE e manifesta a necessidade de desenvolver estratégias integradas que 

atendam ao urban sprawl, envolvendo todos os níveis de governação (government) (CCE, 

2001:3). 

                                                 
83 O Grupo de Peritos sobre o Ambiente Urbano foi criado pela Comissão Europeia, em 1991, para estudar o 
modo como as futuras estratégias de planeamento urbano e utilização dos solos poderão integrar objectivos 
ambientais e para aconselhar a Comissão sobre a forma como a dimensão do ambiente urbano poderá ser 
desenvolvida no âmbito da política ambiental da Comunidade. Em 1993, o Grupo de Peritos lançou o 
projecto “Cidades sustentáveis” juntamente com a Comissão Europeia. O Grupo de Peritos foi relançado em 
1999, na sequência da adopção da comunicação “Desenvolvimento urbano sustentável na União Europeia: 
um quadro de acção”, com o objectivo de aconselhar e prestar assistência específica sobre o desenvolvimento 
de uma política e de instrumentos de âmbito europeu em domínios de actividade abrangidos pela 
comunicação. Actualmente, o Grupo de Peritos é composto por um número de membros mais reduzido, 
seguindo um novo método de trabalho baseado num pequeno número de grupos de trabalho constituídos em 
função de tópicos. 
84 Este Grupo de peritos sobre a sustentabilidade do uso do solo foi formado em 2000 com a missão de: (i) 
Rever o estado da política e da prática em algumas matérias chave do uso do solo – a reutilização dos solos 
urbanos industriais, a melhor utilização da infra-estrutura urbana, a precaução/dissuasão no desenvolvimento 
greenfield e remediation of urban sprawl (reviewing the state of policy and practice on some key land use issues – the re-use of 
urban brownfield land, the better use of urban infrastructure, the discouragement of greenfield development and remediation of 
urban sprawl); (ii) identificar e discutir sobre os instrumentos deliberados pela EU que tenham impacto nestes 
processos.; e (iii) elaborar recomendações para a Comissão para possíveis ajustamentos e contributos aos 
instrumentos e acções da política nesta área. 
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Acrescentam ainda que, a questão em torno do urban sprawl e dos brownfields tem 

sido alvo de particular atenção no contexto dos trabalhos desenvolvidos pela OCDE 

(OECD: 1998, 1999, 2000), a partir dos quais destacam algumas preocupações no 

tratamento desta matéria, designadamente (CCE, 2001:6):  

i. “ausência de responsabilidade internacional sobre a administração à escala 

nacional para manter o registo ou a cartografia das áreas de brownfield desde 

logo definidas; 

ii. inexistência de standards internacionais para correcção (recomposição) do 

solo; falta de ferramentas adequadas para aferir/calcular os custos e 

benefícios sociais, económicos e ambientais do urban sprawl e outros padrões 

de desenvolvimento; 

iii. embora seja possível desenvolver e ajustar intervenções políticas para 

enfrentar problemas individuais associados a dificuldades na reutilização do 

solo ou aos impactos do urban sprawl, estas não são susceptíveis de obter 

êxito na ausência de estratégias globais que abranjam a totalidade das áreas 

urbanas; 

iv. o deficiente quadro de políticas coerentes para enfrentar o urban sprawl, 

envolvendo todos os níveis de administração” (Working Group, 2001:6). 

 

Ao nível dos documentos europeus de carácter analítico, a abordagem centrada nos 

problemas do urban sprawl (tema constante nas abordagens relativas ao desenvolvimento 

urbano sustentável, integrado nas políticas de desenvolvimento territorial e ambiental 

europeias) ganha particular destaque com a apresentação em 2006 de um relatório 

intitulado “Urban sprawl in Europe: the ignored challenge”85. Este documento, baseado no 

trabalho do European Environment Agency (EEA) topic centre on terrestrial environment 

(ETC-TE) em cooperação directa com o Joint Research Centre (ISPRA) da Comissão 

Europeia, incidiu sobre quatro temas fundamentais (EEA, 2006:7):  

(a) os padrões de urban sprawl que emergiram pela Europa durante o período 

pós-guerra;  

                                                 
85 EEA (2006). Urban sprawl in Europe — the ignored challenge. EEA Report nº 10/2006. Copenhaga: European 
Environment Agency. 56p. 
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(b) as tendências sociais e económicas globais que formam os motores 

fundamentais do urban sprawl;  

(c) os impactos do urban sprawl em matéria ambiental, económica e social que 

afectam não só a cidade e a região onde se insere mas também as áreas 

rurais contíguas. O interesse em atender a este domínio reafirma a 

associação do urban sprawl à sustentabilidade urbana, designadamente pelo 

aumento dos gastos energéticos e utilização e consumo do solo: “the 

sprawling nature of Europe’s cities is critically important because of the 

major impacts that are evident in increased energy, land and soil 

consumption. These impacts threaten both the natural and rural 

environments, raising greenhouse” (2006:5). O relatório considera que tanto 

as forças motrizes do sprawl como os seus impactos assumem particular 

ligação com o conceito de desenvolvimento sustentável, além da relação 

com a visão ecossistémica associada ao funcionamento da cidade e áreas 

envolventes (EEA, 2006:28).  

(d) e, os princípios que podem sustentar um quadro de acção ao nível europeu 

para combater o urban sprawl, englobando nomeadamente a eficácia e 

coerência de políticas (policy coherence) numa óptica de integração entre as de 

carácter sectorial; a melhor coordenação entre níveis diferentes de 

administração (responsiveness to local conditions); e, o reforço da cooperação 

(europeia, nacional, regional/local) para a definição de políticas de acordo 

com os princípios de desenvolvimento sustentável e do diálogo para a 

partilha de exemplos de boas práticas86 no desenvolvimento das cidades 

(cooperation in policy development) (EEA, 2006:41-44). Neste sentido, apela aos 

princípios da boa governança no contexto europeu (em referência ao Livro 

Branco sobre governança europeia) como estrutura de apoio à 

implementação de acções que têm em vista a contenção da expansão urbana 

a todos os níveis de intervenção (2006:41).  

                                                 
86 O relatório (EEA, 2006) aborda a questão do urban sprawl sob diferentes perspectivas apresentando um 
conjunto de casos de estudo europeus nomeadamente: o caso do Luxemburgo, da área metropolitana de 
Dublin, o desenvolvimento urbano costeiro de Portugal e Espanha, a região de Madrid, a área metropolitana 
de Istambul, as áreas costeiras do canal inglês e da parte oeste do Mediterrâneo, a área metropolitana de 
Tallin, Dresden e Praga, e Munique. Este último merece particular destaque como exemplo de sucesso na 
implementação de políticas integradas de desenvolvimento urbano com a implementação do modelo da 
cidade compacta (cf. no documento oficial o Quadro 10, pp. 46-47). 
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Este último domínio (d) de interesse sobre a eficácia e coerência das políticas 

europeias remete em especial para a importância da Política de Coesão da UE (2007-2013) 

como estrutura eficaz para construir uma abordagem coordenada e integrada do 

desenvolvimento sustentável entre as áreas urbanas e as áreas rurais (EEA, 2006:48). Neste 

sentido, o relatório frisa o interesse desta abordagem nomeadamente para melhorar os 

impactos do urban sprawl destacando algumas acções específicas (EEA, 2006:41):  

(i) coordenação de políticas de uso do solo, assim como investimentos dos fundos 

estruturais e de coesão entre as áreas urbanas, áreas rurais, as regiões e os níveis 

nacionais para controlar o urban sprawl. Iniciativas para tornar as áreas urbanas e 

os centros de cidade lugares atractivos para viver controlando o urban sprawl;  

(ii) o incentivo aos Estados-membros em descentralizar o financiamento 

explicitamente às cidades para dirigir os problemas urbanos dentro dos 

programas operacionais dos fundos estruturais, com responsabilidade total 

durante o processo de projecto e execução da parcela alocada do programa;  

(iii) investimentos para atingir a conformidade com as leis da UE sobre a qualidade 

do ar, o tratamento de águas residuais, a gestão de resíduos, o fornecimento de 

água e o ruído. A gestão activa do congestionamento, da carência de 

transportes e de rede de transportes públicos, com o intuito de melhorar a 

qualidade do ar, reduzir o ruído e, assim, incentivando a actividade física e 

contribuindo para a contenção espacial das cidades;  

(iv) o co-financiamento de actividades no quadro dos fundos estruturais baseado 

em planos que atendam aos desafios-chave colocados pelo urban sprawl e a 

melhoria da qualidade ambiental das áreas urbanas. 

 

No contexto deste documento, e de modo simplificado, a noção de urban sprawl é 

entendida como sinónimo de desenvolvimento urbano por crescimento espontâneo ou não 

planeado (unplanned incremental urban development), caracterizado por usos do solo mistos de 

baixa densidade na franja urbana87 (EEA, 2006:5). O termo urban sprawl é comummente 

aplicado para descrever fisicamente a expansão das áreas urbanas e engloba um conjunto 

                                                 
87 A noção de franja urbana (na língua inglesa, urban fringe) está associada originariamente à expansão urbana 
de forma difusa, correspondendo, no vocabulário da geografia portuguesa, ao designado periurbano 
(ESTANQUEIRO, 2007:14). 
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de características que o relatório alude (2006:6): “(...) the physical pattern of low-density 

expansion of large urban areas, under market conditions, mainly into the surrounding 

agricultural areas. Sprawl is the leading edge of urban growth and implies little planning 

control of land subdivision. Development is patchy, scattered and strung out, with a 

tendency for discontinuity. It leap-frogs over areas, leaving agricultural enclaves. Sprawling 

cities are the opposite of compact cities – full of empty spaces that indicate the 

inefficiencies in development and highlight the consequences of uncontrolled growth” 

(EEA, 2006:6).  

Neste sentido, a acepção dada à noção de urban sprawl sugere-nos destacar dois 

aspectos essenciais e que importa atender para o tratamento da temática em apreço ao nível 

da forma física urbana (e da aplicação da sua métrica):  

(i) o urban sprawl pode ser entendido enquanto tradução espacial física de um 

fenómeno/processo, cujas propriedades físicas são passíveis de serem 

quantificadas, nomeadamente quando se reportam a: densidades, ocupação do 

solo, descontinuidade, “(...) scaterred, patchy and strung out (...)”, fragmentação, 

etc.; 

(ii) e, complementarmente, o urban sprawl como expressão física espacial em 

oposição à forma urbana compacta discutido no contexto da sustentabilidade 

urbana. 

 

A associação destes dois tópicos é aflorada, em referência ao projecto de 

investigação MOLAND (Monitoring Land Use/Land Cover Dynamics)88, levado a cabo 

pelo Institute for Environment and Sustainability – Land Management and Natural 

                                                 
88 O projecto MOLAND serve como uma ferramenta de apoio ao ordenamento do território que pode ser 
aplicada na avaliação, monitorização e modelação do desenvolvimento em contextos urbanos e regionais 
diferenciados. Este projecto, iniciado em 1998 sob a designação de MURBANDY (Monitoring Urban 
Dynamics), tinha como intuito acompanhar a evolução das áreas urbanas e identificar as suas tendências à 
escala europeia. O trabalho inclui o cálculo de indicadores e a avaliação do impacto de factores 
antropogénicos (com enfoque na expansão dos aglomerados, transportes e turismo) nas áreas urbanas e suas 
áreas de vizinhança e ao longo de determinados eixos de desenvolvimento. Desde 2004, o projecto 
MOLAND tem contribuído ainda para a avaliação e análise do impacto de eventos climáticos extremos, no 
quadro da investigação em estratégias de adaptação face às mudanças climáticas. Até à data, a metodologia 
MOLAND foi aplicada a uma extensa rede de cidades e regiões […], para uma cobertura total aproximada na 
Europa de 70 mil km2. (disponível em http://moland.jrc.it/background.htm, consulta efectuada em Março de 
2007). 
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Hazards Unit do Joint Research Centre, e a KASANKO et al. (2006)89 (2006:13), aquando da 

necessidade de avaliação das áreas urbanas europeias segundo uma classificação por grau 

ou nível de desenvolvimento/crescimento. Para o efeito, é proposto um conjunto de 

indicadores de base que permitem estabelecer a distinção entre as áreas urbanas que 

apresentam maior expansão urbana (most sprawled) e aquelas que se consideram mais 

compactas (most compact), a saber: crescimento das áreas construídas (1950-1990); contributo 

das áreas residenciais de alta densidade no total das áreas residenciais (1990); contributo das 

áreas residenciais de baixa densidade no total das novas áreas residenciais (a partir de 1950); 

densidade das áreas residenciais (1990); a mudança em taxas de crescimento para a 

população e áreas construídas (1950-1990); e, área construída por indivíduo (1990). 

Com a aplicação destes indicadores a vinte e três aglomerados urbanos obtiveram a 

distribuição das cidades Europeias num intervalo de variação entre o disperso (sprawled) e o 

compacto (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Distribuição das cidades europeias dispersas e compactas 

 Cidades do Sul Europeu Cidades da Europa Central e 
de Leste 

Cidades da Europa Ocidental 
e do Norte 

Disperso  Udine (Roménia) 
Pordenone (Itália) 

 

 Dresden (Alemanha) Helsínquia (Suécia) 
Copenhaga (Dinamarca) 

Dublin (Irelanda) 
Bruxelas (Bélgica) 
Grenoble (França) 

 

Marselha (França) 
Porto (Portugal) 

Trieste (Itália) 
Viena (Aústria) 

Bratislava (Eslováquia) 
Belgrado (Sérvia) 

Sunderland (Inglaterra) 
Lyon (França) 

Tallinn (Estónia) 

Compacto Heraklion (Grécia) 
Palermo (Itália) 

Milão (Itália) 
Bilbao (Espanha) 

Praga (República Checa) 
Munique (Alemanha) 

 

Fonte: EEA (2006:13) baseado em MOLAND (JRC) e KASANKO et al., 2006 

 

                                                 
89 KASANKO, M., BARREDO, J.I., LAVALLE, C., MCCORMICK, N., DEMICHELI, L., SAGRIS, V., BREZGER, A., 
(2006). Are European Cities Becoming Dispersed? A comparative analysis of fifteen European urban areas. 
Landscape and Urban Planning, N.º 77. pp. 111-130. 
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De acordo com a análise do Quadro 1, constata-se uma tendência geral para a 

formação de diferentes agrupamentos de cidades de acordo com o grau de sprawl ou 

compacidade que se manifestam de forma distinta entre as três regiões da Europa (cidades 

do Sul, Centro e Leste, e do Oeste e Norte Europeu). Atente-se que os indicadores foram 

construídos com base em dados que se reportam a datas compreendidas entre 1950 e 1990.  

Do conjunto de cidades do Sul da Europa verifica-se que o Porto (única cidade 

portuguesa incluída neste caso de estudo) assume uma posição intermédia, no intervalo de 

variação sprawled-compact cities, semelhante à de Marselha. Por outro lado, as cidades mais 

compactas concentram-se nas regiões do Sul e do Centro e Leste Europeu (como Palermo, 

Milão, Bilbao e Heraklion e, Praga e Munique). 

De facto, da década de 90 em diante, a tendência de desenvolvimento das cidades 

europeias tem vindo a alterar-se, ganhando forte expressão o fenómeno de expansão das 

áreas urbanas para fora dos seus limites administrativos (urban sprawl). Exemplo disso são as 

áreas urbanas do Sul, Leste e Centro Europeu, historicamente compactas, onde o rápido 

crescimento urbano, tendencialmente, não é acompanhado por um acréscimo populacional, 

colocando questões ao nível da sustentabilidade urbana. Neste contexto, o relatório adverte 

para a necessidade de novas ferramentas e políticas para o controlo e acompanhamento da 

expansão urbana no sentido de assegurar o seu desenvolvimento de maneira mais 

sustentável (EEA, 2006:16). 

Assim, este relatório assume particular relevância como contributo para uma síntese 

dos discursos constantes nos documentos de índole política ao nível do desenvolvimento 

territorial ou ambiental da União Europeia, assumindo uma visão integrada do fenómeno. 

De facto, apesar de se centrar sobre o fenómeno do urban sprawl, não raras vezes aponta a 

discussão da forma urbana compacta, baseando a sua explanação em duas metodologias de 

acompanhamento e análise (o CORINE Land Cover e o projecto MOLAND), observada 

na exemplificação de modelos de desenvolvimento (in)sustentável de áreas urbanas 

europeias. Exemplo do modelo de expansão alargada de Udine (Roménia) por oposição à 

aplicação do modelo de desenvolvimento compacto de Munique (Alemanha), de entre 

outros casos de estudo). 

Além disso, considera a relação urban sprawl e desenvolvimento sustentável um 

importante desafio contemporâneo das áreas urbanas europeias, defendendo que a 

principal barreira às iniciativas políticas e administrativas que atendem aos problemas do 

urban sprawl se prende com a natureza complexa dos sistemas urbanos. Refere, ainda, que 
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este desafio é acolhido também por especialistas que estudam as formas de 

desenvolvimento urbano mais sustentáveis, nomeadamente (EEA, 2006:40) pelo debate da 

relação entre a forma urbana compacta e os padrões de mobilidade (WILLIAMS et al., 2000) 

ou, na abordagem de outras dimensões, como o caso da relação causal entre 

desenvolvimento de altas densidades e a redução da necessidade de mobilidade 

(deslocações). O documento advoga que o paradigma da cidade compacta como um 

antídoto do sprawling city continua a não estar plenamente demonstrado/provado: “(…) the 

effectiveness of compaction, as well as centralisation and concentration, have been 

thoroughly examined, including the various ways in which compaction can be achieved, 

such as intensification, new high-density development, traditional neighbourhood 

development etc. However, there are still uncertainties, particularly in the areas of 

ecological, social and economic impacts (Williams et al., 2000)” (EEA, 2006:40). 

 

No contexto dos documentos emanados ao nível nacional, esta temática é 

enquadrada fundamentalmente por dois documentos: a Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBPOTU) e a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS). 

A LBPOTU de 1998 define os princípios gerais de sustentabilidade urbana, 

integrando nomeadamente noções como: “espaços edificados correctamente ordenados”, 

“adequação dos níveis de densificação urbana”, “rentabilização das infra-estruturas”, 

controlo dos perímetros urbanos, racionalização de áreas intersticiais das cidades90. 

Por sua vez, em articulação com as políticas de gestão territorial, definiu-se uma 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) em 2004, com posterior 

revisão no ano de 2007. A sua aplicação insere-se nos âmbitos internacional e europeu de 

promoção do desenvolvimento sustentável, nomeadamente pela promoção dos princípios 

da Agenda 21 Local. Neste quadro, a ENDS visa promover a protecção dos solos e 

contrariar as tendências de crescimento espacialmente extensivo em favor de um tecido 

urbano mais compacto (APA, 2008:46). 

                                                 
90 Neste contexto, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) materializa a política de 
ordenamento do território considerando três escalas territoriais com os seus respectivos instrumentos de 
desenvolvimento, de política sectorial e de planificação. 
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Não obstante, importa referir alguns aspectos e desafios que se colocam a partir da 

leitura da forma urbana nos documentos de ordenamento e desenvolvimento territorial91: 

(i) A questão da forma urbana centra-se sobretudo nos documentos de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica e de larga escala, sendo 

ainda pouco concretizada e articulada com os documentos de planeamento à 

escala municipal; 

(ii) Verifica-se uma perspectiva sectorial manifestada em operações e/ou projectos 

urbanos pontuais de vocação estratégica (Projectos de Potencial Interesse 

Nacional (PIN)); equipamentos e infra-estruturas estruturantes, entre outros) 

podendo em alguns casos reflectir formas urbanas sustentáveis inovadoras, mas 

em desarticulação com o espaço envolvente e com os pressupostos defendidos 

em matéria de ordenamento do território; 

(iii) A falta de percepção da escala de análise da forma urbana quer em termos 

espaciais, em que prevalece a rigidez dos perímetros institucionais e a 

desarticulação de escalas, quer em termos temporais pela dificuldade em 

introduzir a componente de dinâmica. 

 

A crescente preocupação em monitorizar os instrumentos de ordenamento do 

território, no caso específico no que concerne a aspectos que podem reflectir-se na forma 

urbana, através por exemplo da definição e análise de indicadores, poderá desempenhar um 

papel contributivo no quadro da discussão sobre a sustentabilidade da forma urbana.  

O discurso geral de base dos documentos analisados, quer de índole analítica 

(estudos e relatórios) quer ao nível político revelam as seguintes tendências (comuns) no 

tratamento da relação forma urbana e sustentabilidade: 

                                                 
91 Esta reflexão resulta dos trabalhos elaborados no âmbito do Projecto FURBS: “Forma Urbana Sustentável 
– Desenvolvimento Metodológico para Portugal” (referência PTDC/GEO/69109/2006) sob a coordenação 
de Professora Doutora Eduarda Marques da Costa (IGOT); estando integrada nomeadamente no 1º relatório de 
progresso (2008) do Projecto apresentado à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) que resultou da 
contribuição dos elementos que compõem a equipa técnica constituída pela parceria entre IGOT (Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa) e e-GEO (Centro de Estudos de 
Geografia e Planeamento Regional da FCSH-UNL), a saber: do IGOT com a participação de Professor 
Doutor José Manuel Simões, Professor Doutor José Luís Zêzere, Professora Doutora Eduarda Marques da 
Costa, Professor Doutor Nuno Marques da Costa, Professora Doutora Patrícia Abrantes, Professor Doutor 
Paulo Morgado, Mestre Jorge Rocha e Dr. Michael Rodrigues (Bolseiro do Projecto); e, do e-GEO com a 
participação de Professor Doutor José António Tenedório, Professora Doutora Margarida Pereira e Mestre 
Rossana Estanqueiro.  
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1. enfoque na reflexão em torno do problema do urban sprawl por oposição ao 

modelo da cidade compacta, estando associado a expressões como dispersão urbana, 

expansão urbana descontrolada, crescimento urbano extensivo, distendido ou alargado 

(indo para além dos limites das áreas urbanas); 

2. o urban sprawl apresenta-se em estreita relação com preocupações ao nível da 

utilização sustentável dos recursos naturais, nomeadamente com a protecção do solo, pelo 

incremento de medidas que estimulem a re-utilização das áreas abandonadas, dos edifícios 

devolutos, das áreas de brownfields de forma a salvaguardar o equilíbrio solo urbano/solo 

rural (a ameaça da transformação do uso do solo rural); 

3. entendimento do urban sprawl como um problema do território europeu que, de 

entre outros efeitos, causa maior tráfego e consequentemente maior nível de poluição do ar 

e ruído, a fragmentação do solo induzindo maior consumo de solo (afectando o solo rural), 

maior consumo energético, exigência de maior infra-estruturação; 

4. por contraponto, defende-se a implementação de sistema urbano policêntrico, o 

modelo da cidade compacta e “recycling urban space” como políticas de equilíbrio urbano-

rural na vertente da sustentabilidade e da qualidade de vida urbana. 

 

 

2. A PERTINÊNCIA DAS MÉTRICAS DE FORMA PARA ANÁLISE DA FORMA URBANA 

 

A bibliografia publicada em contextos académicos e linguísticos diversos revela 

múltiplas abordagens à forma urbana na perspectiva quantitativa, permitindo traduzir as 

características ou elementos fundamentais da forma urbana em atributos quantificáveis92 

por meio do cálculo de índices ou indicadores – métricas espaciais93 – de natureza mais ou 

                                                 
92 Nesta perspectiva, entende-se que as características da forma urbana são reduzidas aos seus elementos ou 
propriedades fundamentais que identificam e se aproximam do fenómeno ou realidade a ser representada ou 
tratada por meio de métricas (medidas quantificáveis sob a forma de índices ou indicadores) com forte 
componente espacial. Estas podem ser tratadas de forma isolada ou conjugadas para apoio à análise e 
evolução da forma urbana ou como suporte à criação de uma tipologia assente nos diferentes padrões de 
morfologia (tipologia de formas urbanas). 
93 Sobre a utilização da noção de métricas espaciais (na língua inglesa ‘spatial metrics’), HEROLD et al. 
(2005:374) constatam a sua dissmenição por diversas áreas de investigação indo para além do contexto da 
ecologia da paisagem (neste caso o termo commumente utilizado é ‘landscape metrics’) e especificam a sua 
aplicação no contexto de estudos urbanos. Os autores apresentam a definição de métricas espaciais sugerindo: 
“In general, spatial metrics can be defined as measurements derived from the digital analysis of thematic-
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menos complexa. Estas medidas apoiam o estudo analítico da forma urbana na óptica de 

suporte à tomada de decisão em matéria de planeamento regional e urbano, planeamento 

de transportes, planeamento ambiental e energético, de análise/acompanhamento da 

sustentabilidade urbana-rural94, da saúde pública e segurança urbana, exclusão/inclusão 

socioespacial, de entre outros domínios, permitindo nomeadamente:  

(i) observar a evolução do crescimento das áreas urbanas, os padrões de evolução, 

as relações socioespaciais existentes e as dinâmicas instaladas como meio de 

apoiar intervenções e acções integradas no quadro de políticas urbanas;  

(ii) definir “graus de disfunção urbana” no sentido de orientar possíveis intervenções 

de carácter prioritário em espaço urbano;  

(iii) observar as tendências dominantes e caracterizar as componentes integrantes que 

têm maior peso ou expressão urbana no sentido de apoiar as políticas de 

conservação e preservação das identidades e (re)valorização dos “patrimónios” 

histórico e sociocultural; 

(iv) controlar (por antecipação) as consequências da expansão urbana por níveis de 

intensidade e tipo de afectação do solo (uso e ocupação);  

(v) estabelecer relações entre as características da forma urbana e níveis de emissão 

de dióxido de carbono, de consumos energéticos ou níveis de qualidade 

ambiental e de vida urbana;  

(vi) relacionar os processos, os meios e os actores envolvidos na “construção” da 

forma urbana, projectando contextos evolutivos da forma urbana seja por via do 

controlo ou da contenção da expansão urbana global ou pela definição de 

eixos/sectores urbanos privilegiados para sua monitorização e acompanhamento;  

                                                                                                                                               
categorical maps exhibiting spatial heterogeneity at a specific scale and resolution. This definition emphasizes 
the quantitative and aggregate nature of the metrics, since they provide global summary descriptors of 
individual measured or mapped features of the landscape (patches, patch classes, or the whole map). 
Furthermore, the metrics always represent spatial heterogeneity at a specific spatial scale, determined by the 
spatial resolution, the extent of spatial domain, and the thematic definition of the map categories at a given 
point in time” (HEROLD et al., 2005:374).  
94 No que concerne à necessidade de aplicação de métricas, BURTON (2005) aponta que a falta de 
ferramentas/instrumentos para medir a compacidade urbana traduz-se não só na dificuldade do estudo dos 
possíveis impactos do seu processo de desenvolvimento mas também em aferir os progressos em matéria de 
objectivos da sustentabilidade e acrescenta “(...) better measures of compactness are needed for three reasons: 
1. to assist research on the impacts of compactness, and thus to guide policy; 2. to enable measurement of 
progress towards sustainability; 3. for use as planning tools” (BURTON, 2005:220). 
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(vii) (re)orientar a(s) forma(s) com base no entendimento das relações que se 

estabelecem entre as partes (espaço intra-urbano) e a globalidade do espaço 

urbano, e/ou desta última com as suas áreas de vizinhança (relações inter-

urbanas), no sentido de potenciar um “equilíbrio” dinâmico do crescimento da 

forma urbana latus sensu a diferentes escalas de análise. 

No contexto de análise multi-dimensional da forma urbana (sustentável) destacam-

se alguns trabalhos de índole técnico-científica de diversos autores (exemplo de TORRENS e 

ALBERTI (2000); CAMAGNI (2001); GALSTER et al. (2001); BURTON (2002); EWING et al. 

(2002); SONG e KNAAP (2004); HUANG et al. (2007); TORRENS (2006, 2008); FRENKEL e 

ASKHENAZI (2008a, 2008b), de entre outros) que têm contribuído nomeadamente para a 

discussão sobre a selecção e o apuramento das características ou elementos descritivos mais 

pertinentes da forma urbana (ilustrado no Quadro 2), enriquecendo, em particular, o debate 

em torno da dialéctica urban sprawl (modelo de crescimento urbano difuso) e compacidade 

urbana (modelo de crescimento urbano compacto) no quadro do desenvolvimento 

sustentável. 

O Quadro 2 sistematiza a análise de quinze estudos sobre a forma urbana a partir 

da observação da relevância e do tratamento sobre as características fundamentais da forma 

urbana consideradas na perspectiva de diferentes autores, permitindo extrair as seguintes 

considerações gerais: (a) as abordagens quantitativas sobre a forma urbana recorrem ao 

cálculo de medidas físico-espaciais de diferente tipo e natureza para extracção das 

características da forma urbana, aplicando uma grande diversidade de métodos e de 

técnicas, de modo empírico, com base nomeadamente em noções de superfície, gradientes, 

medidas fractais, processamento de imagem, medidas geométricas, abordagens da ecologia 

da paisagem e cálculos de acessibilidade; (b) as abordagens quantitativas sobre a forma 

urbana são maioritariamente vocacionadas para o estudo do urban sprawl95; (c) as abordagens 

quantitativas da forma urbana atendem a um conjunto diverso e alargado de características 

com carácter marcadamente físico-espacial (neste contexto, somam-se vinte características 

com excepção da “estética”, propriedade expressa geralmente de forma qualitativa por 

                                                 
95 Segundo TALEN (2003), “at the very least, when discussing urban phenonomena such as sprawl it is 
necessary to have knowledge of the concrete, material aspects of cities. However, the ability to translate this 
knowledge to a form suitable for quantitative research has been constraining. As a result, our understanding 
of cities weighs more heavily on the theoretical/generalized/socio-economic side of urban study, while 
empirical knowledge about physical urban form is weak.” (TALEN, 2003:196). 
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medida valorativa com forte subjectividade – a percepção espacial urbana, a “imagem” 

urbana, a “legibilidade”). 

Esta última alínea (c) relativa à diversidade de características da forma urbana 

enunciadas nos diferentes estudos conduz-nos à ideia da operacionalização da noção de 

forma urbana. Segundo HANDY (1996a) a noção de forma urbana comporta um carácter 

mais amplo que a noção comummente associada a “uso do solo”, considerando, assim, os 

padrões de uso do solo como um dos aspectos ou uma das características da forma urbana. 

De facto, HANDY (1996a) defende que a forma urbana é composta por uma combinação 

de diversas características relacionadas nomeadamente com padrões de uso do solo, 

sistema de transportes e características de desenho urbano (urban design features) (HANDY, 

1996a:152-153). Por contraponto, GALSTER et al. (2001) desenvolve a análise da forma 

urbana (urban sprawl) sob o ponto de vista apenas do uso do solo, suportando-se na 

definição de sprawl: “(...) a pattern of land use in an urban area that exhibits low levels of 

some combination of eight distinct dimensions of land use: density, continuity, 

concentration, clustering, centrality, nuclearity, mixed use, and proximity” (WOLMAN, 

GALSTER et al., 2005:95)96.  

Não obstante a diversidade de características associadas à noção de forma urbana, 

de acordo com HANDY (1996a:153), geralmente os autores avaliam a forma urbana 

aplicando uma ou duas variáveis que podem reflectir ou serem correlacionadas com 

conjuntos de características específicas. No caso dos quinze estudos em apreço, refira-se 

                                                 
96 Em matéria de definição de urban sprawl, WOLMAN, GALSTER et al. (2005), citando Galster et al. (2001), 
referem: “(…) ‘‘sprawl’’ was a term without an agreed-upon content that existed in the equivalent of a 
semantic wilderness. After reviewing the literature, they noted that sprawl has frequently been used to 
characterize one or more of the following: (1) the patterns of residential and nonresidential land use, (2) the 
process of extending the reach of urbanized areas, (3) the causes of particular practices of land use, and (4) 
the consequences of those practices. They further observed that sprawl can be defined as either a condition 
or a process. When used to describe or signify a condition characterizing an urban area, or part of it at a 
particular time, ‘‘sprawl’’ is a noun. When used to describe a process of converting land from nonurban to 
urban uses over time (Fulton et al. 2001) or changes in the extent or intensity of urbanization, particularly at 
the urban fringe, it becomes a verb. When the definition of sprawl is so ambiguous and idiosyncratic, it is 
impossible to know with any confidence its causes or consequences or the effects of any policies designed to 
contain it. Clearly, a critical first step must be to work toward consensus about what sprawl is and then 
measure it in comparable fashion across a large number of comparably defined urban regions (ideally, over 
time, as well).” (WOLMAN, GALSTER et al., 2005:95). Esta perspectiva de abordagem também é advogada por 
CHIN (2002): “(…) the term has become so abused that it lacks precise meaning, and defining urban sprawl 
has become a methodological quagmire (Audirac, Shermyen, & Smith, 1990). Given that there is no agreed 
definition, it is not surprising that there is also little agreement on the characteristics, causes and impacts of 
sprawl. It is agreed that sprawl occurs on the urban fringe in rapidly growing areas but apart from this there is 
little consensus. The various elements which feed into a definition of sprawl, will be discussed under urban 
form, land uses, and the functional relationships between land uses and users.” (CHIN, 2002:2). 
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que cerca de dez englobam seis ou mais características da forma urbana no 

desenvolvimento de suas abordagens. 
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Quadro 2. As características fundamentais da forma urbana por autor 
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Das características fundamentais da forma urbana destacadas nos diferentes estudos 

desenvolvidos pelos autores enunciados, constata-se a presença da “densidade” como a 

característica de maior ocorrência de entre a totalidade de artigos analisados (catorze num 

total de quinze artigos, cf. Figura 3), corroborando a tendência dominante e tradicional de 

sua referência e aplicação (transversal) na maioria das abordagens ao estudo da forma 

urbana, nomeadamente no contexto da medida das densidades populacionais e urbanas 

líquidas e brutas e gradientes. A par desta, a “diversidade de usos do solo” (vulgarmente 

designado na língua inglesa mixed uses ou land use mixes) apresenta-se como característica 

dominante nos estudos sobre a forma urbana (apontado em onze artigos científicos). 

Numa posição de ocorrência abaixo destas duas características tem-se a 

“concentração/dispersão”, a “centralidade/descentralização”, a “intensidade de usos do 

solo”, a “fragmentação”, a “acessibilidade” e a “mobilidade” apontados (em média) em 

metade do conjunto de artigos (8 num total de 15 para a primeira característica e 7 em 15 

para as restantes respectivamente). 

 

Figura 3. Ranking da ocorrência das características da forma urbana 

14

11

8

7

7

7

7

7

6

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

Densidade

Uso do solo:Diversidade

Concentração|Dispersão

Centralidade|Descentralização

Uso do solo:Intensidade 

Fragmentação

Acessibilidade

Mobilidade

Spatial geometry 

Urban growth 

Dimensão

Continuidade

Proximidade

Conectiv idade

Compacidade

Clustering

Nuclearidade

Estética

Porosidade

Complex idade
ocorrência num total
de 15 artigos

 



107 

No que concerne à selecção da escala de análise, catorze artigos científicos fazem 

referência a este elemento (Quadro 2) sendo que: onze abordam a forma urbana (urban 

sprawl) à escala metropolitana/county; apenas dois artigos de autoria de KNAAP e respectiva 

equipa de investigadores (SONG e KNAAP, 2004; KNAAP et al., 2007) tratam das 

características da forma urbana (urban sprawl) à escala intra-metropolitana (com a 

particularidade de considerarem a “conectividade” ao nível intra- e/ou inter-neighbourhood); 

e, apenas um artigo (BURTON, 2002) procede à abordagem quantitativa da compacidade 

urbana à escala da town ou city. 

A dominância dos estudos sobre forma urbana (urban sprawl) ao nível metropolitano 

induz-nos a questionar sobre a pertinência das medidas da forma urbana e a selecção da 

escala de análise a considerar nos estudos desta natureza, ou seja, os mesmos índices 

servem diferentes “escalas”?  

De uma primeira análise sobre os estudos em apreço (Quadro 2), a resposta a esta 

questão não se apresenta conclusiva, ou seja, não podemos garantir a determinação ou a 

relação de causalidade entre o factor escala e as características da forma urbana, muito 

embora a “conexão” seja apenas tratada a uma escala de análise (sugerida em 2 artigos). 

Contudo, a tendência manifestada por diferentes autores aponta para a relação estreita 

entre estes dois elementos: 

(i) Paul TORRENS (2008) no seu artigo intitulado “A toolkit for measuring sprawl” 

reportando-se à relação entre escala-medidas/métricas do sprawl refere: “(...) 

metrics designed to work a tone scale do not always function at another” 

(TORRENS, 2008:8) [acrescentando ainda,] “sprawl, it would appear, is a matter of 

scale. Different spatial resolutions of analysis yield different results when testing 

for sprawl. (...) Scale should be a factor in managing sprawl” (TORRENS, 2008:33); 

(ii) Yu-Hsin TSAI (2005), por seu turno, constata: “Urban form can be viewed from 

various geographical scales and classified into such levels as metropolitan area, 

city and neighbourhood. The reason for this classification is twofold. First, some 

urban form variables operate only at certain levels, such as the jobs-housing 

balance variable. Secondly, urban form variables (such as density) may carry 

different meanings at different levels and may differently affect human activities, 

such as travel behaviour. Because far less research and knowledge exist on urban 

form at the metropolitan level than at intermediate and low geographical levels, 

this research primarily focuses on metropolitan forms” (TSAI, 2005:142). 
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De acordo com KNAAP et al. (2007:240), apesar do desenvolvimento das 

abordagens em torno do urban sprawl, as medidas da forma urbana continuam pouco 

desenvolvidas, nomeadamente pelo facto de serem tratadas a uma única escala de análise – 

metropolitan ou county level – e, apontando a necessidade da sua aplicação ao nível intra-

metropolitano (neighbourhood level) considera: “However, these metropolitan – and county – 

level measures of sprawl fail to capture intra-metropolitan differences in development 

patterns at the neighbourhood level. This is a serious limitation, since the urban design 

qualities that matter most – and those most easily shaped by public policy – are design 

qualities of neighbourhoods (SONG e KNAAP, 2003)” (KNAAP et al., 2007:240). 

 

Com base nestes pressupostos de análise, a selecção dos índices/indicadores tem na 

sua génese a adopção de uma position de recherche face aos objectivos e à natureza da 

abordagem que se pretende desenvolver. De facto, a bibliografia consultada aponta para a 

pré-selecção e aplicação dos índices em função da perspectiva de análise da forma urbana 

adoptada, podendo variar de acordo com a (i) análise da forma urbana orientada para o 

entendimento das causas, (ii) das consequências e/ou (iii) para o tratamento da natureza da 

forma urbana (as características da forma urbana como objecto de análise). Este último, 

apesar de considerar apenas a sua natureza física e espacial, não englobando de forma 

directa os actores, os meios e os mecanismos (os processos) envolvidos no 

desenvolvimento da forma urbana, permite a posteriori ser integrado numa análise cruzada, 

considerando as suas múltiplas dimensões, e possibilitando inclusivamente a criação de 

subconjuntos de índices agregados (índices sintéticos) para análises de âmbito mais 

alargado; e, o apuramento daqueles índices e/ou dimensões que comportam maior 

significado ou relevância estatística/temática em abordagens de componente mais 

específica (exemplo da eficiência dos transportes/acessibilidade e forma urbana integrando 

as noções de dimensões, limites, áreas, densidades, intensidade e diversidade de usos do 

solo,...).  

Neste sentido, a metodologia a desenvolver deverá incorporar todas as 

características do fenómeno que têm a possibilidade de serem quantificadas, integrando 

assim as variáveis mais representativas que permitem ser objectivamente quantificáveis com 

base na disponibilidade de dados e na possibilidade do seu tratamento segundo a(s) 

escala(s) de análise (factor relevante e, como se verificou, determinante no contexto do 

tratamento das características a abordar) para efeitos de estudos urbanos comparados e/ou 

evolutivos. 
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Em termos operativos, BURTON (2002) aponta a falta de ferramentas que suportem 

a medida da forma urbana, em particular da compacidade no quadro da sustentabilidade. 

Este facto prende-se não só com dificuldades ao nível do estudo de impactos do processo 

mas também ao nível da avaliação do progresso em prol dos objectivos da sustentabilidade 

(BURTON, 2002:220). Acrescenta ainda a necessidade de maior diversidade de medidas, 

dependendo das escalas em análise (BURTON (2002:220) baseando-se em DETR; 1998). De 

qualquer modo, a autora salienta a importância da melhoria de medidas de compacidade, 

apresentando três argumentos fundamentais: (i) suporte ao estudo sobre os impactos da 

compacidade e, assim, como modo de orientação de políticas públicas de gestão territorial e 

urbana; (ii) meio de medida do progresso rumo à sustentabilidade; (iii) e, finalmente, para 

aplicação como ferramenta de planeamento (BURTON, 2002:220). 
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CAPÍTULO III. 

A OPERACIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE FORMA URBANA 

 

 

Os conceitos são quadros de referência teóricos importantes na sustentação de 

metodologias e técnicas de aplicação nos mais diversos domínios do conhecimento 

científico. Não obstante, a transposição destes para a “realidade” é um exercício difícil e 

nem sempre conseguido, fruto nomeadamente do carácter difuso e complexo dos próprios 

conceitos.  

Neste contexto, o capítulo primeiro revelou-se fundamental para explicitar que a 

noção de forma urbana pode ser entendida sob diferentes perspectivas, considerando 

nomeadamente: a linguagem utilizada nem sempre comum, a falta de corpo teórico 

coerente e transversal das disciplinas onde se integra, a variedade de discursos e a 

multidimensionalidade revelados nos diferentes estudos ou a diversidade e complexidade 

espacial dos fenómenos geográficos que tenta materializar. 

Nos últimos anos, tem-se vindo a constatar uma preocupação crescente sobre a 

necessidade de tornar os conceitos operacionais em ordenamento do território, ou seja, 

sobre como traduzir os conceitos em objectivos concretos de ordenamento e planeamento 

do território (ABRANTES e ESTANQUEIRO, 2008). Refira-se a este título o ensaio de tornar 

operacionais conceitos comummente associados à noção de forma urbana, como dispersão 

urbana (urban sprawl), compacidade urbana, monocentrismo, policentrismo ou 

sustentabilidade urbana, de entre outros que poderíamos eleger no quadro desta reflexão.  

De facto, as ideias e reflexões em torno do urbano compacto versus dispersão 

urbana, observadas nomeadamente, em documentos oficiais em matéria ambiental e de 

ordenamento do território, tanto ao nível nacional como europeu, e que apelam ao 
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controlo da expansão urbana, revelam particular interesse neste contexto97. A falta de 

unanimidade revelada nesta discussão associando-se às considerações sobre a “boa forma 

urbana” e, em concreto, sobre a forma compacta como a mais sustentável, parece antever a 

necessidade da formalização e operacionalização de alguns conceitos que lhe estão 

subjacentes. Nesta perspectiva, quer se trate da noção de compacidade urbana ou de 

dispersão urbana está-se na presença de pelo menos uma componente intrínseca a ambas 

as noções: a materialização da sua expressão espacial pode ser concretizada pela observação 

da(s) sua(s) forma(s) urbana(s), isto é, pelo acompanhamento e evolução do tipo de forma 

urbana e/ou pela medida do grau de compacidade ou de dispersão revelado na própria 

natureza da forma. Neste pressuposto, a operacionalização do conceito de forma urbana, 

directa ou indirectamente, poderá contribuir para o debate no âmbito das temáticas supra-

referidas.  

Considera-se que a operacionalização de um conceito passa pela sua harmonização 

e sistematização explícita e formal à realidade, reflectindo (ABRANTES e ESTANQUEIRO, 

2008:116):  

(i) numa perspectiva analítica de estruturação e organização do conceito: como 

surge e porquê, como tem sido utilizado e com que objectivos, a sua 

adequação e a sua transdisciplinaridade;  

(ii) nos objectivos que se visam atingir: que abordagem, para quê e para quem; 

(iii) na informação e nos métodos e técnicas de análise e modelação espacial 

passíveis de o traduzir. A Detecção Remota, os Sistemas de Informação 

Geográfica e a análise espacial servem este propósito enquanto plataformas 

de apoio à operacionalização dos conceitos em planeamento e ordenamento do 

território, através de: valorização da informação geográfica que permitem, 

nomeadamente pelo tratamento e representação de objectos com referente 

espacial e pela capacidade de integração e cruzamento de dados de natureza e 

origem diversas; da modelação e simulação de fenómenos de índole espacial, 

com níveis de incerteza e complexidade variável; da análise, visualização e da 

monitorização. 

 

                                                 
97 Esta temática foi desde já aflorada no capítulo II (Primeira Parte).  
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Os estudos sobre a forma urbana, sob o ponto de vista da sua dimensão física e 

espacial, podem ser sistematizados tendo em conta os domínios de análise de partida, 

podendo variar em função da perspectiva de abordagem e da escala de análise. Neste 

contexto, apontam-se três domínios fundamentais de análise que, tomados isoladamente ou 

de modo conjugado, consideram:  

(a) a observação da configuração espacial do conjunto de elementos urbanos 

constituintes de um determinado “agregado urbano” e relações estabelecidas 

entre as “partes” que compõem o “todo” (os elementos urbanos) e o “todo” 

propriamente dito (o “agregado urbano”) como um sistema “celular, vivo”. 

Este domínio poderá integrar-se, por exemplo, na abordagem “clássica” da 

morfologia urbana, da morfogénese urbana, da sintaxe espacial, de aplicações 

provenientes da morfologia matemática ou em outras abordagens que 

recorrem sobretudo à análise de planos urbanos, do tecido e malha urbanas à 

escala intra-urbana;  

(b) a observação da composição espacial urbana pela análise do uso e ocupação 

do solo em meio urbano a partir da interpretação visual de imagem de 

satélite, sendo orientado sobretudo para abordagens à escala macro-urbana;  

(c) a observação da configuração física-espacial da forma urbana, incidindo 

sobre as propriedades geométricas e as características físico-espaciais com 

base no estabelecimento dos seus limites espaciais. Este domínio de análise 

poderá ser aplicado tanto ao nível intra-urbano como ao nível da macro-forma 

urbana. Neste último nível de análise, o limite espacial urbano pode ser 

entendido como o elemento geométrico que traduz uma ruptura ou uma 

transição de um estado ou natureza de tipo predominantemente urbano para 

um de outro tipo. Esta perspectiva analítica permite, por exemplo, definir o 

seu grau de compacidade, de alongamento, circularidade e de elipticidade de 

entre outros descritores geométricos da forma.  

 

Independentemente da escala de análise a adoptar, a definição de limites espaciais é 

um elemento imprescindível para qualificar e quantificar latus sensus a forma urbana 

(FERREIRA et al., 2010). Nesta óptica, a necessidade de definir uma rua ou um eixo de uma 

malha urbana, de delimitar um quarteirão ou de distinguir um tipo de edificado urbano ao 

nível intra-urbano ou, ainda, a uma escala macro-urbana, de diferenciar classes de espaço 
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pelo tipo de uso e ocupação do solo e de diferenciar áreas construídas urbanas daquelas 

consideradas como rurais, parece ser uma etapa transversal e implícita na observação e 

análise da forma urbana.  

Deste modo, a operacionalização de forma urbana alia a teoria à prática considerando 

os domínios de análise enunciados em (ii) e (iii), a partir da aplicação de uma metodologia 

europeia como referência para a delimitação de áreas morfológicas urbanas ajustada ao caso 

português sendo orientado para a análise quantitativa da macro-forma urbana (acepção de 

Rémy ALLAIN (2004)).  

Refira-se ainda que os domínios de análise supra-referidos integram informação de 

diferente natureza, recorrendo a diferentes métodos e técnicas que podem variar em função 

da escala de abordagem. Neste contexto, não podemos deixar de fazer referência ao papel 

que as Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) desempenham para um conhecimento 

mais completo dos espaços urbanos, permitindo acompanhar, simular e modelar em 

“tempo real”, se se entender como pertinente, fenómenos no contexto do espaço 

construído urbano ou o comportamento físico e espacial da forma urbana. Uma destas 

potencialidades, transpondo para a operacionalização do conceito de forma urbana, coloca-

se ao nível da informação obtida por observação e interpretação visual de imagem de 

satélite. É disso exemplo a informação disponibilizada pelo Inventário cartográfico do 

CORINE Land Cover, amplamente difundido e aplicado nomeadamente em abordagens 

macro-urbanas da forma física e espacial e, em concreto, na delimitação morfológica de 

áreas urbanas a que os pontos seguintes deste capítulo aludem.  

Os avanços tecnológicos a par dos progressos técnico-científicos no âmbito das 

TIG e, em particular da Detecção Remota, têm potenciado a exploração de métodos e 

técnicas computacionalmente mais exigentes, reflectindo-se na possibilidade de explorar 

abordagens multi-temporais e multi-escalares, necessárias para o acompanhamento do 

comportamento espacial urbano e sua evolução. 

Neste sentido, este capítulo aborda a operacionalização do conceito de forma 

urbana centrando-se em três pontos essenciais: (i) enquadramento da temática relativa às 

abordagens de delimitação de áreas urbanas, consubstanciando a pertinência da abordagem 

morfológica combinada com o critério estatístico de cidade, para efeitos de análise 

quantitativa da forma urbana, passando ainda pela explicitação das noções implícitas à 

metodologia adoptada; (ii) descrição da metodologia ajustada ao contexto das cidades 
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estatísticas continental português; (iii) apresentação prévia dos resultados obtidos para o 

contexto continental português. 

 

 

1. DELIMITAÇÃO ESPACIAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS URBANAS: UMA ABORDAGEM 

PRÉVIA 

 

A análise quantitativa da macro-forma urbana recorre a diferentes métodos e técnicas 

de Detecção Remota e análise espacial em ambiente SIG e ao cálculo de índices de forma 

por shape analysis, tendo implícito a definição dos limites espaciais de agregados urbanos. 

No quadro desta análise, estes limites espaciais urbanos correspondem ao perímetro 

(contorno) de polígonos com uma determinada forma (shape). A partir da sua delimitação é 

possível extrair diferentes propriedades “geométricas” que caracterizam a forma de um 

agregado urbano, como sejam: a irregularidade ou regularidade do perímetro, o 

alongamento ou a compacidade do preenchimento espacial urbano delimitada fisicamente 

pelo seu perímetro, a dispersão e a fragmentação espacial dos elementos que compõem 

uma dada forma urbana. Nesta perspectiva, que processo metodológico adoptar para a 

extracção dos limites espaciais da forma urbana? A mesma estratégia metodológica aplica-

se à análise multi-temporal e multi-escalar da forma urbana?  

Por um lado, poder-se-á colocar como hipótese a aplicação directa dos limites de 

unidades espaciais urbanas definidos oficialmente como são os limites administrativos de 

município ou de freguesia e a delimitação estatística de cidade – a “cidade estatística”98 

(INE, 2002). Nestes casos, a abordagem da definição de limites é orientada por critérios 

político-administrativos e para fins estatísticos respectivamente, podendo englobar espaços 

afectos à ocupação e uso urbano e, “não urbano” propriamente dito mas cujos espaços se 

integram nos limites de município ou de “cidade estatística”.  

Deste modo, as delimitações obtidas por aplicação deste critério demarcam 

territorialmente unidades espaciais que podem não corresponder efectivamente à expressão 

espacial do conjunto de elementos urbanos; ou, cuja definição não é padronizada em 

                                                 
98 De acordo com o Atlas das cidades de Portugal (INE, 2002) a “cidade estatística corresponde, na maioria dos 
casos, ao ajustamento do perímetro urbano consagrado nos instrumentos jurídicos de ocupação de solos e às 
subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na BGRI (Base Geográfica de Referenciação da Informação)”. 
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função dos seus elementos físicos urbanos, mas sim associando princípios e critérios de 

outra natureza, resultando, assim, na dificuldade em estabelecer análises urbanas 

comparadas. Exemplo disso são as “cidades estatísticas” cuja delimitação integra áreas 

estuarina e/ou cursos de água de forma a fazer coincidir os limites de concelhos ou de 

freguesias integrantes nas mesmas ou respeitando os perímetros urbanos definidos nos 

instrumentos de ordenamento do território ao nível municipal (Planos Directores 

Municipais).  

Assim sendo, uma metodologia cujo objectivo central se prende com a identificação 

da forma urbana (global) – a macro-forma urbana –, numa abordagem comparada de áreas 

urbanas, remete para alguns problemas de natureza técnico-científica, dentro dos quais se 

salientam os seguintes:  

(i) a definição dos limites das áreas urbanas que, directa ou indirectamente, 

expressa uma problemática, ainda hoje debatida em contextos de análise e 

domínios de interesse muito diverso, associada à distinção “clássica” de 

urbano versus não urbano ou à discussão em torno da transição urbano-rural; 

(ii) o estabelecimento de critérios (distâncias, limiares, limites ou categorias de 

espaço a integrar) a aplicar numa metodologia cujo propósito é a 

identificação de formas espaciais em contexto urbano. 

 

No contexto europeu, a definição de limites espaciais urbanos para fins estatísticos 

apresenta uma grande diversidade de abordagens e entendimentos, divergindo 

nomeadamente na acepção de noções como cidade, aglomeração urbana e a própria 

distinção entre áreas urbanas e áreas rurais. De facto, a amplitude de definições a partir da 

mesma noção (ou conceito) e o estabelecimento de limiares de inclusão/exclusão diferentes 

(quer de densidade, de gradientes ou de valor populacional) traduzem-se na dificuldade em 

desenvolver estudos urbanos comparados de âmbito europeu, quer se adopte estratégias de 

abordagem a uma só escala ou multi-escalar. 

A delimitação de áreas urbanas para efeitos de estudos comparados, em contextos 

de análise diferenciados, tem vindo a ser explorada em propostas metodológicas baseadas 

em princípios e critérios de definição distintos entre si. Exemplos disso são os relatórios99 

                                                 
99 Os relatórios que aqui se referem têm um cariz aplicado, orientado para o apoio a políticas de cidades e de 
ordenamento do território. 
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NUREC (Network on Urban Research in the European Union, 1994) e GEMACA (Group 

for European Metropolitan Areas Comparative Analysis) para o caso das cidades europeias 

e, o relatório DGOTDU100 para o caso das regiões metropolitanas portuguesas no contexto 

ibérico, ou para um contexto mais alargado (mundial) a metodologia GEOPOLIS 

(MORICONI-EBRARD, 1994), de entre outros. No âmbito académico e de investigação 

“fundamental” são vários os autores que utilizam os métodos referidos como é o caso de 

WELCH (1980), LONGLEY e MESEV (2001), WEBER (2001) ou FERRÃO e VALA (2001). 

De facto, a necessidade de estabelecer parâmetros de delimitação de carácter 

universal, ou seja, de aplicação transversal e harmonizada a contextos de análise distintos 

(exemplo de estudos urbanos comparados em países da União Europeia) tem levado à 

exploração de duas abordagens fundamentais (CATTAN e ROZENBLAT, 1991:981-989). 

Neste sentido, CATTAN e ROZENBLAT (1991) consideram as seguintes abordagens 

metodológicas para extracção de áreas urbanas: 

(i) as que integram o critério morfológico, geralmente aplicando a noção de 

continuidade espacial da área edificada ou espaço construído e informação 

respeitante ao uso e ocupação do solo. Exemplo da abordagem NUREC e 

aquelas abordagens que têm como princípio a definição de aglomeração 

urbana através do estabelecimento de um limiar (distância) geralmente de 200 

metros (proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1978). 

Segundo a definição proposta por esta organização, “uma aglomeração é um 

agrupamento de população que, sem ter em conta os limites administrativos, 

forma uma zona construída em que nenhuma construção dista mais de 200 

metros da que lhe fica mais próxima ou na sua vizinhança”. Neste tipo de 

perspectiva, a cidade, vila ou aglomeração urbana corresponde a um objecto 

físico ou “arquitectónico”. 

(ii) e, as orientadas pelo critério funcional e/ou económico nomeadamente pela 

definição de bacias de emprego e de mobilidade (CATTAN e ROZENBLAT 

(1991:989); e a metodologia CPSV). Esta abordagem faz corresponder a 

cidade a uma entidade económica e social, geralmente designada de “região 

funcional urbana”. 

                                                 
100 FERRÃO, João (Coord.) (2002). As regiões metropolitanas portuguesas no contexto ibérico. Lisboa: DGOTDU. 
Colecção Estudos, N.º 5. 210p. 
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A estas abordagens acrescente-se uma terceira, considerando as que integram a 

associação de critérios de diferente natureza, exemplo da metodologia GEMACA que 

contempla tanto o critério morfológico como o funcional e económico, associando 

aspectos sociodemográficos “clássicos” como a população, a área (superfície ocupada) e a 

densidade populacional. Este grupo de abordagem metodológica com aplicação de critérios 

“mistos” é comummente associado a estudos comparados que assentam sobre a 

delimitação de “aglomerados urbanos” (ROZENBLAT e CICILLE, 2003). 

As três abordagens enunciadas não apresentam o mesmo grau de pertinência de 

aplicação na análise da forma urbana, tendo em conta o objectivo e a escala de análise 

inerentes ao seu estudo e o que se pretende implementar por meio da operacionalização do 

conceito de forma urbana. Por outro lado, a análise da forma urbana na perspectiva 

comparada de áreas urbanas distintas assenta sobre as características morfológicas de 

territórios urbanos à escala nacional. Estes têm revelado um comportamento espacial que 

se expressa, tendencialmente, num alargamento e expansão física para além de limites 

administrativos ou estatísticos pré-definidos e que se podem observar pela Figura 4. De 

facto, a AMU do município de Figueira da Foz (i) não segue qualquer um dos limites 

definidos estatística ou administrativamente e (ii), espacialmente, a sua dimensão (área 

ocupada) não preenche na totalidade os limites de cidade estatística. 

 

Figura 4. Exemplificação dos limites estatístico-administrativos e a área morfológica urbana 
no município de Figueira da Foz em 2000 
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Deste modo, a delimitação de áreas urbanas por critério estatístico-administrativo 

torna-se, por si só, restritiva face às tendências evolutivas e ao comportamento espacial 

urbano referido, ficando-se dependente da dimensão fixada por uma divisão administrativa 

ou estatística101. No entanto, poder-se-á considerar relevante em complemento com a 

abordagem morfológica, isto é, ajustando as áreas urbanas contínuas aos limites fixados 

oficialmente. Nesta perspectiva, torna-se possível apurar informação estatística para análise, 

por exemplo, do “conteúdo” sociodemográfico da forma urbana. No caso da área 

morfológica urbana (AMU) do município da Figueira da Foz em 2000 (Figura 4) seria 

necessário proceder à intersecção com os limites de cidade estatística ou com os limites de 

freguesia, fazendo a devida transposição e ajustamento espacial para o cálculo de 

indicadores sociodemográficos. 

No tocante à abordagem morfológica, esta é amplamente aplicada no âmbito de 

estudos comparados ao nível internacional, sendo caracterizada pela facilidade de aplicação 

dos seus critérios de delimitação. Por outro lado, a aplicação desta abordagem tem sido 

explorada no contexto de estudos sobre a(s) forma(s) urbana(s), não obstante o seu 

interesse se revelar em outros domínios de análise.  

De facto, em alusão à importância da delimitação das áreas urbanas contínuas 

enquanto objecto de análise, CATTAN et al. (1999) consideram que apesar das áreas 

construídas se estenderem por territórios mais vastos que os da continuidade morfológica, 

é no perímetro destas áreas (aglomerados urbanas) que se concentra a maioria da 

população urbana e do emprego na Europa. Para além deste motivo, os autores advogam 

ainda que a aglomeração representa uma entidade coerente para a gestão de cidades, 

justificado pela “(…) continuité des réseaux et de la nécessaire co-évolution des systèmes 

techniques dans un espace bâti continu.” (idem, 1999:16-17).  

Por seu turno, GUÉROIS (2003:69-70) sustenta a pertinência desta abordagem para a 

descrição e caracterização das formas delimitadas morfologicamente, frisando a sua mais 

valia para delinear zonas urbanas funcionais, a partir destes centros populacionais e sua 

esfera de influência. Neste contexto, a autora enfatiza o domínio funcional das áreas 

urbanas para um entendimento mais completo das dimensões da expansão urbana bem 

como das formas emergentes das áreas periurbanas. Nesta perspectiva, a autora defende 

                                                 
101 GUÉROIS (2003:69) em alusão a esta abordagem relativa ao critério estatístico-administrativo, enfatiza a 
sua importância no quadro de políticas que dependem estritamente da configuração do espaço construído, 
dando como exemplo a gestão de redes de transporte ou de equipamentos urbanos, temáticas estas também 
afloradas sobretudo em estudos da forma urbana à escala intra-urbana. 
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que estas duas abordagens não devem ser tomadas isoladamente, mas integradas numa 

abordagem complementar.  

A operacionalização de forma urbana orientada para o estudo da sua dimensão física e 

espacial aplica uma metodologia de delimitação de áreas urbanas tendo como critério de 

referência a abordagem morfológica ajustada às cidades estatísticas portuguesas 

(metodologia AEA102). Trata-se, assim, de uma abordagem metodológica que integra 

critérios “mistos”, já que considera a noção de continuidade espacial do espaço construído 

a par da integração do conceito estatístico de cidade. É neste pressuposto de análise que 

nos propomos sumariamente enquadrar:  

(i) as abordagens de delimitação morfológica no contexto dos países europeus, na 

medida em que Portugal não dispõe formalmente de uma definição desta 

natureza;  

(ii) e, as delimitações por critério estatístico, com enfoque para o caso das “cidades 

estatísticas” definidas em contexto nacional. Este quadro expositivo contempla 

alguns exemplos metodológicos que permitem a comparação de áreas urbanas, 

sendo passíveis de integrar na análise da forma urbana. 

 

 

1.1. A delimitação de áreas urbanas por critério morfológico 

 

1.1.1. Áreas urbanas contínuas: abordagem morfológica no contexto europeu 

 

A delimitação de áreas urbanas por abordagem morfológica é geralmente orientada 

para a análise do crescimento espacial do edificado em determinado território, das 

tendências evolutivas e distribuição espacial de tipos de aglomerados em contexto urbano 

(LE GLÉAU et al., 1997), a partir de um critério de continuidade espacial por agregação de 

classes de uso e ocupação do solo. Estas classes são estabelecidas pela sua relevância e/ou 

pertinência no quadro de definição de contínuos urbanos, contribuindo assim para a 

                                                 
102 Sempre que se aluda à metodologia de delimitação de áreas urbanas por critério morfológico aplicada no 
âmbito da operacionalização do conceito de forma urbana e ajustada às cidades estatísticas portuguesas 
simplificadamente designamos por metodologia AEA (aplicada desde 2002 pela Agência Europeia do 
Ambiente (na língua inglesa, European Environment Agency)). 
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formação de unidades morfológicas urbanas. Na definição de áreas construídas urbanas é 

comum utilizar-se dois parâmetros:  

(i) a distância entre edifícios que deverá ser abaixo de um determinado limiar 

previamente estabelecido. A máxima distância entre o edificado determina a 

inclusão/exclusão de um edifício na área de um aglomerado e permite 

determinar a densidade desse aglomerado; 

(ii) e, a população total da área urbana que deverá ser superior a um determinado 

valor.  

 

No contexto europeu, apesar destes parâmetros serem aplicados em diferentes 

países, verifica-se uma ampla diversidade no valor estabelecido como limiar para efeitos de 

delimitação de áreas urbanas contínuas. De facto, atendendo ao parâmetro (i) relativo à 

distância máxima entre edifícios, apresentado no Quadro 3, verifica-se significativas 

variações no valor estabelecido como limiar, podendo variar entre os 50 metros adoptados 

no Reino Unido (excepto na Irlanda do Norte) e na Noruega, e os 250 metros definidos na 

Bélgica (Decrop (2002), citado por ÖIR (2006)). Não obstante, a maioria dos países 

(França, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Irlanda e Grécia) aplica o limite de 200 metros 

recomendado pela ONU para a definição de áreas urbanas contínuas (LE GLÉAU et al., 

1997).  

 

Quadro 3. Critérios de delimitação de áreas urbanas contínuas no contexto europeu  

PAÍS LIMITE DE DISTÂNCIA LIMIAR DE POPULAÇÃO 

Finlândia 200 m 200 hab. 
Suécia   
Dinamarca   

Noruega 50 m 200 hab. 

País de Gales 50 m 1000 hab. 
Inglaterra   

Escócia (‘urban settlement’)  50 m 3000 hab. 

Grécia 
Áustria 

200 m 10000 hab.  

Irlanda 200 m 50 habitações com ocupação 

Bélgica 250 m 
200 hab. (no sector estatístico) 

Densidade populacional > 500hab. /km2  

Adaptado de ÖIR (2006:47) e LE GLÉAU et al. (1997:9). 
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Atente-se ainda para a variação na selecção dos diferentes tipos de uso do solo a 

integrarem na definição de áreas urbanas morfológicas no contexto europeu. De acordo 

com LE GLÉAU et al. (1997:9), em França, as áreas afectas a usos público, comercial e 

industrial estão excluídas da área urbana morfológica, ao contrário de outros países como a 

Irlanda, a Bélgica e os países nórdicos que consideram estes usos de interesse para a 

delimitação morfológica urbana. Neste sentido, por razões metodológicas, as áreas 

construídas na França podem apresentar-se mais fragmentadas e menos extensas 

comparativamente a outros países europeus (idem, 1997:9). 

O parâmetro populacional (ii) acima enunciado tem como princípio considerar a 

área construída contínua como “urbana” se concentrar um quantitativo populacional 

superior a um determinado limiar. Neste caso, à luz do parâmetro (i) regista-se igualmente 

uma tendência para a aplicação diferenciada do valor limite estabelecido entre os diferentes 

países europeus (cf. Quadro 3). Por outro lado, alguns países adoptam este parâmetro de 

forma indirecta pela definição de variável combinada, ou seja, uma medida que associa a 

população a outra dimensão urbana, em detrimento da adopção de medida da população 

afecta a dada área morfológica urbana. É o caso da Irlanda que estabelece como medida 

deste parâmetro o número de habitações ocupadas (50 habitações ocupadas) (ÖIR, 2006; 

LE GLÉAU et al., 1997).  

Na presença de um limiar populacional verifica-se que o seu valor pode variar num 

intervalo entre os 200 habitantes na Bélgica e nos países nórdicos (LE GLÉAU et al., 1997) e 

os 10 mil habitantes na Áustria e na Grécia. Na Inglaterra e País de Gales este valor é de 

cerca de mil habitantes, e de dois mil habitantes em França e de três mil habitantes na 

Escócia (chamado ‘urban settlement’) (ÖIR, 2006:45-46). 

Nos exemplos acima mencionados, os limiares populacionais são definidos à escala 

nacional. No entanto, em países em que vigora a regionalização como a Espanha e a Itália, 

ou estados federais como a Alemanha, não há uma definição única de aglomeração urbana 

a nível nacional, sendo adoptada, caso a caso, ao nível regional. 

 

 

a) Áreas morfológicas urbanas  

Nos países que aplicam a abordagem morfológica, as áreas urbanas contínuas são 

muitas vezes harmonizadas de acordo com os limites de divisões estatísticas, 



123 

administrativas ou eleitorais, resultando assim numa convergência entre as abordagens 

morfológica e administrativa ou estatística. Não obstante, este processo de ajustamento de 

agregados urbanos aos limites externos de circunscrições mais amplas é variável no 

contexto dos países europeus. 

Num primeiro grupo de países, a área morfológica urbana é definida pelo 

reajustamento das áreas construídas urbanas aos limites municipais. O método utilizado 

para proceder a esta aproximação é variável de país para país. Em França, um município 

pertence a uma área morfológica urbana caso mais de 50% da sua população pertença a 

uma área urbana contínua que tenha uma população total superior a 2 mil habitantes 

(incluindo tanto as partes da área urbana contidas no município como as que estão 

inseridas em municípios vizinhos). Na Escócia, as localidades com uma população 

permanente com mais de mil habitantes são consideradas como aglomerados urbanos; e, 

caso a área construída se expanda por vários municípios, estes são todos considerados 

como pertencentes à área urbana morfológica ÖIR (2006:46-47).  

Um segundo grupo de países utiliza as divisões territoriais infra-municipal (unidades 

estatísticas, circunscrições eleitorais, paróquias) para delimitar as áreas urbanas. As divisões 

que têm frequentemente um fim estatístico são utilizadas, por exemplo, para os 

recenseamentos da população: na Inglaterra e no País de Gales são designados de 

enumeration districts, e na Irlanda como electoral divisions. No caso da Irlanda, as áreas 

designadas de Aggregate Town Areas são definidas de acordo com a agregação das divisões 

eleitorais (Electoral Divisions) cujas áreas construídas contínuas têm uma população total 

superior a 1500 habitantes (LE GLÉAU et al., 1997). 

Finalmente, um terceiro tipo de abordagem das áreas construídas regista-se nos 

países nórdicos (Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega). Nesses países, não há qualquer 

reajustamento da área construída urbana a uma divisão administrativa ou estatística do 

território. Em vez disso, as áreas construídas são consideradas por si só como área 

estatística. 

A delimitação de áreas morfológicas urbanas em contexto europeu, como se pôde 

constatar, apresenta-se sob uma multiplicidade de considerações sobre o próprio conceito, 

visto nomeadamente pelo estabelecimento de limiares com valores muito diferenciados 

e/ou integrando parâmetros distintos de país para país, sendo que mesmo em contexto 

nacional a sua aplicação pode não se fazer de modo transversal e comum. Regista-se ainda 

a falta de unanimidade na selecção dos tipos de uso e ocupação de espaços a integrar como 
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pertinentes para a determinação de áreas morfológicas urbanas. Todavia, parece-nos claro 

que a adopção do critério de continuidade espacial recomendada pela ONU é amplamente 

aceite, apesar de se poder apontar a arbitrariedade com que é adoptado para efeitos de 

delimitação morfológica urbana.  

De facto, a crítica ao valor estabelecido de 200 metros, aquando da sua aplicação a 

contextos nacionais com realidades urbanas tão diversas – mais ou menos fragmentadas, 

dispersas, concentradas ou com lógicas de repartição e distribuição muito próprias e 

distintas de país para país –, é um aspecto raramente apontado na bibliografia consultada. 

Nesta perspectiva, FERRÃO e VALA (2001) reconhecem o grau de arbitrariedade implícito 

no critério de contiguidade de espaço edificado e, apontando a sua excessiva rigidez, 

colocam algumas questões: “(...) como definir, objectivamente, o limiar de distância 

máxima a observar entre duas construções e ainda os tipos de ocupação do solo que, 

embora não correspondam a espaços edificados, não representam uma descontinuidade 

urbana? [...] como definir critérios de continuidade de espaço construído sensíveis às 

particularidades de cada época e de cada cidade?” (FERRÃO e VALA, 2001:10).   

No contexto de propostas alternativas ao valor definido como limiar de 

continuidade espacial recomendado pela ONU, tem-se o exemplo do estudo realizado por 

GUÉROIS (2003). A autora identifica os limites espaciais de 40 aglomerações europeias a 

partir da aplicação de um procedimento de erosão-dilatação em ambiente SIG, definindo 

um limiar de continuidade espacial diferente daquele recomendado pela ONU. No entanto, 

GUÉROIS não apresenta um argumento específico para justificar o valor de distância de 400 

metros adoptado na sua metodologia. De facto, aponta apenas que, na maioria dos casos 

em estudo, uma variação na definição da largura do buffer de dilatação de 250 a 400 m 

apresenta um impacto pouco significativo sobre a forma global urbana gerada.  

A natureza complexa das áreas urbanas, com ritmos de mudança e crescimento 

muito variados e incertos, torna a tarefa de estabelecimento dos seus limites questionável e 

seu modus operandi em constante ajustamento. Por outro lado, constata-se que a delimitação 

espacial urbana é um processo metodológico que, aplicado a estudos urbanos comparados, 

trata de modo igual áreas urbanas que se caracterizam por comportamentos espaciais 

dissemelhantes, fruto nomeadamente de factores de evolução de seu crescimento, quer a 

montante (a origem) quer a jusante, muito diversos. Não obstante, a necessidade de um 

maior conhecimento e gestão destas áreas implica a adopção de uma metodologia adequada 

e capaz de se ajustar aos objectivos inerentes aos diferentes estudos dedicados aos espaço 
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urbano, como é disso exemplo a abordagem física e espacial na análise da forma urbana 

que se pretende desenvolver.  

 

 

b) A abordagem morfológica com base na metodologia NUREC  

A metodologia de delimitação urbana proposta pela rede europeia NUREC 

(1994)103 teve como intuito a delimitação das 330 principais aglomerações da União 

Europeia com mais de 100 mil habitantes. O estudo desenvolveu-se a partir da noção que 

uma aglomeração urbana representa um contínuo urbano com mais de 100 mil habitantes. 

A definição de contínuo urbana suporta-se no conceito introduzido pelas Nações Unidas, 

ou seja, um tecido urbano sem descontinuidades de espaço construído superiores a 200 

metros.  

Neste contexto, esta metodologia de delimitação de aglomerados urbanos integra 

critérios de índole morfológica e considera três etapas fundamentais (BYFUGLIEN, 1995; 

BENSCH, 1996):  

(i) identificação do tipo de edificado (distinção entre edifícios residenciais e não 

residenciais, e/ou a combinação de ambos os tipos) a considerar para a 

definição de contínuo urbano;  

(ii) identificação da área construída, respeitando o limiar de distância de 200 

metros entre edifícios e outras estruturas associadas como critério de 

continuidade espacial urbana, estabelecido pela ONU;  

(iii) identificação de condições complementares a (i) e a (ii) que incorporam 

especificidades ao nível do uso e ocupação do solo que possam representar 

uma quebra (ou não) na continuidade espacial urbana. 

 

                                                 
103 Em 1994, a rede europeia NUREC publicou o Atlas das Aglomerações da União Europeia no qual é 
aplicado uma metodologia de delimitação de áreas urbanas a que se faz alusão, recorrendo à definição de 
espaço construído contínuo (proposto pela ONU) e às unidades espaciais para fins estatísticos NUTS 
adoptadas pelo EUROSTAT. Este Atlas recorre à base de dados EUROPOLIS com informação relativa à 
população e à superfície ocupada pelas 330 aglomerações com mais de 100 mil habitantes, correspondendo 
no seu conjunto a 8220 unidades administrativas (FERRÃO e VALA, 2001). 
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Neste sentido, uma área urbana é ocupada por edifícios e outras estruturas 

associadas. As áreas ocupadas por estas estruturas devem respeitar um conjunto de 

princípios para que se considerem como área construída, para efeitos de definição de 

contínuos espaciais urbanos. BYFUGLIEN (1995) apresenta este conjunto de princípios 

sistematizados de acordo com os seguintes itens: 

(a) tipo de edifícios a integrar: edifícios residenciais e estruturas associadas, como 

sejam edifícios industriais, comerciais e de serviços, além de instalações, tais 

como fábricas, armazéns, lojas, edifícios do Estado e igrejas.  

(b) as áreas em torno e ocupadas pelas seguintes estruturas: parques de 

estacionamento; parques, áreas relvadas e jardins em torno de um edifício; 

minas, depósitos de resíduos e outras áreas associadas à indústria extractiva; 

espaços industriais e minas ao abandono. 

(c) infra-estruturas de transporte a considerar: (i) instalações lineares: caminhos-

de-ferro, estradas e auto-estradas, cursos de água e canais atravessados por uma 

ponte ou barco. Apenas a largura da infra-estrutura linear é deduzida 

(subtraído) da distância que separa duas estruturas; (ii) instalações não lineares: 

aeroportos, estações de triagem, nós de auto-estrada. As dimensões das infra-

estruturas não lineares podem ser deduzidas em qualquer direcção da distância 

que separa as duas estruturas.  

(d) equipamentos urbanos públicos: parques, jardins públicos, campos de jogos e 

de desporto, incluindo instalações de apoio, cemitérios, etc.  

(e) casos especiais: (i) áreas relvadas totalmente rodeadas por estruturas fazem 

parte da área urbana, independentemente da sua dimensão; (ii) áreas plantadas 

associadas a redes rodoviárias (mesmo que o uso seja restrito aos veículos de 

serviço) não quebram a continuidade da área urbana a menos que tenham mais 

500 m de largura, ou 200 m se tiverem uma área de pelo menos 25ha num 

único bloco; (iii) as cinturas verdes (green belts) são deliberadamente deixadas ao 

redor das aglomerações urbanas para assegurar uma separação clara entre os 

lugares/as localidades, assim sendo estas cinturas verdes (green belts) não podem 

ser consideradas como pertencentes à área urbana.  
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Refira-se que as aglomerações urbanas foram definidas através da sobreposição das 

unidades administrativas mais pequenas (com maior desagregação espacial) de cada país às 

áreas identificadas como contínuo construído, sendo que estas mesmas unidades 

administrativas só são integradas na aglomeração desde que cumpram um limiar percentual 

(50%) de população residente na parte correspondente à sobreposição com as áreas de 

contínuo urbano. Esta delimitação morfológica urbana recorreu a um software de Detecção 

Remota de modo a automatizar os seus procedimentos técnicos e averiguar a viabilidade da 

sua utilização (BYFUGLIEN, 1995:84-85). 

FERRÃO e VALA (2001) desenvolvem uma metodologia de delimitação das 

aglomerações de Lisboa e Porto com base na abordagem NUREC, introduzindo algumas 

alterações pontuais de aperfeiçoamento e adequação às realidades em estudo. Este estudo 

de carácter exploratório, desenvolvido no âmbito do projecto de investigação sobre as áreas 

metropolitanas do sudoeste europeu, atendeu a três aspectos fundamentais que se 

distanciam da metodologia de base NUREC (2001:12):  

(i) as aglomerações urbanas foram delimitadas à escala mais fina possível, a partir 

de espaços sem qualquer significado administrativo; 

(ii) os critérios de delimitação cingiram-se aos de índole espacial, não tendo sido 

considerados limiares de qualquer tipo; 

(iii) os critérios complementares de exclusão/inclusão de determinados espaços em 

função do uso do solo não foram aplicados. 

 

Para efeitos aplicacionais, esta metodologia incorporou a informação de base 

censitária para o ano de 1991 (Censos 91) e, ao nível cartográfico, as folhas da Carta Militar 

(escala 1:25000) para as duas áreas metropolitanas, além da BGRE 91 e a Carta Militar 

Itinerária.  

A delimitação das duas aglomerações metropolitanas considerou três opções 

metodológicas que se reverteram em etapas de implementação fundamentais com 

procedimentos técnicos específicos (FERRÃO e VALA, 2001): 

(a) a inclusão de edifícios residenciais e não residenciais, como equipamentos 

desportivos e de ensino, hospitais, quartéis, outros edifícios do Estado e 

edifícios industriais, excepção feita para aeroportos e vias de comunicação 

incluindo pontes; 
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(b) análise de buffers sobre os edifícios, isto é, análise de zonamento em torno de 

elementos gráficos considerando uma distância específica de 100 metros sobre 

os edifícios considerados para o efeito; 

(c) transposição dos resultados obtidos para a base de georreferenciação do INE 

(BGRE 91). Este processo de transposição colocou algumas dificuldades 

motivadas pela variação significativa da dimensão das subsecções estatísticas, 

apesar do elevado grau de desagregação da BGRE 91. 

 

No tocante aos resultados finais da aplicação metodológica de delimitação dos 

contínuos edificados no interior dos dois espaços metropolitanos em apreço, FERRÃO e 

VALA (2001) enfatizam a importância da adopção de nível de desagregação espacial 

extremamente fino com que a análise foi efectuada, afastando-se desta forma dos 

constrangimentos associados aos limites rígidos das circunscrições administrativas. Em 

termos de adequabilidade da metodologia de base NUREC ajustada ao caso de estudo, 

consideram melhor ajustada às aglomerações urbanas de Lisboa comparativamente com as 

integradas no Porto. 

Face à diversidade de considerações em torno da abordagem em apreço, 

evidenciando nomeadamente a problemática relativa à definição de limites físicos de áreas 

urbanas, para além da decisão na adopção dos princípios (critérios e parâmetros) inerentes 

ao processo de delimitação de áreas urbanas, observa-se pela diversidade de estudos 

exploratórios de carácter técnico-científico ou institucional tanto ao nível europeu como de 

cada estado-membro. A exploração de métodos e de técnicas de Detecção Remota e de 

análise espacial em ambiente SIG têm permitido a incorporação dos parâmetros e 

respectivos limiares no desenvolvimento de propostas metodológicas com processos 

automáticos de extracção da informação como é disso exemplo a metodologia criada pela 

Agência Europeia de Ambiente (AEA, 2002), a partir do inventário cartográfico do 

CORINE Land Cover. 

Neste pressuposto, a adopção da noção de AMU que de seguida se apresenta 

resultou da necessidade de aplicar uma metodologia que integrasse o critério de 

continuidade espacial para agregação de áreas urbanas e que recorresse a informação 

disponível para o contexto português. Assim sendo, a definição de AMU que se adoptou 

está integrada numa metodologia europeia (AEA, 2002) passível de ser ajustada ao 

contexto nacional dos países europeus. 
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1.1.2. Considerações sobre a noção de Área Morfológica Urbana (AMU) 

adoptada na metodologia para o estudo da forma física e espacial urbana 

 

A noção de Área Morfológica Urbana (AMU), intrínseca à metodologia de 

referência europeia que se adoptou para o estudo da forma urbana, foi estabelecida no 

âmbito do relatório “Urban Morphological Zones 2000” (EEA, 2007) elaborado pelo 

grupo European Topic Centre on Terrestrial Environment (ETC-TE)104 no contexto da 

Agência Europeia do Ambiente (AEA). Este documento apresenta uma metodologia de 

delimitação das AMU com os procedimentos técnicos para a sua aplicação em contexto 

urbano europeu, considerando para o efeito que: a AMU (na língua inglesa Urban 

Morphological Zones) corresponde ao conjunto de espaços de ocupação urbana que se 

encontram a uma distância inferior ou igual a 200 metros (idem, 2007:1).  

 

 

a) Critérios de delimitação da AMU 

Estas áreas urbanas contínuas são definidas a partir do nível III da nomenclatura do 

CORINE Land Cover (CLC) considerando o agrupamento de classes ilustrado na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 O European Topic Centre Land Use and Spatial Information (ETC-LUSI) é um consórcio internacional 
contratado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA). O consórcio é liderado pela Universitat Autónoma 
de Barcelona (UAB) e apoiado pelo Ministério Espanhol do Ambiente, da Marinha e dos Assuntos Rurais, o 
Ministério do Meio Ambiente do Governo da Andaluzia e do Ministério do Meio Ambiente do Governo da 
Catalunha (Espanha). A UAB também foi líder do ex-European Topic Centre on Terrestrial Environment 
(ETC-TE). O ETC-LUSI continua as tarefas iniciadas no contexto do ETC-TE. O ETC-LUSI faz parte do 
European Environmental Information and Observation Network (EIONET), apoiando outros parceiros 
Eionet. As actividades levadas a cabo têm uma importante componente na criação de redes com diversos 
especialistas dos países membros para a harmonização dos dados, questões de qualidade e de intercâmbio de 
dados e na capacity building. ETC-LUSI apoia os países membros na discussão de opções para melhorar os 
sistemas nacionais de informação relacionados com o tópico “uso do solo e informação espacial”.  
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Figura 5. A composição das classes AMU a partir do CORINE Land Cover (CLC) 

(Designação das classes AMU*)

Inventário Cartográfico do CLC

CLC 111

CLC 112

CLC 121

CLC 141

CLC 123

CLC 124

CLC 142

CLC 122

CLC 511

CLC 311

CLC 312

CLC 313

CLC 322

CLC 323

CLC 324

“Core classes”
Portos, aeroportos e 

equipamentos 
desportivos 

Transportes e rios
Florestas e vegetação 

arbustiva

* Tradução livre da designação das classes AMU a partir do relatório “Urban Morphological Zones version F1v0” elaborado pelo European
Topic Centre Terrestrial Environment (Fevereiro de 2007).  

(Selecção e reagrupamento das classes da 

legenda do CLC (nível III))

“Enlarged core classes”

 

 

As regras de inclusão da(s) classe(s) do CLC são sistematizadas de acordo com os 

seguintes pontos:  

(i) um primeiro grupo – “core classes” – formado a partir das classes do CLC 

referentes ao tecido urbano e aspectos funcionais, ou seja, atendendo ao nível 1 

da nomenclatura do CLC em português (CLCpt105) “Zonas artificializadas”106 

este grupo é constituído por quatro classes: Tecido urbano contínuo (classe 

111 do CLC), Tecido urbano descontínuo (classe 112 do CLC), Unidades 

industriais ou comerciais (classe 121 do CLC) e Zonas verdes urbanas (classe 

141 do CLC). 

(ii) o grupo constituído pelas classes do CLC correspondentes a Zonas portuárias 

(123), Aeroportos (124) e Equipamentos de desporto ou lazer (142), apenas 

                                                 
105 A abreviatura CLCpt (CORINE Land Cover em português) é da autoria de NÉRY, Fernanda (2007). 
Nomenclatura CORINE Land Cover: versão portuguesa comentada. Lisboa: IGP. 105p.. Esta versão do documento 
foi traduzida a partir do original: Bossard, M., Feranec, J., Otahel, J. (2000). CORINE land cover technical guide 
– Addendum 2000. Technical Report N.º 40. Copenhaga: European Environmental Agency. 105p.  
106 Note-se que o nome das classes do CLC corresponde à designação constante na versão do documento em 
português CLCpt (NÉRY, 2007) (cf. com as tabelas 1.1., 1.2., 1.3. que sintetizam as diferentes versões de nome 
de classes para cada nível da nomenclatura CLC (idem, 2007:4-5)). 
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integradas caso se encontrem na vizinhança do “core classes” ou se uma destas 

classes for contígua ao “core classes”. O resultado deste processo de agregação 

à “core classes” permite criar a “enlarged core classes”. 

(iii) as classes do CLC 122 (Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas) e 511 

(Cursos de água) são integradas quando se encontram na vizinhança da 

“enlarged core classes”, seguido da intersecção por um buffer de 300 metros.  

(iv) o grupo “Florestas e zonas com vegetação arbustiva” constituído por 6 classes 

do CLC (classes do CLC 311, 312, 313, 322, 323, 324) integradas sempre que 

se encontrem completamente contidas dentro da “core classes”.  

 

A definição dos limites espaciais da AMU que se adoptou na metodologia ajustada a 

Portugal Continental tem, assim, implícita a combinação dos seguintes critérios: 

(a) critério morfológico de referência: continuidade espacial das áreas 

artificializadas com uma distância inferior a 200 metros, inerente à aplicação da 

metodologia europeia (AEA), expressa nomeadamente pela aplicação de 

funções e de operações de análise espacial sob dados em formato raster 

(método expand/shrink); 

(b) critério morfológico específico: agregação de grupo de classes de uso e 

ocupação do solo a partir do inventário cartográfico do CORINE Land Cover 

(CLC) por meio da aplicação de regras de inclusão/exclusão, sendo que cada 

classe de usos (CLC) tem originariamente definido a forma e as especificações 

de sua constituição a partir de interpretação visual de imagem de satélite. Note-

se que a constituição das classes CLCpt contêm regras que integram a noção de 

distância e outros princípios107 que concorrem para a continuidade espacial de 

referência (cf. a descrição da metodologia no ponto 2); 

(c) critério estatístico: as áreas morfológicas urbanas resultantes da aplicação da 

metodologia, integrando assim os critérios a) e b) são, posteriormente, 

                                                 
107 A descrição da constituição das classes CLCpt e respectiva descrição das especificações técnicas 
(nomeadamente, parâmetros, limiares, regras de inclusão/exclusão de tipos de ocupação e uso do solo,...), 
para a sua extracção a partir de interpretação visual de imagem de satélite, podem ser consultados em anexo 
(Anexo 1).  
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intersectadas pelos limites estatísticos de cidades definidos de acordo com o 

Instituto Nacional de Estatística (INE). 

A AMU segundo o critério de continuidade espacial permite-nos delimitar 

morfologicamente áreas urbanas, sendo apropriada para a análise da forma urbana na 

medida em que o crescimento espacial não segue “limites”. De facto, de uma “tradição” 

europeia de concentração urbana confinada frequentemente por muralhas e cercas passou-

se a observar um crescimento espacial em extensão, ultrapassando limites definidos quer 

político-administrativos quer estatísticos. Não obstante, a abordagem quantitativa da forma 

urbana tem como intuito a comparabilidade de áreas urbanas morfológicas no contexto do 

território continental português, recorrendo para esse efeito ao conceito de “cidade 

estatística” aflorado com maior pormenor no ponto seguinte.  

 

 

1.2. A delimitação de áreas urbanas para fins estatísticos  

 

1.2.1. A abordagem estatística no contexto europeu 

 

A delimitação estatística de áreas urbanas no contexto dos países europeus assenta 

sobre conceitos e parâmetros de delimitação muito variados, à luz do que se verificou nas 

abordagens morfológicas urbanas.  

No contexto europeu não há universalidade no quadro da delimitação estatística 

entre os diferentes países, quer ao nível dos critérios (associação entre variáveis e 

parâmetros de definição) quer ao nível dos conceitos implícitos na definição de unidades 

territoriais para fins estatísticos. Esta diversidade de delimitação estatística de unidades 

territoriais resulta geralmente da integração harmonizada de critérios de natureza político-

administrativa.  

Não obstante, em estudos comparados de âmbito europeu é comum a aplicação da 

delimitação para fins estatísticos segundo as regiões NUTS (Nomenclatura de Unidades 
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Territoriais NUTS) definida pelo EUROSTAT108. A delimitação das regiões NUTS é feita a 

partir da conjugação de dois critérios – limiar populacional e limites de unidades 

administrativas ajustados a cada estado-membro – resultando numa classificação em três 

níveis: NUTS I, NUTS II e NUTS III. De acordo com o Regulamento (CE) n.º 

1059/2003, “o nível adequado da NUTS no qual se deverá classificar uma determinada 

classe de unidades administrativas de um estado-membro é determinado com base nos 

limiares demográficos seguintes, dentro dos quais se situa a dimensão média da classe de 

unidades administrativas considerada: NUTS I, ente 3 milhões e 7 milhões; NUTS II, entre 

800 000 e 3 milhões; e, as NUTS III, entre 150 000 e os 800 000 de população total”109. 

No contexto nacional, a NUTS foi aprovada em 1986110 tendo sofrido sucessivas 

alterações até 2002, ano em que Portugal reformulou a classificação das divisões estatísticas 

no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (SEN), procedendo à harmonização obrigatória 

das disposições legais emanadas pelo Regulamento (CE) n.º 1051/2003 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003. Este documento legal europeu estabelece 

os três níveis de NUTS, traduzindo-se no domínio nacional em: NUTS I constituída pelas 

três unidades administrativas Continente, Região Autónoma dos Açores e Região 

Autónoma da Madeira; sete NUTS II e 30 NUTS III constituídas por unidades não 

administrativas.  

No domínio das delimitações estatísticas europeias de áreas urbanas, o Eurostat 

estabeleceu ainda uma tipificação de acordo com o grau de urbanização dos territórios 

                                                 
108 Esta Nomenclatura começou a ser utilizada no início da década de 70, no âmbito da então Comunidade 
Económica Europeia entre o Eurostat, os serviços da Comissão e os estados-membros, com o objectivo de 
garantir uma repartição única, uniforme e hierárquica das unidades territoriais para a produção e difusão de 
estatísticas. 
109 De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1059/2003, “se a população total de um Estado-Membro se 
situar abaixo do limiar mínimo para um determinado nível da NUTS, o Estado-Membro na sua totalidade 
constituirá uma unidade territorial NUTS desse nível” (n.º 2 do Artigo 3º). No entanto, “se em relação a um 
determinado nível da NUTS, não existirem num Estado-Membro unidades administrativas de dimensão 
adequada, de acordo com os critérios a que se refere” [e supra-referidos], “esse nível da NUTS será 
constituído mediante a agregação de um número adequado de unidades administrativas contíguas de menor 
dimensão. A referida agregação terá em consideração critérios pertinentes, devendo corresponder a uma 
lógica geográfica, socioeconómica, histórica, cultural ou ambiental. As unidades agregadas daí resultantes 
serão em seguida designadas por unidades não administrativas. A dimensão das unidades não administrativas 
de um Estado-Membro, classificadas num determinado nível da NUTS, deve situar-se entre os limiares 
demográficos (…)” (n.º 5 do Artigo 3º) supra-indicados. 
110 No contexto nacional, a NUTS foi integrada na legislação nacional a partir de 1986 com a publicação da 
Resolução do Conselho de Ministros nº 34/86, de 26 de Março, tendo sofrido a última alteração em 2002 
(Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro). A entrada em vigor deste diploma legal estabeleceu a 
harmonização da codificação nacional utilizado pelo Sistema Estatístico Nacional (código de NUTS) com a 
definida pela legislação europeia (Regulamento (CE) n.º 1051/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de Maio de 2003, cujos anexos foram alterados pelo Regulamento (CE) n.º 105/2007 da Comissão, de 
1 de Fevereiro).  
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nacionais que integram a União Europeia. Esta classificação, que tem por base as unidades 

territoriais LAU (Local Administrative Units) de nível 2 (correspondendo à freguesia, em 

Portugal), permitiu repartir o território dos estados-membros em três categorias – zonas 

densamente povoadas, zonas medianamente povoadas e zonas pouco povoadas –, através 

essencialmente de critérios de densidade e de dimensão populacional111. 

Os níveis de desagregação espacial supra-referidos não se revelam adequados 

atendendo à escala de abordagem – a macro-forma urbana – e à dimensão física e espacial 

intrínseca a este estudo comparativo no contexto do de Portugal Continental. Deste modo, 

consideramos que o enfoque se dirige para a delimitação estatística de nível nacional, sem 

contudo se balizar por unidades territoriais estatísticas definidas a um nível mais amplo 

apresentado para o contexto europeu. 

 

 

1.2.2. A abordagem estatística no contexto nacional 

 

Para além das delimitações estabelecidas ao nível europeu de aplicação nacional 

supra-referidas (regiões NUTS e a classificação segundo a densidade de povoamento), o 

Sistema Estatístico Nacional (SEN) integra quatro tipos de delimitação de unidades 

representativas da dimensão urbana segundo desagregações espaciais distintas, podendo ser 

sistematizadas da seguinte forma:  

(i) a Geografia dos Censos baseia-se em unidades de pequena dimensão a partir 

da delimitação administrativa, dividindo as freguesias em pequenas áreas 

estatísticas – secções e subsecções estatísticas. Estas unidades territoriais 

                                                 
111 Esta classificação de áreas urbanas segundo a densidade de povoamento é utilizada no âmbito de alguns 
inquéritos comunitários, tendo associada o seguinte conjunto de conceitos: (i) zonas densamente povoadas – 
conjunto contínuo de unidades locais (freguesias), apresentando, cada uma, uma densidade populacional 
superior a 500 habitantes por km2 e possuindo, no seu conjunto, uma população total de, pelo menos, 50 000 
habitantes; (ii) zonas medianamente povoadas – conjunto contínuo de unidades locais (freguesias), que não 
fazendo parte de uma zona densamente povoada, apresentem cada uma, uma densidade populacional 
superior a 100 habitantes por km2, sendo o conjunto contíguo a uma zona densamente povoada ou 
possuindo uma população total de, pelo menos, 50 000 habitantes; (iii) zonas pouco povoadas – conjunto de 
unidades locais (freguesias), não fazendo parte de uma zona densamente povoada nem de uma zona 
medianamente povoada. Uma unidade local que não atinja o limiar de densidade requerido mas que esteja 
completamente encaixada numa zona densamente povoada ou medianamente povoada é considerada como 
fazendo parte desta zona; se for uma unidade encaixada entre uma zona densamente povoada e uma zona 
medianamente povoada então é considerada como medianamente povoada. 
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estão integradas num sistema de referenciação geográfica em formato digital 

– a Base Geográfica de Referenciação de Informação – constituindo uma 

infra-estrutura fundamental de suporte às operações censitárias e, 

simultaneamente, um instrumento para a difusão de informação censitária. A 

secção estatística corresponde a uma área contínua de uma única freguesia 

com cerca de 300 alojamentos destinados à habitação. Por sua vez, a 

subsecção é entendida como a unidade territorial que identifica a mais 

pequena área homogénea de construção ou não, existente dentro da secção 

estatística, correspondendo ao quarteirão nas áreas urbanas, ao lugar ou parte 

de um lugar nas áreas rurais, ou a áreas residuais que podem ou não conter 

alojamentos (isolados)112; 

(ii) o lugar, unidade territorial integrada também no âmbito das operações 

censitárias, define o aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos 

destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, 

independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias; 

(iii) a cidade estatística suporta-se na legislação que cria as cidades113, tendo sido 

definida estatisticamente como unidade territorial em 2001. “A cidade 

estatística corresponde, na maioria dos casos, ao ajustamento do perímetro 

urbano consagrado nos instrumentos jurídicos de ocupação de solos, às 

subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na Base Geográfica de 

Referenciação da Informação. Esta delimitação foi feita em parceria e com o 

aval das Câmaras Municipais.” (INE, 2002 e 2004).  

(iv) a tipologia de áreas urbanas (TIPAU) corresponde a uma classificação das 

freguesias do território nacional de acordo com três tipos – áreas 

predominantemente urbanas (APU), áreas mediamente urbanas (AMU) e 

áreas predominantemente rurais (APR) –, tendo sido estabelecida em 1998 e 

sujeita a revisão em 2009. A TIPAU (2009), para além de permitir a 

classificação do território nacional nas três categorias acima enunciadas, 

                                                 
112 De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2001, o território nacional estava dividido 
em cerca de 16 mil secções estatísticas e cerca de 178 mil subsecções estatísticas. 
113 A Lei n.º 11/1982, de 2 de Junho, estabelece as condições que permitem a uma vila ser elevada à categoria 
de cidade. No entanto, a legislação é omissa em relação aos limites geográficos das cidades. Face a esta lacuna, 
o INE definiu os critérios estatísticos para o estabelecimento dos seus limites enquanto “cidade estatística” 
(INE, 2002). 
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segundo o seu grau de urbanização, permite ainda definir “população 

urbana” como a população residente em APU e identificar e delimitar áreas 

urbanas com designação própria, enquanto conjuntos de freguesias APU 

contíguas, confinados ao limite do município114. 

 

Estas unidades territoriais definidas estatisticamente têm sido aplicadas no âmbito 

de estudos em contextos institucionais diversos, como é o caso da DGOTDU em parceria 

com o INE para a caracterização urbano-rural resultando a classificação TIPAU 

(MONTEIRO, 2000). 

 

 

1.2.3. Considerações sobre a noção de cidade estatística adoptada na 

metodologia para o estudo da forma física e espacial urbana 

 

Parte-se do pressuposto que, morfologicamente, as áreas urbanas vão assumindo 

espacialmente “novas” formas com características geométricas que se alteram num 

horizonte temporal mais ou menos alargado, sem contudo se dissociar da sua origem 

cristalizadora de crescimento e evolução – um centro-mãe ou um núcleo polarizador. Neste 

sentido, a sua origem pode estar associada, em termos de delimitação estatística, à noção de 

lugar ou de cidade estatística. 

No âmbito da abordagem metodológica desenvolvida para a análise da forma 

urbana, a delimitação estatística de cidade corresponde à circunscrição mais pertinente para 

efeitos de harmonização das áreas morfológicas urbanas. Assim sendo, o conceito de 

                                                 
114 Segundo MONTEIRO (2000) Os princípios base para a construção desta tipologia assentam sobre os 
seguintes aspectos: “ (1) a freguesia é a unidade geográfica de análise; (2) as áreas urbanas são definidas ao 
nível do concelho, sendo que um concelho pode ter mais do que uma área urbana, mas esta não pode 
ultrapassar os limites do concelho; (3) as freguesias que integram uma área urbana têm de apresentar 
contiguidade espacial; (4) a classificação estatística atribuída pelo INE em Julho de 1996 (freguesias urbanas, 
semi-urbanas e rurais) é o suporte da actual estrutura de definição das áreas urbanas, sendo complementada e 
ajustada, espacial e funcionalmente, em função dos seguintes critérios de planeamento: taxa de variação da 
população residente e número de alojamentos (1981-91); categoria administrativa das freguesias; propostas 
dos PDM ratificados e dos PROT aprovados; ocupação sazonal dos alojamentos; (5) as freguesias 
pertencentes a sedes de concelho, embora com comportamentos demográficos muito diferenciados, não são 
integradas em Áreas Predominantemente Rurais (APR)” (idem, 2000:23-24). 
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cidade estatística, a que a metodologia de delimitação adoptada neste estudo recorre, 

complementa o critério morfológico explicitado anteriormente.  

Neste pressuposto, a abordagem comparada da(s) forma(s) urbana(s) recorre aos 

limites de “cidade estatística” permitindo para o efeito ter um referencial de controlo e teste 

à sensibilidade da progressão das áreas morfológicas. Como sugere FERRÃO e VALA 

(2001:11), “(…) a harmonização estatística é essencial para permitir a realização de análises 

comparativas, tanto do ponto de vista da construção de séries temporais[,] como na 

perspectiva de confronto directo entre diferentes realidades territoriais.”. Acrescente-se 

ainda, a possibilidade de permitir a análise do conteúdo sociodemográfico da forma urbana, 

por meio da harmonização da informação cartográfica da área morfológica urbana, sujeita a 

critério estatístico, com a BGRE 1991 e BGRI 2001. 

Em 2002, o Atlas das cidades de Portugal refere-se à noção de “cidade estatística” 

como correspondendo, “(...) na maioria dos casos, ao ajustamento do perímetro urbano 

consagrado nos instrumentos jurídicos de ocupação de solos, às subsecções estatísticas 

utilizadas pelo INE na Base Geográfica de Referenciação da Informação. Esta delimitação 

foi feita em parceria e com o aval das Câmaras Municipais”. Nos casos excepcionais em 

que o perímetro urbano115 não estava definido, a delimitação para efeitos estatísticos das 

cidades portuguesas elevadas até Março de 2004 (em parceria e com o aval das Câmaras 

Municipais) recorreu a informação de suporte, seguindo a seguinte ordem de acordo com a 

sua disponibilidade (INE, 2002 e 2004):  

− a um primeiro nível (i) ao conjunto das classes de espaço: áreas urbanas ou 

urbanizadas, áreas urbanizáveis e espaços verdes cuja proximidade e relação 

social, lúdica e paisagística com os espaços urbanos assim o justificava;  

− na impossibilidade de utilização das classes de espaço, (ii) parte-se da 

delimitação do lugar cuja designação nos Censos coincida com o das cidades, 

alterando-se, em conjunto com a Câmara Municipal, a sua delimitação em 

função da análise da dinâmica do território. As áreas industriais, as áreas 

portuárias, os aeroportos ou outras áreas de interesse económico localizadas 

                                                 
115 Segundo o Decreto-Lei n.º 380/99 publicado em Diário da República n.º 222/99 Série I-A de 1999-09-22 
Lei n.º 48/98, DR 184, Série I-A de 1998-08-11 o perímetro urbano corresponde a: “Demarcação do 
conjunto de áreas urbanas e de expansão urbana no espaço físico dos aglomerados. O perímetro urbano 
compreende: os solos urbanizados, os solos cuja urbanização seja possível programar e os solos afectos à 
estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano. Os perímetros urbanos utilizam-se como base 
para a definição de áreas de planeamento, para a elaboração dos regulamentos específicos, para o 
estabelecimento de taxas e impostos, etc.”. 
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nas zonas circundantes foram também incluídas no perímetro das cidades 

dadas as fortes relações funcionais que com elas estabelecem;  

− (iii) no caso do ajustamento à subsecção estatística não obter aprovação da 

Câmara Municipal a solução passou pela consideração de uma linha imaginária 

do perímetro como limite da cidade naquela zona, contabilizando-se a 

informação estatística da subsecção atravessada pela linha imaginária apenas 

quando a maior parte da população residia na área incluída e apoiada na linha 

imaginária. 

 

Os aspectos aflorados nos pontos anteriores permitem-nos estabelecer a matriz 

conceptual que suporta a exploração de uma metodologia orientada para a observação e 

análise morfológica das áreas urbanas no contexto das cidades estatísticas portuguesas, 

como contributo para o estudo da dimensão física e espacial da forma urbana. Neste 

pressuposto, a operacionalização da forma urbana integra os seguintes elementos 

fundamentais: (i) a noção de Área Morfológica Urbana (AMU); (ii) a noção de cidade 

estatística; (iii) a aplicação de metodologia de referência europeia por abordagem 

morfológica (AEA, 2002), combinada com critério de natureza estatística. Trata-se, assim, 

de um processo metodológico de delimitação de áreas urbanas por aplicação de critérios 

“mistos”, englobando a transposição harmonizada das AMU para os limites estatísticos de 

cidades portuguesas do Continente (vide ponto 2). 

 

 

2. METODOLOGIA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS PARA O ESTUDO DA FORMA 

URBANA EM PORTUGAL CONTINENTAL 

 

A metodologia desenvolvida para o estudo da forma urbana em Portugal 

continental integra uma abordagem que na sua origem aplica o critério morfológico, pela 

integração do conceito de continuidade espacial do espaço construído (distância); e, a 

composição do uso e ocupação do solo permitindo fazer uma aproximação, o mais real 

possível, da distinção entre espaço ocupado por áreas predominantemente urbanas e 

espaço ocupado por áreas dominantemente rurais, de acordo com o tipo de classes de 

espaço que agrega. 
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Para além destes princípios, e de outros aspectos específicos aflorados aquando da 

descrição sobre a noção de AMU (cf. ponto 1.1.2.), integra um critério de dimensão 

(tamanho) de área morfológica pertinente, a partir do estabelecimento de um limiar de 

superfície mínima ocupada pelas áreas morfológicas urbanas. De acordo com a 

metodologia AEA, a adopção deste princípio traduz-se na exclusão de polígonos 

classificados como área morfológica urbana com uma superfície total (área ocupada) 

inferior a 25 hectares.  

A par do critério morfológico, esta metodologia ajustada ao caso português 

suporta-se na noção de “cidade estatística” para a definição dos limites das áreas 

morfológicas urbanas. Aplica-se assim, a metodologia de base AEA mas ajustada à análise 

da forma urbana em Portugal Continental considerando a integração de critérios 

morfológicos e estatísticos116. Em termos aplicacionais, parte-se da exploração da 

metodologia AEA para o desenvolvimento de uma proposta metodológica de delimitação 

das AMU ajustada ao contexto português e ao objecto de análise em apreço – a macro-forma 

urbana no contexto das cidades portuguesas. 

Este ponto discorre em torno da metodologia de delimitação de áreas urbanas para 

efeitos de estudo da forma urbana em Portugal continental, estruturando-se de acordo com 

os aspectos que se entendeu como fundamentais para apoio à compreensão da abordagem 

metodológica final adoptada para efeitos de estudo da forma urbana, considerando 

nomeadamente: 

– apresentação das duas estratégias metodológicas exploradas pelo ETC-TE da 

Agência Europeia do Ambiente, explicitando a opção por parte deste 

organismo pela implementação apenas de uma estratégia baseada num método 

aplicado sob dados em formato raster (correspondendo à metodologia AEA 

propriamente dita), ao invés da estratégia que integra dados vectoriais aplicando 

a função buffer; 

– a descrição da abordagem aplicacional de carácter exploratório, com a 

experimentação dos procedimentos técnicos inerentes à estratégia adoptada 

                                                 
116 A propósito do resultado do processo de delimitação de áreas urbanas por aplicação de critérios “mistos”, 
combinando os de índole morfológica com os de carácter estatístico-administrativo, Dembour (2004) no 
artigo “Quelles frontieres pour l’agglomeration bruxelloise?”, relativo à delimitação de quatro áreas urbanas 
belgas, atribui a designação de “aglomeração operacional” considerando: “L'agglomération opérationnelle 
résulte de l'adaptation de l'agglomération morphologique aux frontières communales. Lorsque nous 
employons le terme “agglomération bruxelloise”, nous nous référons à ce concept d’agglomération 
opérationnelle.”. 
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pelo ETC-TE com integração de dados para o contexto nacional. Este 

momento permitiu testar e validar os resultados obtidos, tendo em conta a sua 

adequabilidade face à abordagem quantitativa da forma urbana (ponto 2.1.). 

Desta forma, introduz-se algumas alterações aos procedimentos metodológicos 

experimentados para se proceder à implementação da metodologia final de 

criação das AMU de modo ajustado ou harmonizado ao objecto de análise e 

contexto de referência de aplicação; 

– descrição da implementação da metodologia harmonizada ao domínio de 

análise em apreço. 

 

A extracção da AMU segundo a metodologia AEA pode ser aplicada segundo duas 

estratégias distintas: (i) por aplicação de buffering sob dados vectoriais, ou (ii) por aplicação 

de método expand/shrink sob dados matriciais. Ambas as estratégias foram testadas pelo 

European Topic Centre on Terestrial Environment (ETC-TE) tendo considerado que a 

estratégia (ii) é a que apresenta melhores resultados, tendo em conta as limitações e 

vantagens inerentes a cada estratégia enunciados no Quadro 4. 
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Quadro 4. Distinção entre estratégias de delimitação da AMU segundo a metodologia AEA 

 ESTRATÉGIA (i)  

“buffering sob dados vectoriais” 

ESTRATÉGIA (ii)  

“método expand/shrink sob dados raster” 

Procedimentos técnicos 

(síntese) 

A primeira etapa consiste na 
selecção de todos os polígonos CLC 
integrados nos agrupamentos de 
classes AMU, aplicando um buffer de 
100 metros; posteriormente, todos 
os polígonos e respectivos buffers são 
agregados (em software ArcGIS 
corresponde à aplicação da função 
merge seguido da função dissolve) de 
modo a criarem as áreas 
morfológicas urbanas (AMU). 

A primeira etapa consiste na 
reclassificação em modo binário da 
imagem raster do CORINE Land 
Cover, atribuindo o valor 1 às 
classes urbanas e o valor 0 às 
restantes classes. Posteriormente, 
aplica-se a esta imagem binária um 
método de dilatação e contracção 
(expand/shrink) às células das áreas 
urbanas por um pixel com uma 
resolução de 100metros. Finalmente, 
o resultado é convertido para 
formato vectorial para, assim, se 
obter os polígonos AMU. 

Limitações/Problemas O processo de buffering aumenta 
(alarga) as AMU em 100 metros para 
fora dos seus limites (cf. imagem em 
baixo). Os polígonos no interior das 
AMU podem ser mais pequenos ou 
ainda muito mais estreitos que os 
100 metros (cf. imagem em baixo). É 
um processo moroso. 

A selecção das áreas a integrarem a 
AMU é feito por pixel, e não por 
uma distância exacta de 100 metros. 
Deste modo, áreas situadas acima 
dos 200 metros podem passar a 
pertencer à AMU (cf. com a área 
dentro do círculo na figura em 
baixo, comparando com o exemplo 
da imagem ao lado, em formato 
vectorial). 

Vantagens A distância das zonas de buffer 
permite seleccionar polígonos 
urbanos que se encontram 
exactamente a uma distância de 200 
metros ou inferior. 

O limite da AMU é mais “real” já 
que o método de shrink (contracção) 
faz coincidir o limite com as células 
urbanas. É um processo mais rápido. 

Exemplos a partir da AMU de 

Toulouse (França) 

 

 

Adaptado de ETC-TE (2004). 

 

 

A adopção de duas estratégias de delimitação da AMU, sintetizadas no Quadro 4, 

permitiu confrontar resultados de buffering sobre dados vectoriais com estratégias de 

expand/shrink sobre dados raster. Dessa confrontação resultou a estruturação de uma 
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metodologia (adaptada no âmbito desta tese, a partir da utilizada pela AEA (Grupo ETC-

TE)), segundo três passos fundamentais (Figura 6), considerando a estratégia (ii) referida:  

(i) pré-tratamento de dados, passo que inclui a vulgar conversão de imagem 

raster para formato vectorial. Esta operação, necessária na integração de 

dados, permititiu fazer a operação mais importante desta fase: a selecção de 

polígonos por definição de condições espaciais. 

(ii) aplicação de princípios de continuidade espacial, fase que utilizou a operação 

inversa da fase anterior na conversão de dados de vectorial para raster. 

Procedeu-se à reclassificação por imagem binária e à aplicação de funções 

espaciais de expansão (expand) e de shrink sobre células com dimensão de 

100 metros por forma a obter, utilizando um critério de distância de 200 

metros, previsto pela ONU, a macro-forma a que nos referimos na dissertação, 

ou seja, a AMU resultante da aplicação combinada da expansão de seu 

perímetro e da distância para obter as macro-formas. 

(iii) pós-tratamento de resultados que permitiu a conversão de dados, operação 

indispensável para a aplicação dos índices de forma. 
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INTEGRAÇÃO E 

PREPARAÇÃO DOS 

DADOS  

– Reclassificação a partir do CLC 90 em formato raster (resolução 
100m) 
[Criação de uma imagem raster contendo as 6 classes de urbano 
(CLC 111, CLC 112, CLC 122, CLC 141 e CLC 142)] 

CONVERSÃO DE 

FORMATO DE DADOS 

RASTER PARA VECTORIAL 

– Conversão da imagem raster reclassificada para formato vectorial 

[Criação de shapefile “urban_classesv1.shp”] 

SELECÇÃO DE 

POLÍGONOS  POR 

DEFINIÇÃO DE CONDIÇÃO 

– Selecção de classes urbano que não apresentam condições para 
serem AMU (CLC 111, CLC 112, CLC 121 e CLC 141) 
[Criação de “urban_for_sure.shp” a partir da selecção] 

– Selecção espacial de todos os polígonos das classes de urbano a 
partir de “urban_classesv1.shp” que intersectam (i.e. os mesmos 
polígonos ou os adjacentes) em “urban_for_sure.shp”  
[Resultado “urban_classesv2.shp”] 

– Conversão para raster de “urban_classesv2.shp”  
[Criação da imagem “urbclassesv2”] CONVERSÃO DE 

FORMATO DE DADOS 

VECTORIAL PARA RASTER 

A P L I C A Ç Ã O  D E  P R I N C Í P I O  D E  C O N T I N U I D A D E  E S P A C I A L  ( D I S T Â N C I A :  2 0 0 m )  

P R É - T R A T A M E N T O  D E  D A D O S  

TRATAMENTO DOS DADOS 
– Reclassificação de “urbclassesv2” para imagem binária (valor 1 a 

todas as classes de urbano) 
[Resultado “urbclassesv3”] 

APLICAÇÃO DE MÉTODO 

EXPAND/SHRINK 

– Aplicação da função expand (dimensão da célula: 100m) 
[Criação de “urbexpand”] 

– Aplicação da função shrink a “urbexpand” (dimensão da célula: 100m) 
[Criação de “urbshrink”] 

P Ó S - T R A T A M E N T O  D E  R E S U L T A D O  

CONVERSÃO DE 

FORMATO DE DADOS 

RASTER PARA VECTORIAL 

– Conversão para formato vectorial de “urbshrink” 
[Resultado final “urbshrinkvec.shp”] 

– Conversão para coverage polygon para cálculo de áreas 

– Ligação com base de dados GISCO para cálculo de quantitativos populacionais 

Figura 6. Metodologia geral de delimitação da Área Morfológica Urbana 
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A metodologia geral, adaptada como se disse ao caso português, não utilizou a base 

de dados GISCO para cálculo quantitativo de dados populacionais. Essa base de dados foi 

utilizada pela Agência Europeia de Ambiente mas no quadro português, para o cálculo de 

“conteúdos” das macro-formas (população, habitação, uso do solo, etc.), preferimos recorrer 

a dois procedimentos: primeiro, a utilização de limite cidade estatística INE (2001)117 como 

linha de corte da AMU; segundo, determinação de indicadores apurados a partir de 

ficheiro-síntese (BGRE, 1991 e BGRI, 2001) e da base de dados CORINE Land Cover 

(1990 e 2000). O ponto seguinte relata em detalhe a aplicação da metodologia geral 

apresentada na Figura 6 que integrou os dados que constam no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Informação de base para operacionalização do conceito de forma urbana 

DADOS  Censos 1991 

Censos 2001 

INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA CORINE Land Cover (CLC) 1990 

CORINE Land Cover (CLC) 2000 

Limites de cidade estatística (concelhos com cidades estatísticas) 2001 

BGRE 1991 

BGRI 2001 

 

 

Estes dados constituíram os ingredientes para cálculo dos índices de forma e para 

caracterização e análise das macro-formas decorrentes da tipologia criada para a Terceira 

Parte. 

 

                                                 
117 Os limites de cidade estatística INE aplicados neste caso têm como período referente 2001 coincidindo 
com o momento censitário (Censos 2001). A definição do conceito de “cidade estatística” foi apresentada em 
publicação oficial do INE “Atlas das Cidades de Portugal”em 2002. A informação disponibilizada nesta 
publicação mantém o número e os limites de cidades à data de 2001 (total de 134 cidades do Continente e 
Arquipélagos dos Açores e da Madeira). Assim sendo, sempre que se faz referência a limites de cidade 
estatística considere-se o ano referente de 2001, tendo como correspondente directo a informação constante 
na publicação oficial (INE,2002). Note-se que Portugal Continental contém 123 cidades estatísticas. 
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2.1. Procedimentos técnicos de extracção das Áreas Morfológicas Urbanas a 

partir de metodologia europeia (Agência Europeia do Ambiente) 

 

A experimentação inicial da metodologia de delimitação das AMU adoptada para 

apoio à análise da forma urbana integrou quatro fases principais ilustrada na Figura 7: 

− uma primeira fase (fase 1) de integração, processamento e análise de 

informação em formato vectorial, considerou a reclassificação da legenda CLC 

pela selecção e agrupamento de classes CLC de acordo com a classificação 

estabelecida na metodologia segundo as quatro classes principais (“core 

classes”, “Portos, aeroportos e equipamentos desportivos”, “Transportes e 

rios” e, ainda, “Florestas e vegetação arbustiva”), suportando-se na aplicação 

de operações de análise espacial para a sua agregação; 

− a segunda fase (fase 2) considerou a conversão de informação de formato 

vectorial para matricial (raster) de forma a aplicar o método expansion/shrinking 

a que a metodologia originalmente recorre; 

− a fase 3 integrou a conversão da informação em formato raster para vectorial e 

a exploração interactiva de resultados com o intuito de apurar a 

adequabilidade da metodologia aplicada ao estudo em apreço.  

− a última fase (fase 4) englobou a implementação da metodologia ajustada ao 

caso português, incorporando nomeadamente algumas especificadas nas 

regras de inclusão/exclusão das quatro classes que constituem a AMU. 
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Figura 7. Procedimentos gerais de delimitação da Área Morfológica Urbana segundo 
metodologia europeia (AEA) 
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a) Extracção da pré-AMU layer  

A extracção da pré-AMU layer corresponde à Fase 1 da metodologia geral de 

obtenção da AMU segundo a versão original e integrou os procedimentos técnicos 

(ilustrados na Figura 8) sistematizados de acordo com os seguintes pontos: 

1) A partir da shapefile do CORINE Land Cover (CLC) 2000 extrair as 15 classes 

da nomenclatura CLC de nível III a integrar na AMU; 

2) A partir da shapefile que integra apenas as classes CLC a integrar na AMU, 

extrair quatro shapefiles diferentes segundo cada grupo de classes AMU, 

designadamente: 

(i) classe AMU 1 constituída pelas “core classes”: Tecido urbano contínuo 

(classe 111 do CLC), Tecido urbano descontínuo (classe 112 do CLC), 

Unidades industriais ou comerciais (classe 121 do CLC) e Zonas verdes 

urbanas (classe 141 do CLC). 

(ii) classe AMU 2 integra três classes do CLC: 123 (Zonas portuárias), 124 

(Aeroportos) e 142 (Equipamentos de desporto ou lazer). Esta classe é 

designada simplificadamente por “Portos, Aeroportos e equipamentos 

desportivos”. 

(iii) classe AMU 3 “Transportes e rios” correspondendo às classes do CLC 122 

(Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas) e CLC 511 (Cursos de 

água). 

(iv) classe AMU 4 “Florestas e vegetação arbustiva” congrega o seguinte 

conjunto de classes do CLC: 311, 312, 313, 322, 323, 324. 
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Figura 8. Procedimentos de extracção da pré-AMU layer 

* Designação das classes AMU a partir do relatório “Urban Morphological Zones version F1v0” elaborado pelo European Topic
Centre Terrestrial Environment (2007).  

Relações de inclusão da(s) classe(s) por aplicação de operações/funções de análise 

espacial (regras de inclusão/exclusão da classe) segundo a ordem definida 1, 2 e 3

1 2 311 22 33

Florestas e vegetação 
arbustiva

Transportes e rios

“Enlarged core classes”

Portos, aeroportos e 
equipamentos 

desportivos 
“Core classes”

1

2 3

Pre-AMU layer

Florestas e vegetação 
arbustiva

Transportes e rios

“Enlarged core classes”

Portos, aeroportos e 
equipamentos 

desportivos 
“Core classes”

1

2 3

Pre-AMU layer

Inventário cartográfico do CLC

15 classes CLC (nível III)

CLC 111

CLC 112

CLC 121

CLC 141

CLC 123

CLC 124

CLC 142

CLC 122

CLC 511

CLC 311

CLC 312

CLC 313

CLC 322

CLC 323

CLC 324
(Reclassificação das classes CLC *)

Inventário cartográfico do CLC

15 classes CLC (nível III)

CLC 111

CLC 112

CLC 121

CLC 141

CLC 123

CLC 124

CLC 142

CLC 122

CLC 511

CLC 311

CLC 312

CLC 313

CLC 322

CLC 323

CLC 324
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b) Procedimentos para obtenção da AMU layer “final” 

Este momento engloba as duas fases seguintes (Fases 2 e 3) da metodologia de 

extracção da AMU segundo a versão original. 

A Fase 2 considera a extracção da designada UMZ built-up através da conversão da 

imagem pré-AMU layer (em formato vectorial) para formato raster, com um tamanho de 

pixel (output cell size) de 100 metros, obtendo-se uma imagem binária UMZraster_100m a 

partir de codificação 1, 2 e 3 (COD_UMZ 1,2 e 3). 

Esta fase de procedimentos de extracção da AMU aplica, propriamente dito, a 

definição das áreas urbanas como as que distam entre si um limiar máximo de 200 metros 

(referência ao estabelecido pela ONU). Na prática traduz-se da seguinte forma: aplicação 
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de um processo de expansion seguido de um outro de shrinking, a partir da imagem raster 

obtida (UMZraster_100m) com pixel de 100 metros118. 

Depois deste processo, a imagem final é convertida para formato vectorial e os 

polígonos com área inferior a 25ha (limite CLC) são removidos, obtendo-se, assim, a 

imagem AMU layer “final”. Nesta etapa procedeu-se à exploração interactiva dos resultados 

obtidos com o intuito de apurar o nível de ajustamento ao caso de Portugal continental. 

Este momento corresponde à Fase 3 da metodologia geral de extracção da AMU na sua 

versão original e reflectiu-se em dois pontos a considerar como críticos à metodologia 

europeia de extracção da AMU, designadamente: (i) não integra a classes CLC “Zonas de 

construção” (CLC 133) nas «core classes»; (ii) na classe AMU4 constatou-se a necessidade 

de atender a casos específicos no contexto dos polígonos integrantes que, apesar de não 

estarem integrados por força da aplicação da regra estabelecida pela metodologia europeia 

(versão 1.0), se localizam ou se inserem em área urbana de proximidade igual ou inferior a 

10 metros (“enlarged core classes”). Assim sendo, propõe-se um tratamento diferenciado 

para estes casos o que implicou a adopção de critérios e operações de análise espacial 

específicos, critérios esses que se replicaram tanto para o ano de 2000 como para o ano de 

1990. 

Estes pontos críticos identificados na metodologia europeia foram anulados, 

procedendo a ajustes ao caso português (Fase 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 De acordo com SU et al. (1997) “(...) the expansion and shrink operations used in ordinary image 
processing techniques are simply special cases of dilation and erosion [e, acrescentam, explicando que estes 
últimos operadores elementares são definidos de acordo com] (see Serra 1982, Haralick et al. 1987): Dilation: 
ACB={a+b: a×A, b×B}=nb×BAb (1); Erosion: AHB={a: a+b×A, b×B}=mb×BAb (2) where A is the 
image to be processed and B is called the structuring element. In equation (1), it is called ‘dilation of A by B’ 
and in equation (2) ‘erosion of A by B’. [...] (The origin of a structuring element is considered to be its 
geometric centre if there is no other specific indication).” (1997:238). Este tipo de operações de morfologia 
matemática são aplicadas a imagens binárias (0,1), sendo que: uma operação de dilatação seguida de uma 
erosão designa-se por “fechamento”; ao invés, uma operação de erosão seguida de uma dilatação é designada 
por “abertura”. 



150 

2.2. Procedimentos técnicos para extracção da Área Morfológica Urbana 

ajustada ao caso português 

 

A metodologia para extracção da AMU ajustada a Portugal, como se deixou prever 

no ponto anterior, integra as etapas metodológicas principais da metodologia original: 

(i) integração dos espaços/zonas em construção (CLC 133) na AMU 1119; 

(ii) introdução de regra específica de inclusão/exclusão da AMU 4 por aplicação de 

operações de análise espacial que permitissem colmatar as áreas que, quer por interpretação 

visual de imagem quer por confronto com dados empíricos e conhecimento adquirido em 

trabalho de campo, não deviam ser consideradas como áreas que traduziam 

descontinuidade espacial; ao invés, davam maior coerência espacial interna às áreas 

morfológicas urbanas resultantes da experiência original a partir do CLC 2000.  

 

 

a) Extracção da pré-AMU layer ajustada a Portugal continental 

 

A primeira adequação ao caso português tratou da extração da pre-AMU layer que 

agregou as quatro principais classes de AMU (AMU1, Enlarged core classes, AMU 3, 

AMU4) representadas esquemtaicamente nas Figuras 9, 10 e 11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Um exemplo de integração da classe CLC 133 em metodologia de delimitação de áreas urbanas aplicando 
a mesma abordagem é apresentado por MADELLA e RABINO (2002) num estudo que tem por objectivo a 
delimitação do sistema urbano italiano a partir da integração de nove classes de uso e ocupação do solo do 
inventário cartográfico CORINE Land Cover (nível III da nomenclatura da legenda CORINE LAnd Cover). 
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Figura 9. Procedimentos técnicos para extracção da “Enlarged core classes” ajustada a Portugal 
Continental 

Classe AMU1 ajustada a PT
(“Core classes” ajustada a PT) 

Classe AMU2

Classe AMU2 na vizinhança de 
Classe AMU1 ajustada a PT, com 
aplicação de “touch the boundary

of...”

“Enlarged core classes”

ajustada a PT

Resultado final: “Enlarged core 

classes” ajustada a PT

12

 

 

Para o caso dos estuários, a delimitação segundo a metodologia de extracção da 

AMU não contempla esta classe (CLC 522) criando um problema para a extracção final de 

áreas urbanas morfológicas que são atravessadas por polígonos referentes a estuários e/ou 

rios (Figura 9). Neste sentido, procurando responder a esta questão e, confrontando com a 

delimitação das cidades estatísticas (INE, 2002), constata-se que este tema é incluído de 

maneira específica de acordo com a seguinte consideração: “(...) nas cidades costeiras ou 

ribeirinhas cujos limites se estendem até aos limites físicos que são o Oceano Atlântico e os 

rios, o limite das subsecções estatísticas não se fez nas margens mas muitas vezes nos eixos 

dos rios e na linha de costa o que pode traduzir um acréscimo de área significativa para 

estas cidades. Ainda que reconhecendo a pertinência desta chamada de atenção por parte 

de algumas Câmaras, foi impossível não considerar estas áreas já que tal poderia acarretar 

situações em que, por exemplo, coincidindo a cidade com o concelho, existissem diferenças 
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de área, ou em cidades separadas por rios, estes não fossem considerados por nenhuma das 

partes”. 

 

Figura 10. Procedimentos técnicos para integração da AMU3 “Transportes e rios” na 
“Enlarged core classes” 

Classe AMU3 cortado por buffer
com distância de 300m (polígonos 
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PT)

Aplicação de buffer com distância 
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(Dados de 
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Síntese das operações de análise espacial para obtenção de polígonos AMU4 (1, 2, 3, 4 assinalados na 

figura): 

1. AMU4 touch the boundary of enlarged core classes 

2. Select by location: select features from AMU4 that touch the boundary of the feature of this layer: “Enlarged 

core classes” and apply a buffer to the features “Enlarged core classes” of 10 metros (in buffer 10m a enlarged 

core classes) 

3. Select by location UMZ4tchbdUMZ12_inbuff10m that share a line segment with UMZ12  

4. Análise visual e de contexto por interpretação visual de imagem para identificação dos polígonos dentro de 

“enlarged core classes ajustada a Portugal” e com apoio da delimitação cidade estatística INE 

Figura 11. Integração da classe AMU4 para obtenção da Pré-AMU layer ajustada a Portugal 
continental: síntese dos procedimentos técnicos em ambiente SIG 

“Enlarged core classes”

ajustada a PT + classe AMU4

(Dados de entrada)

AMU4 e AMU123 ajustada a PT 
(função: merge)

1 2

34

Resultado 1: AMU4 
(polígonos AMU4)

Resultado Final: Pre-AMU layer

(AMU1234 ajustada a PT)
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b) Procedimentos de obtenção da AMU layer final ajustada a Portugal  

 

Esta fase de procedimentos de extracção da AMU aplica, propriamente dito, a 

definição das áreas urbanas como as que distam entre si um limiar máximo de 200 metros 

(referência ao estabelecido pela ONU). Na prática traduz-se da seguinte forma: aplicação 

de um processo de expansion (Figura 12) seguido de um outro de shrinking (Figura 13), a 

partir da imagem raster obtida (UMZraster_100m) com pixel de 100 metros. Na Figura 13 (B) 

tem-se uma imagem de exemplificação do resultado final do método expand/shrink que 

posteriormente é convertido para formato de dados vectorial, sendo que os polígonos com 

área inferior a 25ha, respeitando os limites dos polígonos CLC, são eliminados, resultando 

assim, numa imagem final da área morfológica urbana (2000). 

 

Figura 12. Exemplificação de processo de “dilatação” da pré-AMU layer ajustada a Portugal 
continental (2000) 

 

 

 

 

 

 

   

A. B. C. 

Pré-AMU layer ajustada a Portugal 
(2000) formato raster (100m) 

“Dilatação” (expand) da imagem pré-
AMU layer ajustada a Portugal (2000) 

Sobreposição de imagem pré-AMU 
layer ajustada a Portugal (2000) e 
resultado da “dilatação” (expand) 
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Figura 13. Exemplificação de aplicação de “contracção” a pré-AMU layer ajustada a Portugal 
continental previamente “dilatada” 

   

A. B. C. 

“Dilatação” (expand) da imagem pré-
AMU layer ajustada a Portugal (2000) 

“Contracção” (shrink) a partir do 
resultado do expand (number of cell: 
10; zone values: 1)  

Sobreposição do resultado de 
“contracção” de pré-AMU layer 2000 
ajustada a Portugal dilatada (A.) e o 
resultado da pré-AMU layer dilatada 
(B.) 

 

 

Depois deste processo, a imagem final é convertida para formato vectorial e os 

polígonos com área inferior a 25ha (limite CLC) são removidos. 

Finalizada esta etapa de extracção das AMU para o ano de 1990 e 2000, a partir do 

inventário cartográfico CORINE Land Cover, fez-se a transposição para os limites de 

cidade estatística e respectiva ligação com as Bases de Georreferenciação Espacial do INE 

(BGRE e BGRI) para suporte à análise dos “conteúdos” (demográfico, habitacional, 

edificado e uso do solo) da forma espacial urbana.  

Paralelamente, procedeu-se ao apuramento da composição das áreas morfológicas 

em “cidade estatística” segundo o uso e ocupação do solo a partir da classificação final 

obtida para as AMU (AMU 1, AMU 2, AMU 3, AMU 4 e o conjunto de áreas intersticiais a 

que se designou simplificadamente por “Interstícios”). Esta etapa de apuramento da 

informação considerou o cálculo da superfície total afecta a cada grupo de AMU, bem 

como o cálculo de superfície ocupada pelas classes CLC integrantes na classificação final da 

AMU (AMU 1, AMU 2, AMU 3, AMU 4 e a classe “Interstícios” resultante do método 

expand/shrink). 

 

 



156 

2.3. Procedimentos técnicos pós-extracção da Área Morfológica Urbana 

ajustada ao caso português 

 

O estudo da forma urbana segundo a dimensão física e espacial recai sobre a análise 

de composição sobre o uso e ocupação do solo e a análise das componentes descritivas da 

forma urbana por meio da abordagem quantitativa (índices de forma) das propriedades 

geométricas da shape (shape analysis). Além destes domínios de análise, suporta-se a posteriori 

na análise dos “conteúdos” das formas urbanas pelo apuramento de indicadores de 

natureza diferente (Figura 14).  

Para efeitos de estudo da forma urbana quer do ponto de vista da análise física-

espacial – a composição do uso e ocupação do solo e as características geométricas da shape 

– quer do ponto de vista do seu conteúdo sociodemográfico, adoptou-se como unidade 

espacial o polígono morfológico de cidade estatística. Os procedimentos de obtenção destes 

diferentes níveis de informação apresentam-se descritos na Figura 14. 

Este polígono morfológico de cidade corresponde a uma unidade de área morfológica 

urbana (AMU) dentro dos limites de cidade estatística. Assim sendo, uma cidade estatística 

poderá ser representada por: (i) um único polígono de cidade, quando a cidade estatística é 

preenchida apenas por um polígono de AMU, considerando-se, assim, a situação mais 

elementar; ou, (ii) por mais do que um polígono de cidade, quando a área morfológica dentro 

da cidade estatística se reparte por mais do que um polígono. Esta situação revela a 

presença de descontinuidades espaciais das áreas morfológicas urbanas dentro dos limites 

de cidade, não satisfazendo assim o critério de continuidade espacial imposto pela 

metodologia. Destaque-se que entre 1990 e 2000, o número de polígonos morfológicos de cidade 

apresenta uma variação considerável, de cerca de 243 polígonos de cidade registados em 

1990 passa para uma ocorrência de 236 no ano de 2000. 
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layer AMUvector com 
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Conteúdo sociodemográfico 
(cálculo de indicadores)  

Intersecção com Inventário Cartográfico CLC  
(1990 | 2000) 

 
(i) (ii) 

Figura 14. Procedimentos de extracção de dados da AMU para cálculo de índices de forma 
baseado em shape analysis 

 

 

Os princípios que estão na base deste processo de separação de polígonos de área 

morfológica dentro dos limites de cidade estatística, polígonos estes que se apresentavam 

descontínuos, apesar de poderem estar integrados nos mesmos limites de cidade, foram 

aplicados no apuramento da informação referente às cidades estatísticas propriamente dita 
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sem integrar o critério morfológico. Na verdade, a razão para tal procedimento prendeu-se 

também com motivos de descontinuidade espacial inerente aos próprios limites de cidade 

estatística em 2001.  

Deste modo, o apuramento final de informação tanto para 1990 como para 2000 

considerando apenas a cidade delimitada estatisticamente diz respeito ao polígono de cidade de 

uma só data. Neste caso, não há variação espacial dos limites estatísticos por se tratar da 

delimitação adoptada pelo INE num único momento temporal (2001120), aplicando-se estes 

mesmos limites no apuramento de informação quer sociodemográfica (1991 e 2001) quer 

de composição de uso e ocupação do solo (CLC 1990 e CLC 2000). Assim sendo, 

partindo-se das 123 cidades estatísticas delimitadas pelo INE (2002) procede-se à aplicação 

de uma operação de análise espacial em ambiente SIG que separa cada entidade (feature) 

(em ArcGIS para separar (explodes) multipart features into separate singlepart features) tendo 

resultado 127 polígonos de cidade (Figura 15). 

Para efeitos de apuramento do conteúdo da área morfológica urbana intersectada 

pelos limites de cidade estatística procedeu-se à sua transposição para a base geográfica de 

referenciação espacial de informação do INE de 1991 (BGRE) e de 2001 (BGRI) para o 

caso das AMU ajustada a Portugal para os anos de 1990 e 2000 respectivamente. 

A transposição da informação apurada por cidade estatística para a base de 

georreferenciação respectiva BGRE e BGRI é um processo que não se executa de forma 

directa, já que nem sempre os limites físicos das subsecções estatísticas (unidade territorial 

de maior desagregação espacial) coincidem com os limites estabelecidos para as cidades 

estatísticas. Neste sentido, para fazer face a esta limitação há que optar por um método que 

permita ajustar a associação destes dois níveis de informação geográfica.  

De facto, deparamo-nos com a existência de vários métodos de transposição que 

permitem o ajustamento de bases cartográficas com níveis de desagregação espacial 

diferente e/ou cujos limites espaciais não são coincidentes. Exemplo disso são os métodos 

que FERRÃO e VALA (2001) indicam como possíveis no âmbito da aplicação metodológica 

de delimitação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, considerando nomeadamente:  

                                                 
120 Para a completude no apuramento de informação e na análise da forma urbana ter-se-ía que ter disponível 
os limites de cidade estaística para data correspondente a 1991, permitindo, assim, fazer a correspondência 
com a informação obtida a partir do Inventário CLC 1990 ou BGRE 1991. Como é sabido, estatisticamente 
as cidades foram delimitadas utilizando-se as subsecções estatísticas da base geográfica de referenciação de 
informação (BGRI) dos Censos 2001, não havendo correspondência para 1991 (com base nos Censos 1991). 
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− Método 1: a referência para a transposição considera a totalidade da subsecção, 

sendo que a subsecção estatística só faz parte da área morfológica urbana caso 

esteja totalmente contida; 

− Método 2: a referência para a transposição considera uma parte da subsecção 

estatística, admitindo-se apenas que seja incluída desde que intersecte a área 

morfológica de uma dada cidade estatística; 

− Método 3: a referência para a transposição considera uma parte da subsecção 

estatística associada ao estabelecimento de um limiar (%) em área, 

considerando que a subsecção estatística faz parte da área morfológica de 

cidade estatística desde que respeite esse mesmo limiar percentual; 

− Método 4: a referência para a transposição assenta sobre o centróide, 

considerando como parte da área morfológica de cidade estatística as 

subsecções estatísticas cujo centróide se localize no interior das mesmas. 
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Figura 15. Procedimentos de extracção de dados da cidade estatística INE para cálculo de 
índices de forma baseado em shape analysis 

 

 

 

No processo de transposição em apreço procurou-se assegurar, tanto quanto 

possível, a morfologia dos contínuos originais e para apuramento de dados 

sociodemográficos associados a cada polígono morfológico de cidade considerou-se o princípio 

que está na base do método 2.  
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CAPÍTULO IV. 

A EXPRESSÃO ESPACIAL DAS CIDADES PORTUGUESAS DO 

CONTINENTE 

 

 

 O estudo da forma urbana com enfoque na sua dimensão física e espacial 

considera a análise da expressão espacial das cidades como base fundamental para uma 

abordagem quantitativa (quantificação e medida) da forma urbana, que de seguida nos 

propomos tratar. Neste sentido, a “expressão espacial das cidades” corresponde a uma 

perspectiva de leitura da forma urbana que se suporta na análise da extensão física e 

espacial da forma urbana, atendendo, assim, à globalidade da área urbana ocupada quer 

pelas cidades estatísticas (ano de 2000) quer pelas AMU (1990 e 2000) intersectadas pelos 

limites das cidades estatísticas (2001).  

Saliente-se que a noção de “expressão espacial” remete para as ideias proferidas no 

primeiro capítulo, relativo às dimensões do estudo da forma urbana. Nesse contexto, 

referimo-nos à dimensão física e espacial da forma urbana numa óptica que se centra sobre 

a “leitura externa” da forma considerada como um todo, ou seja, a parte tangível e material 

espacializada pela globalidade da área urbana – a macro-forma urbana. É neste quadro 

dimensional que se aborda a “expressão espacial das cidades portuguesas” com base na 

análise da extensão física e espacial de cidades a uma escala macro-urbana, não se detendo 

sobre os aspectos da estrutura interna e seus elementos morfológicos intra-urbanos.  

Esta perspectiva de análise incide sobre a expressão espacial de cento e vinte e três 

cidades portuguesas do sistema urbano no Continente, tendo como base a extensão física e 

espacial de cidades definida apriorísticamente pelos limites que a encerram. Os limites 

espaciais a que nos reportamos referem-se aos limites de referência, definidos oficialmente 

pelo INE em 2002 para as cidades estatísticas (com base nas subsecções estatísticas da base 

geográfica de referenciação de informação (BGRI) dos Censos 2001) Estes mesmos limites 

de referência foram aplicados para a delimitação das Áreas Morfológicas Urbanas (AMU), 

tanto para o ano de 1990 como para 2000. Deste modo, é possível atender à expressão 
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espacial das cidades portuguesas segundo a extensão espacial a partir de duas unidades 

espaciais (Figura 16): (i) a extensão espacial das cidades portuguesas, enquanto cidade 

estatística no ano de 2000; e, por outro lado, (ii) a extensão espacial das cidades portuguesas 

enquanto AMU, intersectadas pelos limites de cidades estatísticas e respectiva variação 

entre 1990 e 2000.  

 

Figura 16. A extensão espacial da cidade de Lisboa enquanto cidade estatística e AMU 

Cidade estatística (2000) AMU de cidade (1990) AMU de cidade (2000)
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Para efeitos de abordagem quantitativa da expressão espacial das cidades 

consideram-se três níveis fundamentais de análise:  

(i) um primeiro que parte da análise comparada entre a extensão espacial das 

cidades estatísticas e das AMU de cidades (área urbana ocupada por 

combinação de tipos de classes CLC) e faz a ligação com a população 

residente e as densidades a ela associadas, no sentido de reforçar a 
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adequabilidade da delimitação de Áreas Morfológicas Urbanas ao estudo da 

forma urbana no contexto português;  

(ii) um outro que caracteriza as AMU de cidades pela composição de usos do 

solo, a partir do nível III da nomenclatura do CLC 1990 e CLC 2000, para os 

três principais segmentos do sistema urbano nacional no continente – Áreas 

Metropolitanas (AM), Cidades Médias (CM) e Aglomerações da Rede 

Complementar (ARC) –, remetendo para a diversidade121 de usos das cidades;  

(iii) e, por último, um que recorre à observação da variação da forma geométrica 

das AMU de cidades baseada na relação combinada entre três atributos 

elementares a partir da extensão espacial, nomeadamente a variação entre 

1990 e 2000 de número de polígonos CLC, área ocupada e perímetro122 – 

para apoio à definição de perfis-tipo de AMU de cidades. 

 

Neste sentido, este capítulo discorre em torno destes níveis de análise de acordo 

com os três pontos que de seguida se apresentam. Estes três níveis de análise recorrem a 

métodos de apuramento estatístico e de relação bivariada entre diferentes indicadores, 

nomeadamente: o nível (i) contempla a análise comparada entre dois tipos de unidades 

espaciais de referência – cidade estatística e AMU de cidade – segundo dois períodos 

temporais (1990 e 2000), recorrendo ao cálculo do coeficiente de correlação de Pearson 

associando área ocupada, população residente, densidades líquida e bruta; o nível (ii) integra 

a quantificação das classes de uso e ocupação do solo considerando o Inventário CLC 1990 

e CLC 2000; e, o nível (iii) assenta no apuramento da variação entre 1990 e 2000 a partir de 

três atributos – número de polígonos CLC, da extensão espacial e do somatório do 

perímetro de polígonos (ou manchas) CLC. 

 

 

 

 

                                                 
121 O termo “diversidade” aplica-se ao número de tipos de usos representados pelas AMU de cidades. 
122 Para efeitos de cálculo do perímetro, considerou-se o somatório dos perímetros dos polígonos CLC que 
compõem uma determinada cidade. 
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1. ÁREA URBANA, POPULAÇÃO E DENSIDADES 

 

1.1. Relação entre a área urbana (extensão espacial) e a população residente 

 

O enquadramento desta “leitura” da forma das cidades portuguesas exige a 

consideração de alguns indicadores gerais: a área ocupada (extensão espacial) e a população 

que nela reside (ocupação/densidade de ocupação humana). Neste contexto estabelece-se 

as relações estatísticas entre: (i) a extensão espacial das AMU de cidades (a área ocupada 

pela AMU) e a população residente, quer para 1990 quer para 2000; (ii) a extensão espacial 

urbana (área ocupada) da cidade estatística (cidade delimitada pelo INE) e a população 

residente, quer para 1990 quer para 2000. As relações entre as áreas (das cidades INE e das 

AMU) e a população nelas residentes deverão permitir avaliar a força de ligação entre estas 

duas variáveis. 

No que concerne à extensão espacial da AMU de cidades, entre 1990 e 2000, 

verifica-se uma tendência geral para o acréscimo dos seus valores, com excepção para as 

AMU de São João da Madeira, Gouveia, Vila Real de Santo António e Miranda do Douro 

que registam o mesmo valor de área ocupada entre as duas datas. Por outro lado, a variação 

da população residente apurada para as AMU de cidades regista igualmente uma tendência 

para o seu aumento no período de análise, com excepção para as AMU de Espinho, 

Lisboa, Matosinhos, Porto, Aveiro, Águeda, Alcobaça, Lourosa e de Lixa que sofrem um 

decréscimo populacional.  

Esta tendência geral de variação, no mesmo sentido, de ambas as variáveis – 

extensão espacial (a área ocupada) e população residente – nas AMU de cidades é reforçada 

pelo valor da relação estatística resultante do cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson para 1990 e 2000 (Figuras 17 e 18). De facto, em ambos os períodos de análise a 

correlação entre as duas variáveis é fortemente positiva, apresentando valores na ordem 

dos 0,96.  
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Figura 17. Relação bivariada entre a área da AMU e a população residente da AMU (1990) 

 

 

Figura 18. Relação bivariada entre a área da AMU e a população residente da AMU (2000) 

 

 

Assim sendo, a força de ligação estatística entre as variáveis traduz-se numa 

tendência associada e directa de variação dos seus valores: tendencialmente, a um 

acréscimo de população residente (variável x ) corresponde um acréscimo de área ocupada 

pela AMU (variável y ). Poder-se-á então afirmar que, tendencialmente, um maior 

consumo e artificialização do solo está associado a um maior peso de ocupação humana, 

revelando um forte ajustamento entre a extensão espacial das AMU intersectadas pelos 

limites de cidade estatística e o apuramento da população residente. Note-se, contudo, que 

este forte ajustamento poderá estar relacionado com o critério de apuramento da população 
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residente em AMU de cidades, na medida em que não se ponderou o peso populacional 

das subsecções estatísticas intersectado pelos limites de AMU; estabelecendo-se, sim, a 

condição que, independentemente de parte ou totalidade da área de uma subsecção 

estatística estar incluída nos limites da AMU de cidades considera-se, em qualquer uma das 

circunstâncias, o valor total da população residente independentemente da área da 

subsecção que é integrada nos limites das AMU de cidades. 

No tocante às cidades estatísticas (cidade delimitada pelo INE), a extensão espacial 

urbana (área ocupada) é considerada como variável constante, na medida em que os seus 

valores se reportam unicamente ao ano de 2000, impossibilitando, assim, atender à variação 

entre datas, aludido para o caso das AMU de cidades. Não obstante, a variação da 

população residente apurada para as cidades estatísticas regista, a par da tendência assumida 

pelas AMU de cidades, uma tendência para o seu aumento no período em análise, com 

excepção para doze cidades estatísticas que apresentam um decréscimo populacional, 

nomeadamente: Espinho, Lisboa, Matosinhos, Porto, Lamego, Penafiel, Alcobaça, Fiães, 

Lourosa, Mangualde, Silves e de Lixa. Neste sentido, entre as cidades em AMU e as cidades 

estatísticas, observa-se uma semelhança quanto ao registo de casos de cidades que se 

desviam da tendência geral da variação da população residente: um total de sete cidades 

coincidentes que, enquanto AMU ou cidade estatística, registam um decréscimo de 

população residente entre 1990 e 2000. 

No caso das cidades estatísticas, a relação estatística entre população residente e 

extensão espacial apresenta-se de maneira distinta daquela verificada para as AMU de 

cidades como seria expectável (Figuras 19 e 20). De facto, o valor do coeficiente de 

correlação entre a população residente e a área ocupada pelas cidades estatísticas é inferior 

ao verificado para as AMU de cidades em ambos os períodos de análise, sendo o seu valor 

na ordem dos 0,55. Assim sendo, não fazendo variar o valor de área ocupada pelas cidades 

estatísticas, já que se reportam a um único ano (2000), a tendência associada com a 

população residente, quer em 1990 (Figura 19) quer em 2000 (Figura 20), traduz-se numa 

fraca ou moderada correlação. Por conseguinte, mesmo que a extensão espacial seja 

constante, um acréscimo em valor populacional entre 1990 e 2000 não influencia a força de 

ligação estatística entre as duas variáveis, traduzindo-se também num fraco ajustamento 

entre as mesmas. 

 

 



167 

Figura 19. Relação bivariada entre a área da cidade estatística e a população residente da 
cidade estatística (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Relação bivariada entre a área da cidade estatística e a população residente da 
cidade estatística (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos comparados, no ano de 2000, a relação entre as duas variáveis apuradas 

quer para as AMU de cidades quer para as cidades estatísticas são significativamente 

distintas. Neste caso particular, além de podermos colocar como hipótese a influência do 

peso sobrestimado de população residente para as AMU de cidade mas com valores de área 

ocupada morfologicamente bem delimitadas; por contraponto, no caso de cidades 
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estatísticas, podemos associar os valores de área ocupada sobrestimada apesar de ser uma 

variável constante mas com aumento de valores populacionais pouco significativos, que 

estatisticamente não influenciam a ligação estatística entre as variáveis. Para além destes 

aspectos, saliente-se o grau de ajustamento entre as variáveis consideravelmente distinto 

entre as AMU de cidades e as cidades estatísticas.  

A diferença apresentada pelos valores dos coeficientes de correlação entre a AMU 

de cidades e as cidades estatísticas induzem-nos a questionar os critérios que estão na base 

da delimitação destas unidades espaciais, já que os valores mais elevados registados pela 

associação entre as variáveis no contexto da AMU indicam que se está na presença de uma 

expressão espacial, transmitida pelo binómio ocupação física urbana do solo (extensão 

espacial urbana) versus ocupação humana (população residente), mais aproximada à 

realidade.  

A extensão espacial urbana reflecte o consumo de solo urbanizado, ora o seu 

aumento induz maior consumo de solo e consequências na mudança de ocupação do solo 

que, acompanhado por aumento de população, poderá resultar na consideração de uma 

nova dimensão: a carga de artificializado sobre o solo e as consequências sobre a própria 

sustentabilidade nomeadamente ao nível dos recursos solo, gastos energéticos, consumo de 

combustíveis, poluição, de entre outras. 

Esta leitura é reforçada pela análise do ranking das cidades quer segundo a área 

ocupada quer segundo a população residente. O ranking das cidades, quer segundo a área 

quer segundo a população traduzir-nos-á uma outra imagem dessa ligação. O apuramento 

dos rankings (cf. Anexo 2) dará, porventura, a possibilidade de dissertar com base em grupos 

de cidades considerando “cortes” de posicionamento, considerando: as dez primeiras AMU 

de cidades ou cidades estatísticas segundo a população residente e a área ocupada (Quadros 

6 e 7) e, por seu turno, as dez últimas AMU de cidades ou cidades estatísticas segundo a 

população residente e a área ocupada (Quadros 8 e 9), sendo que o valor 1 corresponde a 

posição de maior importância. 

Neste contexto, salienta-se o caso particular da AMU de Santa Comba Dão com 

valores de área e de população inferiores aos registados enquanto cidade estatística. De 

facto, considerando o ano de 2000 enquanto AMU de cidade regista valores no ranking 

abaixo da posição 100 nas duas variáveis, contudo enquanto cidade estatística assume a 

primeira posição em termos de extensão espacial. Quanto ao total de população residente, 
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enquanto cidade estatística regista valores superiores aos registados em AMU (posição 70 

em 1990 contra a posição 118 no ano de 2000, respectivamente). 

A frequência no posicionamento do ranking das dez primeiras AMU de cidades 

(Quadro 6) e do das cidades estatísticas (Quadro 7), considerando os valores mais elevados 

de população residente, aponta para o predomínio de cidades nos segmentos do sistema 

urbano em áreas metropolitanas, seguido daquelas integradas em cidades médias. De facto, 

o apuramento dos indivíduos residentes quer para a AMU quer para as cidades estatísticas 

revela posições mais altas de concentração populacional na Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) integrando cinco cidades (em 1990) e seis cidades (em 2000), nomeadamente: 

Lisboa, Amadora, Almada, Setúbal, Agualva-Cacém e Queluz. No contexto da Área 

Metropolitana do Porto tem-se a presença apenas do Porto e de Vila Nova de Gaia, 

seguidos das cidades médias de Braga e Coimbra. 

 

Quadro 6. As dez primeiras AMU de cidades segundo a população residente e a área 
ocupada 

 

 

Neste agrupamento, à excepção das AMU de Lisboa e do Porto, que apesar de 

assumirem as primeiras posições no ranking sofrem uma quebra no valor populacional no 

período de dez anos, as restantes cidades registam um acréscimo no seu valor. Por outro 

lado, e contrariando a tendência do decréscimo populacional registado nestas duas AMU, 

entre 1990 e 2000, assiste-se a um aumento de área ocupada em ambas as AMU.  

Neste contexto, o comportamento das AMU de Lisboa e do Porto, caracterizado 

por um aumento da extensão espacial sem se acompanhar por um aumento de população 

residente, indica que estamos perante uma tendência para a diminuição da densidade 

N º h a b. Nº  ha b. V a lo r (h a) V al or ( ha )

1 L is bo a 57 5 35 9 1 L is bo a 5 64 62 3 1 Li s b oa 7 81 3, 2 1 L is b o a 8 32 1 , 3

2 P o rt o 31 1 58 5 2 P ort o 2 62 75 5 2 P o rt o 3 52 0, 9 2 P o rt o 3 84 4 , 1

3 A m a do ra 16 3 31 1 3 A m a do ra 1 77 14 8 3 V il a N o v a  de  G ai a 2 77 5, 2 3 V i la  No va  de  G a ia 3 52 9 , 5

4 V i la  N ov a d e G a ia 14 7 77 8 4 V il a N ov a d e  G a ia 1 75 53 4 4 C o im b ra 1 81 9, 0 4 B ra g a 2 24 3 , 5

5 A l m a d a 9 3 04 1 5 B rag a 1 07 83 8 5 B ra ga 1 70 8, 7 5 C oi m b ra 2 18 4 , 0

6 B r ag a 8 7 01 6 6 A lm ad a 1 01 48 3 6 A ve ir o 1 54 6, 3 6 A m ad o ra 1 79 4 , 8

7 C o im b ra 7 2 53 8 7 C o im bra 90 71 1 7 A m a d ora 1 27 6, 2 7 A v ei ro 1 77 1 , 5

8 S e t ú ba l 7 1 48 5 8 S et ú ba l 89 07 3 8 Le ir i a 1 22 1, 5 8 L ei r ia 1 53 3 , 0

9 Q u el uz 5 2 59 0 9 A gu al v a -C ac ém 82 64 4 9 M a t os in ho s 1 02 1, 8 9 V i s e u 1 47 3 , 3

1 0 A v ei ro 5 1 00 7 1 0 Q u e lu z 79 78 8 10 V ia n a d o C a s t el o 1 01 3, 2 10 A l m a da 1 28 3 , 4

R a nk i n g  d a  po pu la ç ã o  r es id en t e e m  A M U  
1 99 0      

R a nk in g  da  po p ul aç ão  res id en t e  e m  A M U  
20 00    

R an k i ng  d a á re a t o t al  A M U  1 99 0 ( ha )  R a nk in g  da  áre a  t o t al  A M U 2 0 00  (ha )

(1  =  m a io r im po rt ân c i a) (1  =  m a io r im po rt â nc ia ) (1=  m ai or i m p or tâ n c ia ) (1  = m ai or  i m p o rt ân c i a)
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populacional líquida. Apesar de não nos determos sobre as causas desta diminuição de 

densidades, esta poderá traduzir-se num ganho em termos de usos do solo com vocação 

não habitacional e/ou numa perda de população residente para cidades limítrofes inseridas 

nas duas áreas metropolitanas respectivas, como sejam: na área metropolitana de Lisboa, a 

perda populacional da AMU de Lisboa poderá reforçar o aumento dos valores 

populacionais das AMU de cidades vizinhas posicionadas no “corte” deste ranking como 

Amadora, Queluz, Agualva-Cacém, Almada e Setúbal; por sua vez, na área metropolitana 

do Porto, a perda populacional da AMU do Porto poder-se-á associar a um ganho por 

parte da AMU de Vila Nova de Gaia.  

Em termos de extensão urbana (área ocupada), as AMU de cidades médias têm 

uma maior frequência no contexto do posicionamento no grupo das primeiras dez AMU 

de cidades, muito embora os valores mais elevados sejam apresentados pelas AMU de 

cidades metropolitanas. No quadro deste agrupamento, as AMU de cidades da AML 

(Lisboa, Amadora e Almada), a par das AMU de cidades da Área Metropolitana do Porto 

(Porto e Vila Nova de Gaia) e das AMU de cidades médias, assumem semelhante tendência 

em termos de registo de acréscimo de área ocupada no período em análise. Por outro lado, 

à excepção das AMU de Lisboa e do Porto que registam um decréscimo populacional, as 

restantes oito AMU de cidades assumem uma tendência para um aumento de indivíduos 

residentes acompanhado simultaneamente por um aumento em extensão espacial urbana. 

Este contexto de análise reflecte, assim, a tendência geral manifestada pela forte correlação 

entre as duas variáveis em apreço – área ocupada e população residente. 

No contexto das cidades estatísticas constata-se que o posicionamento das dez 

primeiras cidades em termos de área ocupada (Quadro 7) se distribui de forma distinta 

daquela verificada para as áreas morfológicas urbanas, nomeadamente:  

(i) integração da cidade de Santa Comba Dão (cidade em Aglomeração da Rede 

Complementar) ocupando a primeira posição, afastando-se, assim, da 

centésima posição assumida no ano de 2000 enquanto área morfológica 

urbana; 

(ii) Covilhã e Vila Real apresentam-se neste agrupamento com a sexta e nona 

posição respectivamente, contudo enquanto AMU ocupavam posições no 

ranking bastante abaixo (em 39º e 31º lugar, respectivamente); 
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Nº hab. Nº hab. Valor (ha)

1 Lisboa 577336 1 Lisboa 567335 1 Santa Comba Dão 11195,2

2 Porto 314172 2 Porto 263131 2 Lisboa 8462,2

3 Amadora 162886 3 Amadora 181695 3 Coimbra 5873,9

4 Vila Nov a de Gaia 155591 4 Vila Nov a de Gaia 178255 4 Vila Nov a de Gaia 5628,2

5 Almada 93609 5 Braga 109460 5 Av eiro 5608,4

6 Braga 88879 6 Almada 101500 6 Cov ilhã 4628,7

7 Coimbra 83194 7 Coimbra 101069 7 Porto 4152,0

8 Setúbal 72885 8 Setúbal 89303 8 Leiria 3937,1

9 Queluz 54417 9 Agualv a-Cacém 84829 9 Vila Real 3616,7

10 Av eiro 53468 10 Queluz 82719 10 Viseu 3504,9

(1 = maior importância) (1 = maior importância) (1 = maior importância)

Ranking da população residente em 

cidade estatística 1990

Ranking  da população residente em 

cidade estatística 2000 

Ranking  da área total cidade 

estatística 2000

Quadro 7. As dez primeiras cidades estatísticas segundo a população residente e a área 
ocupada 

 

 

 

 

 

 

Destaque-se que as AMU de cidades com posições mais baixas em termos de 

população residente no período entre 1990 e 2000 (Quadro 8) são registadas por Pinhel, 

Vila Nova de Foz Côa e Miranda do Douro, mantendo a mesma tendência enquanto 

cidades estatísticas (Quadros 9).  

 

Quadro 8. As dez últimas AMU de cidades segundo a população residente e a área ocupada 

Nº 

hab.

Nº 

hab.

Valor 

(ha)

Valor 

(ha)

114 Alcácer do Sal 3345 114 Ourém 4636 114 Santiago do Cacém 106,2 114 Alcácer do Sal 156,3

115 Santa Comba Dão 3278 115 Tondela 4539 115 Macedo de Cav aleiros 104,9 115 Santiago do Cacém 151,8

116 Oliv eira do Hospital 3078 116 Oliv eira do Hospital 4532 116 Valpaços 95,5 116 Ourém 148,8

117 Lagoa 2968 117 Lix a 4120 117 Silv es 89,5 117 Lagoa 144,1

118 Valpaços 2842 118 Santa Comba Dão 3757 118 Gouv eia 87,4 118 Fundão 119,9

119 Gouv eia 2736 119 Valpaços 3393 119 Alcácer do Sal 76,4 119 Silv es 118,8

120 Ourém 2409 120 Gouv eia 2894 120 Vila Nov a de Foz Côa 74,0 120 Pinhel 107,7

121 Pinhel 2407 121 Pinhel 2484 121 Fundão 70,9 121 Miranda do Douro 107,0

122 Vila Nov a de Foz Côa 2178 122 Vila Nov a de Foz Côa 2241 122 Pinhel 65,5 122 Gouv eia 87,4

123 Miranda do Douro 1714 123 Miranda do Douro 1872 123 Lagoa 63,5 123 Vila Nov a de Foz Côa 76,9

Ranking  da população residente 

AMU 1990     

Ranking  da população residente 

AMU 2000   

Ranking  da área total AMU 1990 

(ha) 

Ranking  da área total AMU 2000 

(ha)

(ordem decrescente) (ordem decrescente) (ordem decrescente) (ordem decrescente)
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Quadro 9. As dez últimas cidades estatísticas segundo a população residente e a área 
ocupada 

Nº 

hab.

Nº 

hab.

Valor 

(ha)

114 Fátima 4210 114 Oliv eira do Hospital 5222 114 Vila Franca de Xira 352,3

115 Cantanhede 3886 115 Cantanhede 5004 115 Montemor-o-Nov o 349,7

116 Oliv eira do Hospital 3740 116 Lagoa 4999 116 Silv es 349,0

117 Ourém 3695 117 Ourém 4991 117 Quarteira 323,9

118 Valpaços 3314 118 Lix a 4233 118 Santiago do Cacém 309,1

119 Gouv eia 3242 119 Gouv eia 3759 119 Miranda do Douro 259,5

120 Lagoa 3147 120 Valpaços 3751 120 Lix a 250,7

121 Pinhel 2555 121 Vila Nov a de Foz Côa 2899 121 Vila Nov a de Foz Côa 234,4

122 Vila Nov a de Foz Côa 2527 122 Pinhel 2703 122 Pinhel 211,5

123 Miranda do Douro 1714 123 Miranda do Douro 1960 123 Lagoa 201,5

Ranking da população residente em 

"cidade estatística" 1990

Ranking  da área total "cidade 

estatística" 2000 (ha)

(1 = maior importância) (1 = maior importância)

Ranking  da população residente em 

"cidade estatística" 2000 

(1 = maior importância)

 

 

Considerando o peso da área da AMU das cidades, em 1990 e em 2000, em relação 

à área da cidade estatística INE (2000), destaca-se a inexistência de qualquer AMU de 

cidade que tenha área total equivalente à da cidade estatística (cf. Anexo 3). Não obstante, 

em ambos os períodos de análise, do conjunto de áreas morfológicas de cidades salienta-se 

a AMU da cidade do Barreiro e de Lisboa (Figura 21) que ocupam uma área total com 

valores acima dos 90% relativamente à área total da respectiva cidade estatística. Assim 

sendo, observa-se uma forte concordância entre a área da AMU e da cidade estatística o 

que nos induz a referir que se está na presença de cidades com áreas bem ajustadas face a 

limites espaciais urbanos de natureza distinta. 
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Figura 21. A extensão espacial das cidades de Lisboa e do Barreiro segundo os limites de 
cidade estatística e de Área Morfológica Urbana (AMU) 

Lisboa Barreiro

0 70 km 0 0,5 kmA
N

R i o       
 T e j o

R i o
     

 T e j o

AMU de cidade (2000)AMU de cidade (1990) Cidade estatística (2002)

 

 

A área das AMU de cidades no ano de 2000 assume uma maior concordância face 

ao período de 1990 (Quadro 10), já que a informação relativa à área das cidades estatísticas 

se reporta ao ano de referência de 2000. Não obstante, mesmo em 2000 registam-se ainda 

12 AMU de cidades que apresentam apenas cerca de 25% do peso da sua área ocupada 

relativamente à área ocupada pela cidade estatística; por outro lado, no mesmo ano, apenas 

18 AMU de cidades revelam um peso percentual que se aproxima da totalidade (intervalo 

de valores entre 75-100%) da área ocupada por cidade estatística.  

 

Quadro 10. Número de cidades, em 1990 e 2000, segundo a percentagem de área ocupada 
pela AMU face à área da cidade estatística 

1990 2000

[ 0 - 25 ] 31 12

] 25 - 50 ] 61 51

] 50 - 75 ] 27 42

] 75 - 100 ] 4 18
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No entanto, apenas seis AMU de cidades registam valores percentuais acima dos 

90% relativamente à área respectiva de cidade estatística, predominando as áreas 

morfológicas do segmento urbano metropolitano de Lisboa, a saber: Lisboa, Sacavém, 

Queluz, Barreiro e Odivelas, e na área metropolitana do Porto, temos representado a AMU 

da cidade do Porto. 

A AMU da cidade de Santa Comba Dão é a que se afasta significativamente da área 

que ocupa enquanto cidade estatística em ambos os períodos de análise, não indo além dos 

2,1% do peso da sua área morfológica na respectiva cidade estatística no ano de 2000. Por 

seu turno, a par de Santa Comba Dão, em ambos os períodos, a AMU de Tondela 

apresenta semelhante tendência registando um dos valores mais baixos de peso de área 

morfológica relativamente à área total ocupada pela respectiva cidade estatística (5,9% em 

1990 e 7,2% em 2000). A tendência assumida nestes casos é exemplificativa de cidades que 

apresentam valores de área ocupada muito desajustadas, sem contudo revelar discordância 

ao nível do apuramento da população residente (Figura 22). 

 

Figura 22. A extensão espacial das cidades de Santa Comba Dão e de Tondela segundo os 
limites de cidade estatística e de Área Morfológica Urbana (AMU) 

A
N

Santa Comba Dão Tondela

0 2,5 km 0 2 km

AMU de cidade (1990) AMU de cidade (2000) Cidade estatística (2002)

 

 

Registe-se que, tendo como referência o valor total de área ocupada pelo conjunto 

das cidades estatísticas (167.167,17ha) reportando-se ao ano de 2000, em 1990 o somatório 

de áreas morfológicas de cidades correspondia a 36,5% (cerca de 60.969,31ha) do valor 
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total de referência; e, no ano de 2000, ao valor de 47% (correspondendo a 78.573,12ha). 

Esta diferença entre extensão espacial urbana das AMU de cidades e das cidades estatísticas 

remete-nos para um evidente desajuste entre a área ocupada, sem contudo se reflectir no 

apuramento dos valores populacionais afectos à área urbana delimitada com base na 

metodologia assente no critério morfológico. Neste sentido, evidencia-se que a extensão 

espacial das AMU associadas à população residente traduz-se num ajustamento fidedigno 

ou que transparece ou que ilustra de forma a validade da extensão espacial da AMU 

relativamente à extensão espacial da cidade estatística. 

Uma síntese possível remete para a seguinte ideia: os limites de cidades estatísticas 

necessitam de ajustes face à AMU. Como proposta, neste contexto, poder-se-á apontar a 

necessidade de aumentar a concordância entre áreas (extensão espacial das AMU de 

cidades em relação à das cidades estatísticas). 

Neste contexto, admite-se facilmente que o espaço ocupado por um aglomerado 

aumenta em função do número de população que nele reside, contudo importa precisar a 

forma e a intensidade desta relação: em que medida o peso demográfico dos aglomerados 

determina a extensão do seu território ou área ocupada? Em que ponto preciso estas duas 

dimensões das cidades, uma espacial, a outra demográfica, são dependentes uma da outra? 

Haverá correspondência entre quantidade de área disponível por habitante e a posição que 

ocupam na hierarquia urbana enquanto segmento do sistema urbano nacional? 

 

 

1.2. Relação entre a área urbana (extensão espacial), a densidade bruta e a 

densidade líquida  

 

A densidade é um dos indicadores recorrentes no discurso sobre a forma urbana, 

desde já aludido no Capítulo II (ponto 2), e, nomeadamente no contexto da dialéctica 

cidades compactas versus cidades dispersas. Neste quadro analítico importa atender à 

natureza da relação entre a densidade bruta, a densidade líquida e a ocupação humana do 

solo, observada pela extensão espacial urbana. 

Estes três níveis de análise são, de maneira geral, estimados a partir da superfície ou 

área total ocupada pelas cidades ou áreas urbanas delimitadas administrativamente ou para 

fins estatísticos. Estas delimitações integram classes de espaço que não são efectivamente 
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ocupadas por área construída ou por classes de usos que apoie a actividade humana em 

dado contexto urbano. Assim sendo, a contrapor uma medida baseada na densidade bruta, 

correspondendo à área urbana total ocupada pelas cidades estatísticas, há a necessidade de 

construir uma medida que compara a extensão espacial urbana ocupada pela população 

residente em área morfológica urbana, integrando, assim, os critérios definidos na sua 

delimitação (cf. Capítulo III). A este tipo de densidade populacional em área morfológica 

designamos de densidade líquida, sendo a melhor se ajusta à análise da expressão espacial 

da forma urbana definida. A este propósito deve questionar-se a cidade estatística INE e os 

seus limites com base na crítica aos critérios que lhe deram origem e aos limites que daí 

resultaram. A população residente estimada para as duas unidades de análise – cidades 

estatísticas e AMU de cidades – recorreu à informação constante da BGRE e da BGRI, 

para 1991 e 2001 respectivamente. 

Neste contexto estabelece-se as relações estatísticas, sistematizadas de acordo com 

os Quadros 11 e 12, entre: (i) a área da cidade estatística (cidade delimitada pelo INE) e a 

densidade bruta, quer para 1990 quer para 2000; (ii) a área da cidade estatística (cidade 

delimitada pelo INE) e a densidade líquida, quer para 1990 quer para 2000; (iii) a área 

ocupada pela AMU e a densidade bruta, quer para 1990 quer para 2000; (iv) a área ocupada 

pela AMU e a densidade líquida, quer para 1990 quer para 2000. 

 

Quadro 11. Relações estatísticas (coeficiente de correlação de Pearson) entre área e 
densidades bruta e líquida (1990) 

 Área da 
AMU 

Área da cidade 
estatística 

Densidade 
bruta 

Densidade 
líquida 

Área da AMU 1 0,62 0,37 0,22 

Área da cidade estatística – 1 -0,01 -0,03 

Densidade bruta – – 1 0,87 

Densidade líquida – – – 1 
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Quadro 12. Relações estatísticas (coeficiente de correlação de Pearson) entre área e 

densidades bruta e líquida (2000) 

 
Área da 
AMU 

Área da cidade 
estatística 

Densidade 
bruta 

Densidade 
líquida 

Área da AMU 1 0,65 0,26 0,20 

Área da cidade 
estatística 

– 1 -0,06 -0,07 

Densidade bruta – – 1 0,94 

Densidade líquida – – – 1 

 

 

No tocante ao cálculo dos coeficientes de correlação entre área ocupada e as 

densidades populacionais bruta e líquida, apuradas para as cidades estatísticas e para as 

AMU de cidades (Quadros 11 e 12), evidencia-se que estatisticamente, como seria de 

esperar, não há relação entre as variáveis ou é caracterizada por uma muito fraca relação. 

Não obstante, a força da ligação estatística entre as densidades populacionais bruta e líquida 

revela-se fortemente significativa, na ordem dos 0,87 em 1990 e dos 0,94 em 2000, 

podendo mais uma vez reflectir tanto a influência do método de apuramento dos 

quantitativos populacionais como os limites de cidade estatística serem reportados apenas a 

um mesmo ano-referencial.  

De facto, a associação estatística entre, por um lado, a área da AMU e as densidades 

populacionais líquida e bruta respectivas, e por outro, a área da cidade estatística e as 

densidades populacionais líquida e bruta respectivas, quer para 1990 quer para 2000, 

apresenta-se muito fraca ou nula. Complementarmente, os diagramas de dispersão 

bivariados corroboram a tendência manifestada para 1990 e 2000 (Figuras 23 e 24). 

 

 

 

 

 

 



178 

Figura 23. Relação bivariada entre a área da cidade estatística e a área da AMU (1990) 

 

 

Figura 24. Relação bivariada entre a área da cidade estatística e a área da AMU (2000) 

 

 

Esta leitura é reforçada pela análise do ranking das cidades segundo as densidades 

populacionais líquida e bruta para as AMU de cidades e para as cidades estatísticas, 

considerando o “corte” pelo seu posicionamento enquanto as dez primeiras ou as dez 

últimas posições de cidades no ranking. Assim sendo, poder-se-á constatar que Lisboa e 

Barreiro apresentam-se no ranking das dez primeiras (Quadro 13) enquanto cidades 
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estatísticas em ambas as datas, no entanto, enquanto AMU de cidade já não se revelam 

neste intervalo de ranking no contexto das densidades populacionais líquidas (em 1990 e 

2000). Por contraponto, observe-se o caso do Seixal que regista posição neste “corte” do 

ranking enquanto AMU de cidade, mas apresenta-se ausente no contexto dos valores 

assumidos para as densidades populacionais brutas, ou seja, enquanto cidade estatística. 

Atente-se contudo para os casos de Queluz, Porto e de Setúbal que assumem semelhante 

tendência de posicionamento entre as dez primeiras AMU de cidades e cidades estatísticas 

quer para as densidades populacionais líquidas, quer para as densidades populacionais 

brutas entre 1990 e 2000. 

  

Quadro 13. As dez primeiras AMU e cidades estatísticas segundo as densidades 
populacionais líquida e bruta 

V a lo r 
(H ab . /ha )

V a lo r 
(H ab . /ha )

Va lo r 
(H ab . /ha )

Va lo r 
(H ab . /ha )

1 Q u el uz 1 29 1 Q ue lu z 1 50 1 Q u e lu z 9 7 1 Q u e lu z 1 47

2 Am o ra 1 29 2 O di ve la s 1 21 2 O d iv el as 9 5 2 O d iv el as 1 17

3 Am a do ra 1 28 3 Am ora 1 20 3 P orto 7 6 3 A gu a lva -C ac ém 8 1

4 O d iv el as 1 28 4 Ag ua lv a-C a ce m 1 19 4 A m a do ra 6 8 4 A m o ra 8 1

5 Ag u al va -C ac ém 1 07 5 Am ad ora 9 9 5 L is bo a 6 8 5 A m a do ra 7 6

6 Se i xal 9 9 6 Se túb al 8 2 6 A m o ra 6 4 6 A lm ad a 6 9

7 A l m a d a 9 5 7 A lm a da 7 9 7 A lm ad a 6 3 7 L is bo a 6 7

8 Po rto 8 8 8 Pó vo a d e S an ta I ri a 7 2 8 B arr ei ro 6 0 8 S etú ba l 6 6

9 R io  T in to 8 5 9 Se ixa l 7 2 9 S etú ba l 5 4 9 P orto 6 3

1 0 Se tú ba l 8 4 10 Po rto 6 8 1 0 E rm e si nd e 4 8 1 0 B arr ei ro 6 1

Ra n k in g  d a  c id a de  es tat í st i ca  
s eg un do  a  de ns id ad e p o pu la c i on al  

b ruta  20 00  

R an k i ng  da  AM U 1 9 90  se gu nd o  a  
d en s i da de  po p ul ac io na l l í qu id a 1 99 0

Ra n k in g  AM U  2 00 0 s eg un d o a  de ns id ad e  
p o pu la ci on al  lí q ui da  20 0 0 

R an k i ng  da  c i da d e e stat í s t ica  
se gu nd o a  de n s id a de  po p ul ac io na l 

b ru ta 1 99 0

 

 

Esta tendência geral também é assumida no contexto do ranking das dez últimas 

AMU de cidades e cidades estatísticas (Quadro 14), segundo as mesmas variáveis e em 

ambos os períodos em análise. De facto, não há uma concordância perfeita ou regularidade 

na distribuição das cidades segundo o seu posicionamento neste “corte” de ranking segundo 

as densidades populacionais bruta e líquida. Esta observação é apoiada também pela análise 

da frequência de cidades de acordo com os seis intervalos de valor de densidades 

populacionais líquida e bruta (1990 e 2000) enquanto AMU de cidade ou cidade estatística 

(Quadro 15). Note-se que se está na presença de uma forte associação estatística entre as 

relações bivariadas de densidade populacional bruta entre 1990 e 2000 e de densidade 

populacional líquida entre 1990 e 2000 (Figuras 25 e 26). 
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Quadro 14. As dez últimas AMU e cidades estatísticas segundo as densidades populacionais 
líquida e bruta 

 

 

De facto, enquanto AMU de cidade tem-se maior número de cidades com valores 

de densidades populacionais entre os 25 e 50 habitantes/ha, mas enquanto cidade 

estatística verifica-se um comportamento distinto apresentando um maior número de 

cidades no intervalo de valores até 25 habitantes/ha (Quadro 15). As cidades com 

densidades entre os 50 e 75 habitantes/ha registam maior frequência enquanto AMU (22 

AMU de cidades em 1990 e 19 em 2000), mas enquanto cidade estatística apresentam-se 

em menor número (6 cidades estatísticas em 1990, contra 8 registadas em 2000).  

 

Quadro 15. Número de cidades, em 1990 e 2000, segundo a densidade populacional líquida 
e a densidade populacional bruta 

1990 2000 1990 2000

[ 0 - 25 ] 14 24 95 85

] 25 - 50 ] 77 73 19 25

] 50 - 75 ] 22 19 6 8

] 75 - 100 ] 5 3 3 3

] 100 - 125 ] 1 3 – 1

> 125 4 1 – 1

AMU Cidade estatística

 

 

 

V alor 
(Hab./ha)

Valor 
(Hab./ha)

Valor 
(Hab./ha)

Valor 
( Hab./ha)

114 Gafanha da Nazaré 23 114 Alcobaça 20 114 Ourém 6 114 Es posende 7

115 Our ém 22 115 Mangualde 20 115 Vi la Real 5 115 Águeda 7

116 Pombal 21 116 Ponte de Sor 19 116 M angualde 5 116 Vila  Real 7

117 Santa Com ba Dão 21 117 Tondela 18 117 Rio Maior 5 117 Cantanhede 6

118 Tondela 18 118 Miranda do Dour o 17 118 Cantanhede 5 118 Ol ive ir a do Hospital 6

119 Cantanhede 17 119 Albufei ra 17 119 M acedo de Cavale iros 5 119 M ac edo de Cavale iros 5

120 Albufei ra 16 120 Cantanhede 17 120 Ol ive ira do Hos pital 4 120 Fátim a 5

121 Miranda do Douro 16 121 Santa Com ba Dão 16 121 Fátim a 3 121 M angualde 5

122 Rio Maior 15 122 Rio Maior 15 122 Tondela 2 122 Tondela 3

123 Fátima 8 123 Fátima 14 123 Santa Com ba Dão 1 123 Santa Com ba Dão 1

Ranking da AM U 1990 segundo a densidade 
populacional  l íqu ida 1990

Ranking AM U 2000 segundo a densidade 
populac ional l íquida 2000 

Rank ing da c idade estatístic a segundo a 
densidade populacional bruta 1990

Ranking da cidade es tatística s egundo a 
densidade populac ional bruta 2000 



181 

Figura 25. Relação bivariada entre a densidade populacional líquida da AMU (1990) e a 
densidade populacional líquida da AMU (2000) 

 

 

Figura 26. Relação bivariada entre a densidade populacional bruta da cidade estatística 
(1990) e a densidade populacional bruta da cidade estatística (2000) 

 

 

Uma primeira abordagem à distribuição das áreas e das densidades de população 

demonstra que as ordens de grandeza diferem sensivelmente em função das suas medidas 

estarem ajustadas aos limites estatísticos ou se referirem à extensão de solos artificializados.  



182 

Note-se contudo que, se o recurso à imagem CORINE Land Cover permite 

melhorar a avaliação das áreas e densidades da população, a construção dos indicadores de 

área construída e de densidade líquida recaem sobre as escolhas apriorísticas que podem 

influenciar os resultados; considerando o conjunto de população da aglomeração em 

relação à superfície dos seus solos artificializados, temos por exemplo como hipótese que a 

população não está localizada fora dos espaços que aparecem como construídos no 

CORINE Land Cover, contudo é legítimo considerar a reafectação de parte da população a 

outros tipos de ocupação do solo. 

A exemplificação das três áreas morfológicas urbanas de Moura, Seia e Lixa, 

apresentadas no Quadro 16, permite-nos observar cidades com valores semelhantes área 

ocupada (extensão espacial urbana) mas com valores diferenciados de população residente 

bem como de densidade populacional líquida, neste caso para o ano de 2000.  

 

Quadro 16. A população residente e a densidade populacional líquida em AMU de cidades 
com semelhante área total (2000) 

Área total 2000 
( ha)

População residente 
2001 (n.º hab.)

Dens idade populacional 
l íquida 2000 (n.º  hab./ha)

Moura 173,8 8203 47,2

Seia 173,6 5341 30,8

Lixa 174,2 4120 23,7

AMU de cidade

 

 

 

Como seria expectável, para extensões espaciais semelhantes e densidades 

diferentes, observam-se formas com características muito distintas umas das outras. 

Segundo ANGEL, PARENT e CIVCO (2010) “Some shapes may be more or less efficient, 

more or less equitable and more or less sustainable than other shapes with the same area. 

And to understand why that may be so, we need to measure their spatial properties”. 
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Nesta perspectiva, a extensão espacial e as densidades permitem-nos uma descrição 

analítica da forma que não coloca em evidência, por um lado, as propriedades inerentes à 

própria forma geométrica, como sejam, a (ir)regularidade do perímetro, o alongamento, a 

compacidade, a circularidade, de entre outros, por outro, a sua composição segundo o uso 

e a ocupação do solo.  

 

 

2. A COMPOSIÇÃO DA ÁREA MORFOLÓGICA URBANA SEGUNDO O USO DO SOLO  

 

A análise com base na composição da AMU segundo os usos123 do solo a partir do 

CORINE Land Cover, apresentada nos sub-pontos seguintes, suporta-se no modelo 

referencial de distribuição dos segmentos do sistema urbano português, a partir da consulta 

dos estudos do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)124 

e do estudo “Sistema Urbano Nacional – Síntese” (FERRÃO e SÁ MARQUES, 2002). De 

acordo com os autores, o sistema urbano do Continente é caracterizado segundo três 

principais segmentos – as Áreas Metropolitanas (AM), as Cidades Médias (CM) e as 

Aglomerações da Rede Complementar (ARC) – distribuídos de forma distinta em função 

do número de aglomerações variando em escalões de dimensão: maior peso de 

aglomerações em ARC com um total de 210 aglomerações, 40 aglomerações em CM e, 

finalmente, 2 aglomerações em AM (Quadro 17). 

 

Quadro 17. Caracterização do sistema urbano do Continente por segmentos 

< 2000 [2000- 5000[ [5000- 10000[ [10000-20000[ [20000-50000[ [50000-160000]
1,2 

mi lhões
2,6 m ilhões

Áreas Metropolitana s 2 3 822 230 – – – – – – 1 1

Cidades M édias 40 1 839 049 0 0 0 8 21 11 – –

Aglomera çõe s d a Rede 
Com ple mentar

210 1 745 782 27 79 50 32 21 1 – –

Fonte:  INE (cálc ulos efectuados pe los autores) in  Ferrão e Sá Marques (2002:11)

Distribuição por escalões de dime nsã o (n.º aglomeraçõe s)Po pulação 
residente 

2001
Tot al

 

 

                                                 
123 O termo “usos” é utilizado como acrónimo para “uso do solo/ocupação do solo”. 
124 Os estudos referentes ao PNPOT foram consultados a partir do endereço electrónico 
http://www.dgotdu.pt/PNPOT/ (consulta efectuada em 2008). 
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Para efeitos de análise da área morfológica urbana (AMU) segundo os usos do solo, 

propõe-se fazer uma apreciação quantitativa da composição interna das cento e vinte e três 

áreas morfológicas urbanas (AMU), intersectadas pelos limites das cidades estatísticas 

(INE, 2000), a partir do CORINE Land Cover (CLC) para o período de 1990 e 2000, 

tendo em conta a seguinte repartição/distribuição ajustada aos três principais segmentos do 

sistema urbano nacional (Quadro 18): vinte e oito AMU em áreas metropolitanas, sendo 

que dezasseis pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML) e doze a cidades da Área 

Metropolitana do Porto (AMP); e, quarenta e duas AMU integradas em Cidades Médias 

(CM). As restantes cinquenta e três AMU estão inseridas em Aglomerações da Rede 

Complementar (ARC), sendo que quarenta e oito pertencem a ARC com valores 

populacionais acima dos 5000 habitantes e cinco AMU de cidades apresentam valores 

abaixo deste limiar (Figura 27).  

 

Quadro 18. Frequência de AMU de cidades segundo os segmentos do sistema urbano do 
Continente 

Áreas 
Metrop olitanas

Cidades M édias 
(elegíveis)

Aglo merações da Rede 
C omplementar

TOTAL

"Segmentos do sistema urbano do 
Con tine nte" 

2 40 210 252

Área Mor foló gica Urbana (AMU) de 
cidades integradas nos segme ntos do 
sist ema urbano do C ontinente

28 42 53 123
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Figura 27. Cidades estatísticas nos três segmentos convencionais do sistema urbano 
português do Continente 
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Refira-se que este agrupamento de cidades em função da actual configuração do 

sistema urbano no continente segundo os três principais segmentos urbanos transpôs a 

classificação previamente definida (cf. FERRÃO e SÁ MARQUES, 2002), sem contudo 

considerar os valores populacionais apurados para cada uma das áreas morfológicas de 

cidades. De facto, o propósito de aplicação desta classificação prende-se com a necessidade 

de apresentar uma análise conduzida por uma concepção de modelo espacial desde logo 

estruturado e cuja representação e terminologia – as áreas metropolitanas, as cidades 

médias e os centros da rede complementar – são do conhecimento mais ou menos alargado 

no contexto de estudos urbanos em Portugal (SÁ MARQUES, 2004). 

As cidades médias e os centros urbanos da rede complementar estão definidos no 

PROSIURB – Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio à 

Execução dos PDM (segundo os Despachos do MPAT n.os 6/94 e 7/94, publicado na II 

Série do Diário da República de 26 de Janeiro, e o Despacho do MPAT n.º 55/94, 

publicado na II Série do Diário da República de 27 de Maio). Este programa tinha como 

objectivo a “Valorização das Cidades Médias e a valorização dos Centros Urbanos da Rede 

Complementar”. O Despacho n.º 55/94, publicado na II Série do Diário da República em 

27 de Maio de 1994, define as cidades médias elegíveis no âmbito do subprograma 1” (cf. 

Anexo 4). 

Nesta perspectiva, a incorporação desta classificação é orientada para apoio à 

análise e caracterização das áreas morfológicas de cidades (AMU de cidades) segundo a 

composição do uso do solo e sua distribuição geográfica, não se detendo, assim, sobre os 

critérios (nomeadamente os critérios populacionais) que estão na base da definição dos 

segmentos e do agrupamento de cidades que lhes estão associados, e que figuram na versão 

de síntese e actualizada da abordagem do sistema urbano nacional (FERRÃO e SÁ 

MARQUES, 2002).  

Os critérios que estão na base da classificação de cidades médias elegíveis para o 

sub-programa 1 do PROSIURB baseiam-se nos seguintes princípios: uma população 

superior a 10.000 habitantes; um nível de equipamentos, no mínimo, supra-concelhio; 

centros que desempenham um papel estratégico na organização do território nacional, ou 

seja, sejam susceptíveis de actuar como catalisadores de áreas envolventes, de estruturar 

espaços sub-regionais e desempenhem (ou possam vir a desempenhar) um papel 

significativo no âmbito das redes internacionais (MARQUES DA COSTA, 1999:132). 
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Para efeitos de análise comparada das AMU de cidades integradas nos segmentos 

do sistema urbano nacional, as quatro principais classes de uso e ocupação do solo que 

compõem as AMU são apresentadas de acordo com as classes CLC de nível III (1990 e 

2000) que lhe deram origem (Quadro 19). Pelos procedimentos técnicos inerentes à 

metodologia de extracção das AMU, ajustada a Portugal continental, obteve-se uma classe 

adicional a que designámos de “interstícios”, correspondendo aos polígonos resultantes da 

dilatação seguida de contracção das áreas que integravam as classes principais das AMU (cf. 

Capítulo III).  

 

Quadro 19. Descrição da composição das classes AMU ajustada a Portugal segundo o nível 
III da nomenclatura CLCpt1 

CLASSES AMU NÍVEL III CLCpt 

CLC 111 Tecido urbano contínuo 

CLC 112 Tecido urbano descontínuo 

CLC 121 Unidades industriais ou comerciais 

CLC 133 Zonas de construção 

AMU 1 

“Core classes” 

CLC 141 Zonas verdes urbanas 

CLC 123 Zonas portuárias 

CLC 124 Aeroportos 

AMU 2 

“Portos, Aeroportos e equipamentos 
desportivos” 

CLC 142 Equipamentos de desporto ou lazer 

CLC 122 Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas AMU 3 

“Transportes e rios” CLC 511 Cursos de água 

CLC 311 Florestas de folhosas 

CLC 312 Florestas de coníferas 

CLC 313 Florestas mistas de folhosas e coníferas 

CLC 322 Charnecas ou matos 

CLC 323 Vegetação esclerófila 

AMU 4 

“Florestas e vegetação arbustiva” 

CLC 324 Floresta ou vegetação arbustiva de transição 

1 Nomenclatura CORINE Land Cover em português [CLCpt], de acordo com Bossard et al. (2000) (NÉRY, 2007:1) 
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De facto, a AMU é composta por um total de trinta e seis classes CLC sendo que 

vinte e uma estão integradas na classe “interstícios” e as restantes quinze classes CLC 

distribuem-se pelas quatro classes principais da AMU, nomeadamente: a classe AMU 1 

“core classes” integra quatro classes CLC; a classe AMU 2 “Portos, aeroportos e 

equipamentos desportivos” contempla três classes CLC; a classe AMU 3 “Transportes e 

rios” contém duas classes CLC; e, por último, a classe AMU 4 “Florestas e vegetação 

arbustiva” formada por seis classes CLC (Figura 28).  

 

Figura 28. A composição final das classes AMU segundo as classes CLC 

 

 

 

Apesar da metodologia de extracção das AMU considerar, na sua génese, este 

conjunto de classes de uso e ocupação do solo, estas não se repartem de igual modo pelas 

cento e vinte e três AMU de cidades, podendo não integrar a totalidade das classes CLC no 

ano de 1990 e/ou de 2000. Esta constatação é particularmente notória nas classes CLC 

[Codificação das classes AMU] 

Classes AMU ajustada (AMUpt) 

AMU 1 AMU 2 AMU 3 AMU 4 

“Core classes” Portos, aeroportos 
e equipamentos 

desportivos  

Transportes e rios Florestas e 
vegetação 
arbustiva 

Interstícios 

Interstícios 

Composição da AMU segundo as classes da nomenclatura CLC (nível III) 

CLC 111 
CLC 112 
CLC 121 
CLC 133 
CLC 141 

 
 
 
 

CLC 123 
CLC 124 
CLC 142 

 
 
 
 
 
 

CLC 122 
CLC 511 

 
 
 
 
 
 
 

CLC 311 
CLC 312 
CLC 313 
CLC 322 
CLC 323 
CLC 324 

 
 
 

CLC 131/ CLC 211 
CLC 212/ CLC 213 
CLC 221/ CLC 222 
CLC 223/ CLC 231 
CLC 241/ CLC 242 
CLC 243/ CLC 244 
CLC 321/ CLC 331 
CLC 334/ CLC 421 
CLC 422/ CLC 512 
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afectas à classe AMU “interstícios”, já que de forma geral há tendencialmente uma maior 

variação na composição das classes que integra. 

 

 

2.1. A composição da Área Morfológica Urbana de cidades em áreas 

metropolitanas, segundo o uso do solo  

 

Para efeitos de análise das AMU de cidades em áreas metropolitanas apurou-se a 

informação sobre os usos do solo a partir do CLC (1990 e 2000) por segmento urbano 

metropolitano, agrupando aquelas que pertenciam à Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 

as que se inseriam na Área Metropolitana do Porto (AMP). Como resultado obteve-se o 

seguinte arranjo de segmentos urbanos metropolitanos: 

(i) a AML composta por dezasseis áreas morfológicas de cidades como Agualva-

Cacém, Almada, Alverca do Ribatejo, Amadora, Amora, Barreiro, Lisboa, Loures, Montijo, 

Odivelas, Póvoa de Santa Iria, Queluz, Sacavém, Seixal, Setúbal e Vila Franca de Xira, 

ocupando em 2000 uma superfície total de 17876,3ha (cf. Anexo 5);  

(ii) e, a AMP englobando doze áreas morfológicas das cidades de Ermesinde, 

Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Rio Tinto, São Mamede 

de Infesta, Valongo, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde, ocupando em 2000 uma 

superfície total de 13824,5ha (cf. Anexo 5). 

 

Em termos gerais, a distribuição dos usos do solo na classe AMU 1, nos dois 

períodos de referência e considerando as duas áreas metropolitanas, regista um padrão 

aproximado no tocante às áreas artificializadas, evidenciando-se um predomínio do peso 

das classes CLC 111, 112 e 121 superior às restantes classes. Não obstante, a classe 112 é a 

que detém os valores percentuais mais elevados, acima dos 50% do total dos pesos das 

classes CLC em relação à área total ocupada pela AMU no segmento metropolitano do 

Porto (7515,1ha), contra os 43% (7695,4ha) registados no segmento metropolitano de 

Lisboa (no ano de 2000). Transpondo esta leitura, considerando o peso percentual do valor 

mais alto desta classe 112 por AMU de cidade, temos na área metropolitana do Porto, em 

2000, esta posição representada por Valongo com cerca de 88%, e, por sua vez, na área 

metropolitana de Lisboa, a AMU de Loures com aproximadamente 78%.  
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Por seu turno, a classe 111 regista um peso percentual face à área total ocupada por 

cada segmento urbano na ordem dos 20-25%, correspondendo a uma superfície total de 

3642,5ha na AML e a um total de 3517,0ha na AMP (2000). Relativamente à classe 121, 

esta revela-se distinta das anteriores, pelo facto do peso contributivo em cada segmento 

urbano metropolitano não registar valores percentuais tão aproximados, ou seja, na AML 

esta detém um valor na ordem dos 14% enquanto na AMP assume valores próximos de 

8%. Neste sentido, a posição do peso destas três classes CLC reflectem uma tendência para 

concentração de espaços afectos a tecido urbano descontínuo, seguido de tecido urbano 

contínuo e, por fim, de áreas cobertas por unidades industriais ou comerciais. 

 

 

2.1.1. Área Morfológica Urbana de cidades na Área Metropolitana de Lisboa 

 

O uso do solo da AMU na AML integra vinte e duas classes em 1990, diminuindo 

para vinte e uma classes em 2000. Considerando as duas datas em análise, das quatro 

principais classes da AMU apenas as classes AMU 3 e AMU 4 não registam valores para a 

totalidade das classes do CLC que as compõem, nomeadamente as classes CLC 511 

(Cursos de água) e CLC 323 (Vegetação arbustiva esclerófila). 

A tendência aponta para uma dominância da classe AMU 1, entre 1990 e 2000, com 

predomínio de zonas artificializadas com tecidos urbanos contínuo e descontínuo. Não 

obstante, na generalidade, o tecido urbano contínuo apresenta valores percentuais 

inferiores aos registados para o tecido urbano descontínuo, sendo que o peso de valor mais 

elevado no primeiro é da ordem dos 59,5% (2000) na cidade de Amora, contra os 78,1% 

registados em Loures (2000) para a segundo (CLC 112). Esta tendência é concordante com 

a informação apurada considerando o peso de cada classe CLC face à totalidade das AMU 

de cidades deste segmento urbano (cf. Anexo 5), considerando que: cerca de 40% dos usos 

das dezasseis AMU corresponde a tecido urbano descontínuo e cerca de 20% a tecido 

urbano contínuo, seguido de espaços afectos a unidades industriais ou comerciais com 

aproximadamente 14%, de zonas verdes urbanas com cerca de 8% do total dos usos e das 

zonas de construção com valores na ordem dos 2,4% (em 2000). 

Neste seguimento, considerando a composição de cada AMU a partir dos pesos 

percentuais das classes CLC, constata-se que as cidades de Amora e de Odivelas 
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concentram cerca de metade da sua área total em tecido urbano contínuo (1990 e 2000). Ao 

invés, cerca de metade da área total do conjunto de cidades de Amadora, Loures e de 

Queluz é coberta por tecido urbano descontínuo. Considerando apenas as classes relativas 

a tecido urbano contínuo e a tecido urbano descontínuo, destaque-se as áreas morfológicas 

das cidades de Amora e Barreiro por manterem entre 1990 e 2000 a tendência para o peso 

do primeiro (classe CLC 111) registar valores superiores aos do segundo (classe CLC 112). 

As cidades de Seixal e Póvoa de Santa Iria registam em 2000 um acréscimo do peso de 

tecido urbano descontínuo face a 1990, registando valores acima dos 50%. 

As cidades do Barreiro e de Sacavém apresentam uma tendência para o predomínio 

de solos afectos a unidades industriais ou comerciais, contando com valores acima dos 50% 

face à área total. No tocante às restantes duas classes – zonas de construção e as zonas 

verdes urbanas – que compõem a classe AMU 1, estas assumem pesos inferiores e com 

uma tendência generalizada para diminuição entre 1990 e 2000. No entanto, as cidades de 

Lisboa e Queluz detêm o maior peso de zonas verdes urbanas face às restantes cidades da 

AML, com valores na ordem dos 10%. Por seu turno, as zonas de construção das cidades 

inseridas neste segmento urbano apresentam um comportamento diferente entre as duas 

datas em apreço: em 1990, Póvoa de Santa Iria e Loures partilhavam dos valores mais 

elevados com 31,7% e 21,3%, respectivamente; em 2000, Loures regista um decréscimo do 

seu valor mantendo a tendência mas surgindo a par do Montijo, com valores na ordem dos 

10% face área ocupada total. 

A classe AMU 2 “Portos, aeroportos e equipamentos desportivos” regista uma 

tendência para um decréscimo do seu peso percentual entre 1990 e 2000, tendência esta 

contrariada apenas pela classe CLC 142 (equipamentos de desportos ou lazer) que sofre um 

acréscimo do peso face ao total da classe do conjunto de cidades da AML (de 1,2% passa 

para 1,9%, cf. Anexo 5). Esta mudança é marcada pelo acréscimo do valor percentual de 

Lisboa entre as duas datas e com o contributo, em 2000, da cidade de Almada que regista o 

valor mais elevado nesta data (4,1% de áreas afectas a este uso face à sua área total). 

No contexto da classe AMU 3 “Transportes e rios”, constata-se a ausência de 

registos na classe CLC 511 (linhas de água) e uma tendência, entre 1990 e 2000, para um 

aumento do número de cidades com espaços afectos à classe 122, atingindo em Vila Franca 

de Xira o valor percentual mais elevado (10,6%).  

Por sua vez, a classe AMU 4 “Florestas e vegetação arbustiva” apresenta-se com 

um registo de valores percentuais menos significativos face às classes AMU 1 e AMU 2, 
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acompanhando, assim, a tendência geral assumida pelo peso percentual das classes CLC 

integrantes face ao total do conjunto de cidades da AML (cf. Anexo 5). Não obstante, 

destaque-se em 2000 a AMU da cidade de Almada, com o valor mais expressivo de espaço 

afecto a florestas de folhosas (com cerca de 9,7% na classe CLC 311) e a AMU do Seixal 

com o valor mais elevado (cerca de 9% face à área total) na classe CLC 324 (Floresta ou 

vegetação arbustiva de transição). 

A distribuição do peso percentual das classes CLC que compõem a classe 

“Interstícios” faz-se apenas em oito classes, sendo que as classes CLC 243 (Zonas 

principalmente agrícolas com zonas naturais) e CLC 242 (Sistemas culturais e parcelares 

complexos) são as que detêm maior representatividade face às restantes classes, registando 

o valor mais elevado em Agualva-Cacém e no Montijo, respectivamente.   

 

 

2.1.2. Área Morfológica Urbana de cidades na Área Metropolitana do Porto 

 

O uso do solo da AMU na AMP integra 21 classes em 1990, diminuindo para 20 

classes em 2000. Considerando as duas datas em análise, das quatro principais classes da 

AMU apenas as classes AMU 2 e AMU 4 não registam valores para a totalidade das classes 

do CLC que as compõem, nomeadamente as classes CLC 124 (aeroportos) e CLC 323 

(vegetação esclerófila). 

As AMU de cidades da AMP registam a mesma tendência geral de predominância 

de peso de tecido urbano descontínuo relativamente ao tecido urbano contínuo, apesar de 

registar valores mais elevados em ambas as classes que nas AMU de cidades da AML, com 

um peso percentual acima dos 50% para o primeiro face a aproximadamente 25% de tecido 

urbano contínuo. No tocante ao peso de espaços em zonas verdes urbanas, este revela-se 

com valores percentuais menos significativos que na AML, contando com valores na 

ordem dos 0,8% (2000); tendência esta também verificada para o peso percentual das zonas 

em construção (entre 0,9% a 0,3% face ao total das AMU de cidades da AMP, entre 1990 e 

2000, respectivamente).  

Considerando a composição da classe AMU 1 por cidade deste segmento urbano 

metropolitano do Porto, verifica-se uma tendência semelhante na repartição dos usos do 

solo observados para as AMU de cidade da AML, todavia o peso de espaços em tecido 
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urbano descontínuo apresenta valores significativamente mais elevados, atingindo os 88% 

na cidade de Valongo (no ano de 2000). No tocante aos espaços em tecido urbano 

contínuo, estes assumem igualmente valores mais elevados que nas AMU da AML, sendo 

que em 2000 a AMU do Porto assume valores acima dos 50% e Espinho na ordem dos 

40%.  

No cômputo geral, a propensão para pesos percentuais mais elevados associados a 

estas duas classes do CLC mesmo que isso signifique uma margem de diferença ténue (na 

ordem dos 5-10%), ou seja, uma concentração de usos em zonas artificializadas associadas 

a tecidos urbanos contínuos e/ou descontínuos, aponta-nos para uma menor diversidade125 

na composição dos usos do solo das AMU de cidades na AMP. Neste sentido, os pesos 

percentuais das restantes classes CLC que compõem as classes AMU destas cidades têm 

uma menor representatividade, apesar de Matosinhos apresentar um peso significativo na 

classe respeitante a unidades industriais ou comerciais (CLC 121), com valores na ordem 

dos 35% aproximadamente. Do conjunto das áreas morfológicas de cidades da AMP, 

destaque-se Espinho, Matosinhos e Porto por registarem em 2000 um peso de tecido 

urbano contínuo superior ao valor percentual de tecido urbano descontínuo. 

No que concerne à classe AMU 2 “Portos, aeroportos e equipamentos 

desportivos”, esta apresenta uma repartição de usos por apenas duas classes, sendo que a 

AMU da cidade de Matosinhos é a única que regista espaço afecto a zonas portuárias, com 

um decréscimo pouco relevante entre as duas datas (de 11,5%, em 1990, para 11,1%, em 

2000). Quanto à categoria de uso equipamentos de desporto ou lazer (CLC 142), esta 

reparte-se apenas pelas AMU das cidades de Espinho e do Porto em ambas as datas, com 

valores aproximados de cerca de 5% e 0,7%, respectivamente. 

No contexto da classe AMU 3 “Transportes e rios”, constata-se a ausência de 

registos na classe CLC 122 (rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas) em 1990, 

surgindo em 2000 com valores percentuais pouco expressivos, nomeadamente nas AMU 

das cidades de Ermesinde, Porto e Vila Nova de Gaia (entre 0,1% e 0,2% face à área total 

de cada AMU). Refira-se que os valores obtidos nesta classe afastam-se de sobremaneira 

daqueles observados para o conjunto de áreas morfológicas das cidades da AML em 2000, 

além da sua distribuição se fazer por um conjunto superior de AMU de cidades no 

segmento metropolitano de Lisboa (um total de nove áreas morfológicas de cidades).  

                                                 
125 O termo “diversidade” aplica-se ao número de tipos de usos representados pelas AMU. 
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Por contraponto, os espaços afectos a linhas de água (CLC 511) que no segmento 

metropolitano de Lisboa não haviam tido representação, detêm neste segmento urbano um 

peso percentual, apesar de pouco significativo, em quatro AMU das cidades do segmento 

metropolitano do Porto (Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde), com o 

valor mais elevado registado em Vila do Conde (4,2%, em 1990, e 3,9%, em 2000). 

A classe AMU 4 “Florestas e vegetação arbustiva” apresenta-se com um registo de 

valores percentuais mais baixos comparativamente com as classes AMU 1 e AMU 2, 

acompanhando assim a tendência geral assumida pelo peso percentual das classes CLC 

integrantes face ao total do conjunto de cidades da AMP (cf. Anexo 5). Não obstante, 

apesar da fraca expressão dos valores percentuais verifica-se uma tendência para o aumento 

do peso das classes CLC que compõem esta classe AMU. Mais especificamente, das cinco 

classes CLC que compõem esta classe AMU, quatro registam um aumento entre 1990 e 

2000. No ano de 2000, a área morfológica de Gondomar regista o valor mais alto nas 

categorias de uso Florestas de folhosas (CLC 311) e de coníferas (CLC 312); em 

Ermesinde, cerca de 3,2% da totalidade dos usos é coberta por Florestas mistas de folhosas 

e coníferas (CLC 313) e na classe respeitante a Floresta ou vegetação arbustiva de transição 

(CLC 324), a área morfológica da cidade da Maia destaca-se igualmente com o valor mais 

elevado (2,1% de espaços cobertos por este tipo de uso). 

A distribuição do peso percentual das classes CLC que compõem a classe 

“Interstícios” faz-se apenas em 8 classes, à semelhança do verificado para a sua composição 

no contexto metropolitano de Lisboa, sendo que as classes CLC 243 (Zonas 

principalmente agrícolas com zonas naturais) e CLC 242 (Sistemas culturais e parcelares 

complexos) são as que detêm maior expressão percentual face às restantes classes, 

assumindo na globalidade valores mais elevados que na AML. As áreas morfológicas de 

São Mamede de Infesta e de Maia registam os valores mais elevados face ao conjunto de 

AMU de cidades do segmento metropolitano do Porto na classe CLC 243; enquanto a área 

morfológica de Gondomar regista o valor mais elevado na classe CLC 242. 
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2.2. A composição da Área Morfológica Urbana de cidades médias, segundo o 

uso do solo  

 

O uso do solo da AMU no segmento urbano de cidades médias distribui-se por 31 

classes em ambos os períodos de análise. Considerando as quatro principais classes da 

AMU nas duas datas em análise, apenas a classe AMU 4 não regista valores para a 

totalidade das classes do CLC que a compõe, nomeadamente a classe CLC 323 relativa a 

vegetação arbustiva esclerófila. A par desta classe, no ano de 1990, constata-se que a classe 

CLC 124 (aeroportos) não apresenta igualmente valores percentuais para o conjunto de 

áreas morfológicas do conjunto de cidades deste segmento urbano. 

A tendência geral, tendo em conta o apuramento dos usos face à globalidade das 

áreas de cidades neste segmento, aponta para uma dominância da classe AMU 1, entre 1990 

e 2000, com predomínio de zonas artificializadas com tecido urbano descontínuo face às 

restantes classes de uso. 

De facto, o tecido urbano descontínuo apresenta valores percentuais superiores aos 

registados para o tecido urbano contínuo, sendo que o peso de valor mais elevado no 

primeiro é da ordem dos 98,2% em Beja (2000), contra os 37,1% (1990) registados na 

cidade de Barcelos (sofrendo uma quebra em 2000 para 31%) na segunda classe (CLC 111). 

 Esta tendência é concordante com a informação apurada considerando o peso de 

cada classe CLC face à totalidade das AMU de cidades deste segmento urbano (cf. Anexo 

6), assumindo a seguinte distribuição dos pesos: cerca de 66% dos usos das quarenta e duas 

AMU integram tecido urbano descontínuo e cerca de 10% são tecido urbano contínuo, 

seguido de espaços afectos a unidades industriais ou comerciais com aproximadamente 

12%, e cerca de 0,1% do total dos usos a zonas verdes urbanas. Por outro lado, destaca-se 

uma tendência para o decréscimo de importância da classe CLC 111, entre 1990 e 2000, 

sendo que os valores mais elevados no ano de 2000 são registados pelas AMU das cidades 

de Barcelos (31%), Braga (27,9%) e Faro (26,9%). 

No tocante à classe correspondente a unidades industriais ou comerciais (CLC 121), 

esta apresenta valores superiores aos encontrados nas AMU de cidades do segmento 

metropolitano do Porto, sendo o valor mais elevado registado por Portalegre (50,2%, em 

2000) e por Torres Novas (49,1%, no ano de 2000). Nesta mesma classe, poder-se-á formar 

um outro agrupamento de áreas morfológicas deste segmento urbano apresentando valores 

com peso significativo, muito embora de peso inferior, na ordem aproximadamente dos 
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20-30% no ano de 2000. Temos, assim, representado o seguinte grupo de cidades médias: 

Aveiro, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Marinha Grande, Olhão, Penafiel, Santa Maria 

da Feira, São João da Madeira e Torres Vedras. 

Os espaços cobertos por zonas verdes urbanas, à luz do que se evidenciou nas áreas 

morfológicas urbanas metropolitanas, assumem um peso pouco expressivo e aquém dos 

valores atingidos nas áreas metropolitanas, contando apenas com a AMU da cidade de 

Braga com este uso do solo (aproximadamente com 1% de área afecta a este tipo de uso). 

No tocante a espaços afectos a zonas de construção, apesar da tendência global 

para decréscimo do seu peso, constata-se a existência de nove áreas morfológicas que 

registam este tipo de uso, sendo que em 2000 o valor mais elevado é apresentado por 

Torres Vedras (13,3%) e, no ano de 1990, pela área morfológica de Vila Real (15,5% face 

ao total de usos do solo). 

A classe AMU 2 “Portos, aeroportos e equipamentos desportivos” apesar de 

apresentar uma tendência para manutenção do peso dos tipos de uso que a compõem, 

evidencia-se nos espaços afectos a zonas portuárias, a área morfológica da cidade de Viana 

do Castelo com um aumento substancial do seu valor entre 1990 e 2000, passando de 3,9% 

para 11,3% respectivamente. A classe CLC 124 referente a áreas cobertas por aeroportos 

que não integrava qualquer área morfológica em 1990, surge no período de 2000 

representado pela AMU de Vila Real (com 3,7%). Por sua vez, os espaços cobertos por 

equipamentos de desporto ou lazer estão distribuídos por cinco áreas morfológicas de 

cidades (Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Santarém e Bragança), sendo que Bragança 

regista o valor mais elevado de espaço afecto a este tipo de uso (10,3% em 2000). 

A classe AMU 3 “Transportes e rios” evidencia-se pelo acréscimo do peso da classe 

CLC 122 (Rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas), detendo forte expressão na 

área morfológica da cidade do Entroncamento representando cerca de 15,7% (no ano de 

2000) face à área total coberta pelos diferentes usos, seguido, em igual ano, de Vila Real 

com 7,9%. Por outro lado, a área morfológica de Peso da Régua detém o valor mais 

elevado de peso percentual de linhas de água (cerca de 12,8% na classe CLC 511, no ano de 

2000) afastando-se das restantes áreas morfológicas das cidades de Abrantes, Santarém, 

Coimbra e Barcelos. 

A classe AMU 4 “Florestas e vegetação arbustiva” apresenta-se com valores 

percentuais mais baixos comparativamente com as classes AMU 1 e AMU 2, 

acompanhando assim a tendência geral assumida pelo peso percentual das classes CLC 
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integrantes face ao total do conjunto de cidades médias (cf. Anexo 6). Não obstante, apesar 

da fraca expressão dos valores percentuais, a área morfológica de Oliveira de Azeméis 

detém o valor mais elevado relativamente à totalidade dos pesos registados nas cinco 

classes de uso do solo que compõem esta classe AMU (com 9,5%, no ano de 2000, na 

classe referente a Florestas de coníferas (CLC 312)). 

A distribuição do peso percentual das classes CLC que compõem a classe 

“Interstícios” afasta-se da tendência verificada pelas áreas morfológicas de cidades 

metropolitanas, já que se faz por um número superior de classes (17 classes em 1990, 

contra, 16 classes em 2000). As classes que detêm maior expressão percentual encontram-

se principalmente em três classes CLC, a saber: classe CLC 243 (Zonas principalmente 

agrícolas com zonas naturais), CLC 242 (Sistemas culturais e parcelares complexos) e CLC 

241 (Culturas anuais associadas a culturas permanentes), registando valores superiores 

àqueles encontrados para as classes CLC que compõem as classes AMU 2, AMU 3 e AMU 

4. Não obstante, na globalidade dos pesos destas classes face à área total deste segmento 

urbano, estas classes apresentam uma tendência de decréscimo de importância entre 1990 e 

2000. 

No ano de 2000, as áreas morfológicas de Barcelos e Trofa registam os valores mais 

elevados face ao conjunto de AMU de cidades médias na classe CLC 241, com valores na 

ordem dos 5,7% e 5,4%, respectivamente; enquanto a área morfológica de Vila Nova de 

Famalicão regista o valor mais elevado na classe CLC 242 com 5,4%. Por sua vez, na classe 

CLC 243, as áreas morfológicas de Oliveira de Azeméis e Santarém são as que registam os 

valores mais elevados em ambas as datas de referência mas com diminuição dos seus 

valores, designadamente: Oliveira de Azeméis em 1990 detinha 10,8% contra os 7,6% 

registados em 2000, enquanto Santarém passa de um peso de cerca de 8,8% em 1990 para 

6,6% em 2000). 

 

 

2.3. A composição da Área Morfológica Urbana de cidades das aglomerações da 

rede complementar, segundo o uso do solo  

 

Para efeitos de análise das AMU de cidades em aglomerações da rede 

complementar apurou-se a informação sobre o uso e ocupação do solo a partir do CLC 
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(1990 e 2000) agrupando aquelas que pertenciam a Aglomerações da Rede Complementar 

(ARC) com limiar acima dos cinco mil habitantes (ARC1) e as que se integravam nas ARC 

abaixo deste limiar populacional (ARC2). Temos, assim, no primeiro um conjunto formado 

por quarenta e oito áreas morfológicas de cidades e, no segundo, um total de cinco áreas 

morfológicas de cidades englobando Lixa, Miranda do Douro, Pinhel, Valpaços e Vila 

Nova de Foz Côa. 

 

 

2.3.1. Área Morfológica Urbana de cidades das aglomerações da rede 

complementar 1 

 

O uso do solo da AMU no segmento urbano de Aglomerações da Rede 

Complementar com limiar populacional superior a cinco mil habitantes (ARC1) distribui-se 

por um total de 27 classes em 1990 e, por sua vez, em 2000, por um total de 29 classes de 

usos. 

Considerando as quatro principais classes da AMU nas duas datas em análise, 

verifica-se que a classe AMU 1, AMU 2 e AMU 3 não registam valores para a totalidade das 

classes do CLC que as compõem, nomeadamente: a classe CLC 141 relativa a zonas verdes 

urbanas, a classe afecta a aeroportos (CLC 124) e a classe CLC 122 relativa à rede 

rodoviária ou ferroviária e zonas associadas. A par destas classes, no ano de 1990, constata-

se que a classe CLC 323 não apresenta igualmente valores percentuais para o conjunto de 

áreas morfológicas de cidades deste segmento urbano e a classe CLC 322 relativa a 

charnecas ou matos regista valores próximos do zero em 1990, passando a não estar 

representada em 2000.  

A tendência geral, tendo em conta o apuramento dos usos face à globalidade das 

áreas de cidades neste segmento, aponta para uma dominância da classe AMU 1, entre 1990 

e 2000, com predomínio de zonas artificializadas com tecido urbano descontínuo face às 

restantes classes de uso. De facto, o tecido urbano descontínuo (CLC 112) apresenta 

valores percentuais superiores aos registados para o tecido urbano contínuo (CLC 111), 

sendo que o peso do valor mais elevado no primeiro é da ordem dos 98% em Silves (2000), 

e no segundo (CLC 111) destaca-se a AMU da cidade de Montemor-o-Novo com 55,6%. 
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A tendência supra-citada é concordante com a informação apurada, considerando o 

peso de cada classe CLC face à totalidade das AMU de cidades deste segmento urbano (cf. 

Anexo 7), assumindo a seguinte distribuição dos pesos em 2000: cerca de 73,5% dos usos 

das quarenta e oito AMU pertencem à categoria de tecido urbano descontínuo e cerca de 

9,8% estão afectos a unidades industriais ou comerciais, seguidos de espaços afectos a 

tecido urbano contínuo com 5,8%. Esta posição da importância dos pesos relativamente a 

estas três classes CLC da classe AMU 1 distancia-se claramente daquelas verificadas nos 

segmentos urbanos metropolitanos e das cidades médias, em que o peso dos espaços 

afectos a tecido urbano contínuo era precedido pelo dos espaços associados a tecido 

urbano contínuo, seguidos então de unidades industriais ou comerciais.  

Por outro lado, entre 1990 e 2000 verifica-se uma tendência para o decréscimo de 

importância das classes CLC 111, CLC 112 e CLC 133 (zonas de construção) mas para um 

aumento da classe 121, correspondente a unidades industriais ou comerciais. A destacar 

ainda a importância do peso das classes CLC 241 e CLC 242 que, muito embora se 

integrem na classe “Interstícios”, assumem valores percentuais mais elevados que os 

verificados nas restantes classes CLC que compõem as classes AMU.  

No tocante a espaços afectos a zonas de construção, apesar da tendência global 

para decréscimo do seu peso, constata-se uma mudança na sua distribuição pelas áreas 

morfológicas de cidades deste segmento, passando do registo de duas AMU em 1990 para 

quatro AMU de cidades com solo afecto a este tipo de uso no ano de 2000. Se, em 1990 o 

valor percentual mais elevado encontrava-se em Albufeira na ordem dos 23,8%, seguido de 

Quarteira com 12,5%; em 2000 verifica-se uma mudança, sendo Lagoa a assumir a posição 

primeira com o peso mais elevado na ordem dos 19,5%, seguido de Albufeira (14,2%), 

Estremoz (11,3%) e Lagos (4,5%). 

No contexto da classe AMU 1, verifica-se alguns casos particulares de áreas 

morfológicas de cidades neste segmento que não seguem a tendência geral acima 

enunciada, designadamente: Montemor-o-Novo e Sines apresentam um predomínio de 

espaços ocupados por tecido urbano contínuo e unidades industriais ou comerciais mas 

sem valor associado a tecido urbano descontínuo; em 2000, a área morfológica da cidade 

de Rio Maior demarca-se das restantes áreas morfológicas com o peso percentual mais 

elevado de unidades industriais ou comerciais (com 50,8% de espaço ocupado) 

comparativamente com as classes de tecidos urbano contínuo (7,7%) e urbano descontínuo 

(37,4%). 
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A classe AMU 2 “Portos, aeroportos e equipamentos desportivos” apesar de 

apresentar uma tendência global para um decréscimo do peso dos tipos de uso que a 

compõem, evidencia-se nos espaços afectos a zonas portuárias a área morfológica da 

cidade de Gafanha da Nazaré com um valor na ordem dos 24,8%, seguido das AMU de 

Peniche (15,3%), Vila Real de Santo António (11,4%), Lagos (4,5%) e Sines (2,8%). Por sua 

vez, a classe CLC 124 referente a áreas cobertas por aeroportos não integra qualquer área 

morfológica em ambos os períodos em análise. No que concerne aos espaços cobertos por 

equipamentos de desporto ou lazer (CLC 142), estes distribuem-se por três áreas 

morfológicas de cidades (Albufeira, Fátima e Quarteira), sendo que em 2000 assumem 

pesos percentuais muito semelhantes na ordem dos 7-8%. 

No contexto da classe AMU 3 “Transportes e rios”, constata-se a ausência de 

registos na classe CLC 122 (rede rodoviária ou ferroviária e zonas associadas) em ambas as 

datas. Por outro lado, os valores pouco expressivos em espaços cobertos por linhas de água 

(CLC 511) induzem a que no apuramento global do peso desta classe, face à totalidade das 

áreas morfológicas de cidades neste segmento urbano, se traduza num valor percentual 

nulo ou próximo de zero, muito embora Alcácer do Sal e Vila Real de Santo António 

registem este tipo de uso (com 1,2% e 0,1% no ano de 2000). 

A classe AMU 4 “Florestas e vegetação arbustiva” apresenta-se com valores 

percentuais mais baixos comparativamente com as classes AMU 1 e AMU 2, 

acompanhando assim a tendência geral assumida pelo peso percentual das classes CLC 

integrantes face ao total do conjunto de cidades neste segmento (cf. Anexo 7). Não 

obstante, apesar da fraca expressão dos valores percentuais, a área morfológica de Seia 

detém o valor mais elevado relativamente à totalidade dos pesos registados nas quatro 

classes de uso do solo que compõem esta classe AMU (com 6,3%, no ano de 2000, na 

classe referente a florestas mistas de folhosas e coníferas (CLC 313)). 

A distribuição do peso percentual das classes CLC que compõem a classe 

“Interstícios” afasta-se da tendência verificada pelas áreas morfológicas de cidades 

metropolitanas, com uma repartição por um número superior de classes, assemelhando-se 

assim, ao comportamento analisado no segmento de cidades médias (16 classes em 1990, 

contra, 17 classes em 2000). A destacar a importância do peso das classes CLC 241 e CLC 

242, tendência esta marcada nos segmentos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 

sendo que, na primeira a área morfológica de Vale de Cambra regista o valor mais alto na 

ordem dos 14,4% (em 2000), e Santiago do Cacém atinge os 11,8% na segunda (CLC 242), 

respectivamente. 



201 

2.3.2. Área Morfológica Urbana de cidades das aglomerações da rede 

complementar 2 

 

O uso do solo da AMU no segmento urbano de Aglomerações da Rede 

Complementar com limiar populacional inferior a cinco mil habitantes (ARC2) distribui-se 

por um total de 10 classes de usos em ambos os períodos de análise (cf. Anexo 7). 

Considerando as quatro principais classes da AMU nas duas datas em análise, 

verifica-se que a classe AMU 1 e AMU 4 não registam valores para a totalidade das classes 

do CLC que as compõem: a classe AMU 1 concentra o peso numa única classe (CLC 112) 

e a classe AMU 4 relativa a “Florestas e vegetação arbustiva” distribui a sua importância de 

espaços afectos a três tipos de uso (CLC 312, CLC 313 e CLC 322). Por outro lado, as 

classes AMU 2 referente a “Portos, aeroportos e equipamentos desportivos” e a classe 

AMU 3 “Transportes e rios” não estão representadas nas áreas morfológicas das cidades 

deste segmento urbano. No concernente à classe “Interstícios”, a repartição dos pesos dos 

usos fazem-se em 6 classes do CLC. 

De facto, as cinco áreas morfológicas de cidades têm um comportamento singular 

face aos restantes segmentos urbanos, considerando que os valores percentuais afectos a 

tecido urbano descontínuo assumem pesos acima dos 90% relativamente à área total de 

cada AMU. 

 

 

2.4. Síntese 

 

O desenvolvimento do primeiro ponto decorreu de um problema inicial: a 

análise quantitativa da forma urbana segundo a sua dimensão física e espacial implica a 

definição de limites espaciais. Neste sentido, o alcance e a utilidade da leitura deste 

ponto pode ser observado de acordo com seguintes pontos: 

− estudar, a partir da análise exploratória estatística de dados, a adequabilidade 

dos limites espaciais ao estudo da forma geométrica das cidades portugueses 

do Continente; 
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− compreender estatisticamente as relações substanciais entre AMU de cidades e 

cidades estatísticas. 

Para o efeito, a consideração dos limites de cidade estatística e limites de AMU 

de cidade suportou-se no apuramento dos seguintes indicadores: densidades líquida e 

bruta, os efectivos populacionais e as áreas (extensão espacial) respectivas para 1990 e 

2000. A análise destas relações permitiu concluir que os limites de AMU de cidade 

estão mais ajustados para a análise da forma geométrica urbana. 

De facto, a Área Morfológica Urbana de cidades representa melhor a realidade 

face à cidade estatística, pelos seguintes motivos: (i) a relação bivariada entre a área 

(extensão espacial) e o efectivo populacional revela maior concordância com a AMU de 

cidades do que com a cidade estatística; a (ii) densidade líquida que considera a área da 

AMU é mais ajustada ao apuramento de densidades (populacional, edificada, etc.) do 

que a ponderada pela área das cidades estatísticas (a densidade bruta); o peso da área da 

AMU de cidade em limites de cidade estatística revela-se inferior, indiciando mais uma 

vez o desajuste em termos de extensão espacial. 

Neste pressuposto, o ponto seguinte (Ponto 2.), orientado para a análise da 

composição das AMU de cidades segundo o uso do solo a partir do Inventário CLC 

1990 e CLC 2000, dispensou a análise dedicada às cidades estatísticas. 

O maior ajuste das AMU de cidades está implícita na metodologia de extracção 

das AMU ajustada ao caso português por adopção de critérios mistos, ou seja, critérios 

morfológico e estatístico pelo “corte” das áreas morfológicas com os limites de cidade 

estatística. As AMU de cidades apresentam uma tendência para aumento da diversidade 

de usos do solo. 

A tendência geral manifestada pelo comportamento das AMU de cidades, de 

acordo com a composição do uso e ocupação do solo, segundo os segmentos do 

sistema urbano nacional, aponta para um maior peso distributivo da classe CLC 

correspondente ao tecido urbano descontínuo em cidades médias (CM), seguido do das 

Áreas Metropolitanas do Porto (AMP) e de Lisboa (AML). No tocante ao tecido 

urbano contínuo, esta classe assume maior peso representativo na AMP, seguido da 

AML; registando-se um forte afastamento dos valores registados pelas AMU de cidades 

médias que, na globalidade, apresenta os valores mais baixos, face às AMU de cidades 

metropolitanas. 
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A tendência geral para decréscimo entre 1990 e 2000 de zonas de construção126 

registada nas AMU de cidades metropolitanas também é assumida pelas AMU de 

cidades médias, apesar dos seus valores serem mais baixos. 

 

 

3. OS PERFIS DE ÁREA MORFOLÓGICA URBANA DE CIDADES SEGUNDO A VARIAÇÃO 

DOS ATRIBUTOS: NÚMERO DE POLÍGONOS, ÁREA E PERÍMETRO CONSIDERANDO O 

INVENTÁRIO CLC 1990 E CLC 2000  

 

Os dados e os princípios que estão na base da criação dos perfis de AMU de 

cidades suportam-se na informação comparável sobre o uso e ocupação do solo no 

território de Portugal Continental – o Inventário CORINE Land Cover, incorporando as 

características técnicas comuns, das quais se salientam: o nível III da nomenclatura CLC, a 

Área Mínima Cartográfica (AMC) correspondente a 25ha e os dois períodos temporais 

1990 e 2000.  

Os dados integram três atributos fundamentais, obtidos a partir da observação da 

mudança de classes CLC em AMU de cidades entre 1990 e 2000, designadamente: o 

número de polígonos CLC que compõe cada AMU de cidade, a área ocupada e o perímetro 

total127. A relação combinada a partir destes atributos associados a cada AMU de cidade foi 

estabelecida a partir do cálculo das taxas de variação para cada variável (atributo) entre os 

dois períodos de análise. 

A análise dos dados permitiu a criação de perfis de cidades portuguesas com base 

em dois pressupostos espaciais: (i) variação da forma geométrica e (ii) grau de alastramento 

ou dilatação.  

O primeiro pressuposto espacial – a variação da forma geométrica das AMU de 

cidades entre 1990 e 2000 (Figura 29) – sistematiza as tendências dominantes observadas 

com base na relação combinada entre os valores das taxas de variação do número de 

                                                 
126 Esta classe CLC, quer para 1990 quer para 2000, incorpora muita subjectividade pelo que o analista de 
imagens, na maior parte de baixa resolução, teria de recorrer a informação auxiliar para avaliar a precisão 
temática na extracção dos polígonos pertencentes a esta classe. Segundo PAINHO e VALE (2006) trata-se de 
uma das classes que apresenta maior dificuldade de identificação com base apenas nas imagens Landsat  
127 Para efeitos de cálculo do perímetro, considerou-se o somatório dos perímetros dos polígonos CLC que 
compõem uma determinada AMU de cidade. 
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polígonos CLC, da área ocupada total e do perímetro total de polígonos CLC. Estas 

tendências dominantes de variação da forma geométrica (ilustradas na Figura 29 pela 

mudança t0 a t1), a partir da conjugação destas variáveis, podem ser descritas segundo 

quatro noções espaciais fundamentais, a saber:  

(i) a fragmentação espacial caracterizada pela tendência dominante de acréscimo 

no número de polígonos CLC, ou seja, áreas de AMU de cidades constituídas 

geralmente por acréscimo na diversidade de classes CLC (cerca de 85% de 

AMU de cidades registam uma variação positiva no número de classes CLC);  

(ii) o alastramento ou a dilatação, predominantemente marcado pelo aumento em 

área ocupada (extensão espacial) acompanhado pelo aumento do perímetro 

total; 

(iii) a desfragmentação espacial tendencialmente dominada por decréscimo no 

número de polígonos CLC (correspondendo a aglutinação ou manutenção de 

número de classes CLC), acompanhado (ou não) pela variação dos dois outros 

atributos associados; 

(iv) a contracção ou retracção fundamentalmente caracterizada por uma tendência 

para o decréscimo da área total ocupada (extensão espacial). 
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Figura 29. Variação da forma geométrica 
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* Os termos dilatação e erosão são baseados nas noções introduzidas no domínio da morfologia matemática. Estes 
conceitos foram introduzidos em meados da década de 60, nomeadamente pelos estudos iniciados pelo grupo de 
Jean Serra da École des Mines de Paris. 

 

 

O segundo pressuposto espacial – o grau de alastramento ou dilatação –, 

apresentado de seguida (Quadro 20), complementa a leitura acima descrita quanto à 

variação da forma geométrica. 

O grau de alastramento ou dilatação de polígonos CLC, caracterizado pela 

tendência combinada de acréscimo em área e em perímetro total, poderá ser observada de 

acordo com o modo de combinação da intensidade de variação do grau (representado pelo 

sentido das setas no Quadro 20), admitindo-se que: (a) no caso de indicação de seta em 

sentido ascendente significa um aumento do grau de variação do alastramento ou dilatação 

de manchas; (b) ao contrário do sentido descendente que corresponde a diminuição do 

1 1 

2 1 

3 4  2 

1 

2 
1 1 

2 

1 
2 4 

3 
2 

1 



206 

grau; ou, ainda, (c) em situação de seta representada na horizontal corresponde a 

manutenção ou ausência de mudança do grau de alastramento. Dever-se-á ainda atender 

para a possibilidade de se formar diferentes combinações na leitura do grau de alastramento 

segundo a variação da relação área-perímetro: um grau de alastramento ou dilatação 

moderado poderá ser resultante de três tipos de combinação área-perímetro, considerando 

o aumento em área (variável constante) associado a diminuição128, a aumento, ou a 

manutenção do perímetro total; por sua vez, um grau de alastramento ou dilatação fraco 

poderá resultar de duas combinações possíveis, ou da manutenção da relação área-

perímetro total ou da diminuição nesta relação.  

 

Quadro 20. Grau de alastramento ou dilatação 

ALASTRAMENTO 

MANCHA 
ÁREA PERÍMETRO 

Forte 
  

Moderado 

 

 

Fraco 
  

 

 

Note-se que a relação combinada área-perímetro deverá ser ponderada aquando da 

conjugação com o tipo de variação do número de polígonos CLC, ou seja, em presença de 

fragmentação ou desfragmentação espacial. De facto, um grau de alastramento ou dilatação 

forte (aumento em área e em perímetro total) quando associado a manutenção, diminuição 

ou aumento no número de polígonos CLC terá implicitamente significados espaciais 

diferentes. Exemplificando, um grau de alastramento forte associado a manutenção no 

número de polígonos CLC não corresponde espacialmente a um outro caso caracterizado 

por um grau de alastramento forte conjugado com um aumento do número de polígonos 

CLC. Neste último, o grau de alastramento é marcadamente influenciado pelo acréscimo 

                                                 
128 Neste caso de grau de alastramento ou dilatação moderado caracterizado por aumento em área 
acompanhado por diminuição do perímetro total poder-se-á justificar por duas ordens de razão: por uma 
regularização da geometria do perímetro sem interferir no valor total em área, ou pela influência da exactidão 
na extracção dos dados por foto-interpretação a partir de imagens Landsat, tendo em conta que se trata do 
Inventário CLC 1990 e CLC 2000. 
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no número de polígonos CLC; enquanto no primeiro, sem alteração no número de 

polígonos CLC tem-se aumento no valor da área ocupada, correspondendo de facto a uma 

situação-limite na tipificação do grau forte de alastramento ou dilatação. 

A combinação dos dois pressupostos espaciais supra-referidos suportou a 

elaboração da legenda que acompanha o mapa da Figura 30 correspondente à 

representação dos perfis-tipo de AMU de cidades segundo a variação dos atributos 

associados. De facto, os pressupostos espaciais sustentaram a formação de perfis de AMU 

de cidades de acordo com seis tipos distintos.  
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Figura 30. Tipos de AMU de cidades segundo a variação de número de polígonos, área e 
perímetro (1990 – 2000) 

 
A leitura do mapa segue a ordem da relação combinada número de polígonos CLC – Área – Perímetro, 
considerando que: 0 Diminui; 1 Aumenta; 9 Mantém 

 AMU com tendência para a desfragmentação espacial e retracção da mancha (Tipo 1) 

 AMU com tendência para a desfragmentação espacial e alastramento da mancha (Tipo 2) 

 AMU com tendência para a fragmentação espacial e alastramento da mancha (Tipo 3) 

 AMU com tendência para a manutenção da fragmentação espacial e alastramento da mancha (Tipo 4) 

 AMU com tendência para manutenção da fragmentação espacial e alastramento forte da mancha (Tipo 5) 

 AMU com tendência para a estabilidade da fragmentação espacial e do alastramento da mancha (Tipo 6) 
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Tipo 1 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para a desfragmentação espacial e retracção da 

mancha (010) é caracterizado por diminuição de número de polígonos CLC e de perímetro 

total (com taxas de variação negativas) mas com registo de aumento de área total de 

polígonos CLC em AMU de cidades. Nesta categoria estão incluídas as AMU de sete 

cidades portuguesas: Póvoa de Santa Iria, Aveiro, São Mamede de Infesta, Quarteira, Peso 

da Régua, Matosinhos e Porto. As AMU de cidades com este perfil podem ser 

diferenciadas segundo a combinação do valor das taxas de variação entre 1990 e 2000 dos 

três atributos a partir do comportamento geral assumido na tendência supra-descrita, sendo 

que: 

1.1. as AMU das cidades de Aveiro, Matosinhos, São Mamede de Infesta, 

Quarteira e Porto apresentam diminuição de número de polígonos CLC 

(variação <20%) e de perímetro total (variação <10%) mas com registo de 

aumento de área total com variação abaixo dos 20%; 

1.2. as AMU das cidades de Peso da Régua e Póvoa de Santa Iria registam 

diminuição de número de polígonos CLC (variação <20%) e de perímetro 

total (variação <10%) mas com registo de aumento de variação de 20% em 

área total. 

 

Tipo 2 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para a desfragmentação espacial e alastramento da 

mancha (011) é caracterizado por diminuição de número de polígonos CLC (taxa de variação 

negativa) acompanhado por aumento da área e do perímetro total de polígonos CLC. 

Poder-se-á considerar o grau de alastramento forte suportado na relação área-perímetro 

mas relativizado pelo decréscimo no número de polígonos. Este tipo engloba as AMU de 

dezoito cidades portuguesas: Almada, Seixal, Amora, Bragança, Braga, Espinho, 

Ermesinde, Gondomar, Esposende, Vila Nova de Famalicão, Trofa, Vila do Conde, 

Oliveira de Azeméis, Marinha Grande, Castelo Branco, Tavira, Albufeira e Portimão. 

As AMU de cidades com este perfil podem ser discriminadas segundo a combinação 

do valor das taxas de variação dos três atributos entre 1990 e 2000, a partir da tendência 

geral de variação combinada, segundo seis subtipos:  
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2.1. as AMU das cidades de Seixal, Bragança e Albufeira caracterizadas por uma 

taxa de variação negativa (variação superior a -10%) em número de polígonos 

CLC (representando diminuição no número de polígonos CLC) acompanhada 

por aumento de área total, com uma taxa de variação acima dos 20%, e de um 

aumento no perímetro total com uma variação superior a 10%; 

2.2. as AMU das cidades de Braga, Ermesinde e Almada caracterizadas por 

diminuição de número de polígonos CLC (variação negativa, superior a -10%) 

mas aumento de área com uma variação superior a 20% e aumento do valor 

do perímetro total (variação inferior a 10%); 

2.3. as AMU das cidades de Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Espinho e 

Marinha Grande marcadas por uma diminuição de número de polígonos CLC 

(taxas de variação superiores a -10%) mas aumento da área ocupada (variação 

inferior a 20%) e do perímetro total (variação inferior a 10%); 

2.4. Gondomar, Trofa, Castelo Branco, Amora e Tavira diferenciam-se das AMU 

de cidades de tipo 2 por uma variação negativa (valores inferiores a -10%) no 

número de polígonos CLC acompanhada por aumento no valor da área total 

(taxa de variação superior a 20%) e no valor do perímetro total (variação de 

variação superior a 10%); 

2.5. Esposende assemelha-se ao subtipo anterior em termos de taxas de variação 

do número de polígonos CLC e da área ocupada, contando aumento do 

perímetro total mas com um valor de taxa de variação superior a 20%; 

2.6. finalmente, a AMU da cidade de Oliveira de Azeméis regista um valor 

negativo da taxa de variação de número de polígonos CLC (valor inferior a -

10%) e com aumento das taxas de variação da área ocupada (variação  com 

valor abaixo dos 20%) e do perímetro total (variação com valor inferior a 

10%). 

 

Tipo 3 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para a fragmentação espacial e alastramento da 

mancha (111) traduz uma tendência para o aumento do número de polígonos CLC, bem 

como da área ocupada e do perímetro total de polígonos CLC. Este tipo integra o maior 

quantitativo de AMU de cidades (setenta e duas AMU de cidades) face a um total de 123 
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AMU de cidades portuguesas, a saber: Lisboa, Amadora, Queluz, Agualva-Cacém, Loures, 

Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo, Sacavém, Cartaxo, Almeirim; a Sul das anteriores, 

Lagoa, Lagos, Faro, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Setúbal, Montijo, Vendas Novas, 

Ponte de Sor, Portalegre, Estremoz, Elvas, Évora, Penafiel, Esmoriz, Santa Maria da Feira, 

Paços de Ferreira, Coimbra, Valongo, Rio Tinto, Viana do Castelo, Vila Real, Chaves, 

Mirandela, Oliveira do Hospital, Guimarães, Mangualde, Santa Comba Dão, Lamego, 

Pinhel, Ovar, Barcelos, Águeda, Marco de Canaveses, Vizela, Viseu, Valpaços, Santo Tirso, 

Paredes, Covilhã, Guarda, Tondela, Maia, Lourosa, Ílhavo, Lixa, Vale de Cambra, 

Amarante, Cantanhede, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Gafanha da Nazaré, Rio Maior, 

Santarém, Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Ourém, Abrantes, Fátima e Leiria. 

As AMU de cidades com este perfil, marcado por aumento no valor dos três 

atributos, podem ser diferenciadas segundo a combinação do valor das taxas de variação 

dos três atributos entre 1990 e 2000, segundo oito subtipos: 

3.1. as AMU de cidades com registo de aumento de número de polígonos com 

taxas de variação superior a 20%, acompanhado por aumento do valor da área 

total e do perímetro, com taxas de variação superior a 20% e a 10% 

respectivamente. Este subtipo integra trinta e seis AMU de cidades, 

nomeadamente Loulé, Lagos, Pinhel, Valpaços, Esmoriz, Tondela, Estremoz, 

Vendas Novas, Elvas, Lagoa, Portalegre, Valongo, Marco de Canaveses, 

Vizela, Cartaxo, Alcácer do Sal, Mirandela, Ourém, Santa Maria da Feira, Maia, 

Entroncamento, Abrantes, Santarém, Agualva-Cacém, Amadora, Queluz, 

Mangualde, Santa Comba Dão, Torres Novas, Paredes, Caldas da Rainha, 

Amarante, Guimarães, Águeda, Torres Vedras e Vila Real; 

3.2. as AMU das cidades de Cantanhede e Alverca do Ribatejo a tendência de 3.1. 

quanto aos valores das taxas de variação do número de polígonos CLC e da 

área ocupada (variação superior a 20%) mas com valores de taxa variação do 

perímetro total abaixo dos 10%;  

3.3. as AMU das cidades de Ílhavo, Évora e de Lisboa registam taxas de variação 

do número de polígonos CLC superior a 20%, assumindo valores mais baixos 

nas taxas de variação da área e do perímetro total (variação inferior a 20% e 

inferior a 10%, respectivamente);  

3.4. Lixa, Vale de Cambra, Gafanha da Nazaré, Fátima e Covilhã correspondem a 

AMU de cidades com taxas de variação superior a 20% no número de 
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polígonos CLC mas com valores mais baixos nas taxas de variação da área 

ocupada (variação inferior a 20%) e do perímetro total (variação superior a 

10%); 

3.5. as AMU das cidades de Sacavém, Loures, Vila Franca de Xira, Ovar, Viana do 

Castelo e Coimbra apresentam valores de taxas de variação do número de 

polígonos CLC e da área ocupada inferiores a 20%, assumindo valores mais 

baixos na taxa de variação do perímetro total (variação inferior a 10%); 

3.6. a AMU da cidade de Barcelos assemelha-se à tendência apontada em 3.5. em 

termos de taxas de variação do número de polígonos CLC e da área ocupada 

(taxas de variação inferiores a 20%) mas apresenta uma taxa de variação mais 

baixa quanto ao perímetro total, sendo superior a 10%  

3.7. Lourosa, Rio Tinto e Portimão assumem-se como AMU de cidades com taxas 

de variação inferiores a 20% em termos de número de polígonos CLC, ao 

invés do valor de variação da área ocupada (taxas com valores acima dos 20%) 

e com valores da taxa de variação do perímetro total mais baixas (variação 

inferior a 10%);  

3.8. finalmente, as AMU das cidade de Setúbal, Montijo, Almeirim, Santiago do 

Cacém, Tomar, Leiria, Rio Maior, Ponte de Sor, Guarda, Chaves, Lamego, 

Santo Tirso, Penafiel, Viseu, Paços de Ferreira e Faro caracterizadas por taxas 

de variação inferiores a 20% em termos de número de polígonos CLC, mas 

com valores de taxas de variação em área ocupada e em perímetro total mais 

altas (variação acima dos 20% em área ocupada e acima dos 10% no perímetro 

total).  

 

Tipo 4 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para a manutenção da fragmentação espacial e 

alastramento da mancha (910) é caracterizado por manutenção do número de polígonos CLC 

acompanhada por aumento da área ocupada e diminuição do perímetro total (taxas de 

variação negativas) entre 1990 e 2000. Este tipo é caracterizado por um grau de 

alastramento ou dilatação moderado sendo composto por quatro AMU de cidades 

portuguesas: Vila Nova de Foz Côa, Figueira da Foz, Alcobaça e Barreiro. 
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Tipo 5 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para manutenção da fragmentação espacial e 

alastramento forte da mancha (911) corresponde à situação-limite na tipificação do grau forte de 

alastramento ou dilatação, considerando que a manutenção do número de polígonos CLC é 

acompanhada por aumento de valores da área ocupada e do perímetro total. Esta categoria 

integra dezoito AMU de cidades portuguesas do Continente, nomeadamente: Vila Nova de 

Gaia, Macedo de Cavaleiros, Fafe, Freamunde, Fiães, Póvoa de Varzim, Felgueiras, Seia, 

Fundão, Odivelas, Pombal, Peniche, Sines, Olhão, Silves, Moura, Beja e Montemor-o-

Novo. 

As AMU de cidades com este perfil podem ser discriminadas segundo a 

combinação do valor das taxas de variação dos três atributos entre 1990 e 2000, a partir da 

tendência geral de variação combinada, segundo três subtipos: 

5.1. as AMU das cidades de Macedo de Cavaleiros, Silves, Fiães, Fundão, 

Felgueiras, Montemor-o-Novo, Freamunde, Fafe, Póvoa de Varzim, Vila 

Nova de Gaia e Odivelas com ausência de variação no número de polígonos 

CLC mas com valores de taxas de variação positivas referentes a área ocupada 

(variação superior a 20%) e a perímetro total (variação superior a 10%); 

5.2. as AMU das cidades de Seia, Moura, Pombal, Olhão, Sines e Beja assumem a 

tendência para a manutenção do número de polígonos CLC entre 1990 e 2000 

além de valores de taxas de variação positivas em área ocupada e no perímetro 

total mas mais baixas que o subtipo anterior (5.1.) com valores de variação 

abaixo dos 20% e abaixo dos 10%;  

5.3. e, finalmente, Peniche é a única AMU de cidade neste subtipo caracterizado 

por manutenção do número de polígonos CLC entre 1990 e 2000, 

acompanhado por taxas de variação positivas dos valores de área ocupada e 

perímetro, considerando as variações superiores a 20% na área ocupada e 

inferior a 10% no perímetro total. 

 

Tipo 6 

Este tipo de perfil de AMU com tendência para a estabilidade da fragmentação espacial e do 

alastramento da mancha (999) não apresenta variação nos valores dos seus atributos 

associados entre 1990 e 2000, integrando quatro AMU de cidades: Miranda do Douro, São 
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João da Madeira, Gouveia e Vila Real de Santo António. Este perfil-tipo traduz um 

extremo na tipificação das AMU de cidades com base nos dois pressupostos espaciais – 

variação geométrica da forma por combinação dos três atributos associados e grau de 

alastramento ou dilatação – considerando a manutenção entre 1990 e 2000 do valor dos 

seus atributos.  

 

Atendendo ao conjunto dos seis perfis-tipo de AMU de cidades, saliente-se que 

mais de metade do total de AMU de cidades (cerca de 59%, correspondendo a 72 AMU de 

cidades num total de 123 AMU de cidades) registam a tendência assinalada no tipo 3 AMU 

com tendência para a fragmentação espacial e alastramento da mancha, seguido do tipo 2 AMU com 

tendência para a desfragmentação espacial e alastramento da mancha e do tipo 5 AMU com tendência 

para manutenção da fragmentação espacial e alastramento forte da mancha. Os tipos 2 e 5 apresentam 

o mesmo peso em termos de AMU de cidades (18 AMU de cidades).  

A dominância destes três perfis-tipo é marcada por um aspecto comum relativo ao 

grau de alastramento, designadamente: a intensidade forte no grau de alastramento ou 

dilatação dos polígonos CLC integrantes nas AMU de cidades. Este elemento pode 

corresponder a colmatação ou preenchimento interno da área ocupada pela AMU ou a 

expansão alargada da área ocupada pelas AMU de cidades. No tocante à variação da forma 

geométrica, está-se na presença de tendências diversas caracterizadas quer pela 

fragmentação espacial quer pela desfragmentação espacial, traduzindo um acréscimo ou 

decréscimo do número de polígonos CLC tendo implícito um aumento ou diminuição 

respectiva em termos de diversidade de usos do solo. 

 

A leitura da expressão espacial das cidades portuguesas permitiu uma prévia 

associação a conceitos que se materializam no espaço como fragmentação ou 

desfragmentação espacial, dilatação ou alastramento, contracção ou erosão de manchas 

pressupondo uma análise de conjunto de polígonos que constituem as AMU de cidades. 

Esta leitura revela falta de completude para uma abordagem quantitativa da forma urbana 

baseada nas suas propriedades geométricas passando nomeadamente pela exploração de 

métricas espaciais de forma baseada em shape analysis. Esta última abordagem é 

desenvolvida no capítulo seguinte através da operacionalização da análise espacial da forma 

urbana em Sistemas de Informação Geográfica.  
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CAPÍTULO V. 

OPERACIONALIZAÇÃO DA ANÁLISE ESPACIAL DA FORMA 

URBANA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

A abordagem metodológica, apresentada na Segunda Parte, foi orientada para a 

delimitação de Áreas Morfológicas Urbanas (AMU) no contexto das cidades de Portugal 

Continental, a partir da qual se extraiu os polígonos morfológicos de cidades ou polígonos de 

cidade (unidade mínima de análise espacial da forma urbana). A criação destes polígonos de 

cidade permitiu-nos de antemão proceder ao tratamento e à análise de informação a partir 

dos seus atributos geométricos (o número de polígonos morfológicos que compõem cada 

cidade estatística portuguesa do Continente, a extensão (o comprimento total) de seus 

perímetros e a área ocupada total); e, atender, ainda, ao seu “conteúdo” considerando a sua 

composição por classes de uso e ocupação do solo a partir do CORINE Land Cover (1990 

e 2000), as densidades brutas e “líquidas” urbanas, as densidades populacionais, e outras 

variáveis estatísticas geradas a partir dos dados constantes disponibilizados pelos ficheiros-

síntese INE para 1991 e 2001 (BGRE e BGRI respectivamente). A informação geográfica 

associada a cada polígono de cidade resultou, assim, da integração e do cruzamento de dados 

de natureza e origem diversas, bem como do tratamento e análise de dados suportados em 

métodos e técnicas que a Detecção Remota, os SIG e a Análise espacial colocam ao dispor 

do utilizador.  

O quadro analítico sobre a expressão espacial das cidades portuguesas, apresentado 

no Capítulo IV, corresponde a uma leitura prévia (exploratória) de análise espacial da forma 

urbana com base nas densidades populacionais e residenciais urbanas, na composição de 

usos do solo e na relação combinada de três atributos geométricos. A análise combinada de 

atributos geométricos apoiou a comparação entre polígonos de AMU de cidades, 

permitindo observar aspectos espaciais de forma, assentes nas noções de (des)fragmentação 

espacial, dilatação (alastramento) versus contracção (retracção) de polígonos (manchas de 

uso e ocupação do solo). 
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Não obstante, esta perspectiva de análise revela-se insuficiente como suporte à 

desambiguação de conceitos espaciais intrínsecos ao estudo da dimensão física e espacial da 

forma urbana, ou seja, em traduzir outras características físico-espaciais da forma urbana 

cujo significado é pouco preciso no contexto de diferentes linhas discursivas actuais, 

nomeadamente em matéria de planeamento e ordenamento do território e de 

sustentabilidade urbana. É neste domínio específico que se reforça o papel contributivo das 

Tecnologias de Informação Geográfica.  

Entende-se que os SIG e a análise espacial são meios essenciais de suporte à 

compreensão e consolidação de noções referenciais que se empregam ao nível de discursos 

qualitativos, como é disso exemplo os termos compacidade (compacidade também 

associado a compacto ou compactação) e circularidade, dispersão (carácter urbano disperso 

ou difuso), alongamento, linearidade segundo eixos (em forma de estrela), de entre outros. 

Para o efeito, é indubitável o contributo da geometria e da matemática para medir estas 

propriedades que caracterizam polígonos complexos129. Nesta perspectiva, que processo 

adoptar para aplicar as métricas de forma ao estudo das propriedades geométricas destes 

polígonos?  

A bibliografia consultada em diferentes contextos académicos e linguísticos 

apresenta vastas abordagens aplicacionais, sendo que uma das tendências neste domínio de 

análise aponta para a retoma ou a recuperação de medidas “clássicas” de forma (exploradas 

desde a década de 60 no contexto de estudos geográficos), aliada aos avanços tecnológico e 

computacional, nomeadamente dos métodos e técnicas de análise espacial e do próprio 

desempenho ao nível de hardware e de software. Neste sentido, este capítulo desenvolve-se 

segundo os seguintes pressupostos iniciais: 

(i)  a compreensão de alguns conceitos espaciais associados à forma física e 

espacial urbana  pode ser revelada pelas propriedades geométricas de forma; 

(ii) a abordagem quantitativa da forma urbana baseada em shape analysis suporta a 

análise de propriedades geométricas da forma; 

(iii) a globalidade dos índices de forma (shape indexes, ou na língua portuguesa 

índices de forma), que traduzem um conjunto de propriedades geométricas da 

forma a aplicar, não se integram nos aplicativos e/ou softwares ao dispor do 

utilizador. Neste sentido, a exploração e a compilação de algoritmos de 

                                                 
129 Segundo GASPAR (2004) entende-se por polígono complexo, aquele polígono que contém ilhas ou vazios. 
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suporte à implementação computacional destes índices resulta na criação do 

package “shape indexes”. 

 

O recurso à computação, e em específico à geometria computacional, torna-se um 

imperativo técnico e científico, na medida em que permite superar um conjunto de 

obstáculos que condicionam a investigação aplicada a fenómenos com tradução espacial 

nomeadamente: um grande volume de informação, a combinação de cálculos, a abstracção 

de métodos matemáticos e a experimentação de algoritmia de apoio à implementação dos 

índices. De facto, a análise espacial da forma urbana baseada em shape analysis combina a 

teoria, os dados e a algoritmia, aproveitando as potencialidades da computação, para 

obtenção final de uma representação espacial de entidades cujos atributos dão resposta 

sobre um conjunto de propriedades geométricas da forma urbana. Assim sendo, a aplicação 

destas métricas deve contribuir para aprofundar o conhecimento das noções intrínsecas à 

“leitura externa” da forma global urbana. 

 

 

1. FORMA URBANA NO CONTEXTO DA ANÁLISE ESPACIAL: ABORDAGEM À 

TERMINOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A análise espacial da forma urbana em ambiente SIG exige precisão e adaptação 

terminológica de suporte à abordagem a desenvolver. Esta necessidade decorre da 

especificidade e da complexidade do objecto de análise e dos objectivos inerentes à sua 

operacionalização por abordagem quantitativa baseada em shape analysis.  

No contexto da “linguagem SIG”, com base em GASPAR (2004), a unidade de 

referência espacial de forma urbana – o polígono morfológico de cidade ou polígono de cidade 

– corresponde a um tipo de objecto vectorial com graus de complexidade variável, sendo 

utilizado para representar entidades espaciais que ocupam uma superfície. Na acepção de 

GASPAR (2004:239), em SIG “(...) um polígono é constituído por um arco fechado, que 

representa a sua fronteira, e por um ponto interior, o centróide, ao qual estão referidos os 

seus atributos e posição geográfica”.  

Nesta perspectiva, que processo adoptar para aplicar as métricas de forma ao 

estudo das propriedades geométricas destes polígonos? WENTZ (1997) apela à necessidade de 
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uma abordagem baseada em shape analysis para o estudo das propriedades geométricas da 

forma urbana. Nesta sequência, a autora refere-se a esta abordagem caracterizada como um 

processo que permite:  

(i) por um lado, descrever a forma considerando a distinção entre formas 

geométricas regulares (exemplo das figuras elementares como o círculo, o 

quadrado e o triângulo) e as irregulares (geralmente mais complexas e com 

infinitas variações), implicando a identificação prévia da fronteira externa (o 

limite) de um objecto no espaço; 

(ii) por outro, responder a questões associadas à forma geométrica (PAVLIDIS, 1978; 

Moellering e Rayner, 1982; EHLER, COWEN e MACKEY, 1996; Xia, 1996), 

passando pela distinção entre polígonos complexos que contém “vazios” (exemplo 

de uma ilha dentro de um lago) e a similitude entre as áreas que contêm 

irregularidades nos seus limites, por si só muito diferenciados, mas cuja 

configuração geométrica global não apresenta variação. No essencial, esta 

perspectiva enfatiza as variantes e/ou as invariantes das propriedades da forma. 

A autora considera esta abordagem como um dos pontos de interesse na análise 

geográfica. 

 

O desenvolvimento desta perspectiva integra, assim, duas componentes – a teoria 

aliada à prática – sustentando-se em três noções fundamentais de partida – shape, urban shape 

e shape analysis. Assim sendo, os sub-pontos seguintes apresentam a terminologia a partir do 

original (na língua inglesa) mas, sempre que seja possível e adequado, faz-se a 

correspondência com termos existentes no léxico em língua portuguesa.  

 

 

1.1. A noção de shape e de urban shape  

 

Na bibliografia consultada, no domínio da análise espacial da forma urbana em 

SIG, predomina uma noção-base designada de shape a partir da qual derivam outros 

conceitos fundamentais.  
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MASSAM (1972) define shape de acordo com Blais e Biss (1967) como “(...) the 

quality of an object or form which depends on constant relations of position and distance 

from all the points composing its outline or its external surface. As such, under the concept 

of shape we understand a set of properties compactness, elongation and others which 

spatially related and combine together” [acrescentando] “(...) we should also note that the 

shape of something can be independent of the size; it is independent of scale as are most of 

the patter measures used in spatial analysis” (idem:1972:9). 

BACHI e SAMUEL-CAHN (1976), baseando-se em Boots e Lamoureux (1972), 

definem shape como “(...) a set of properties possessed by a closed figure of at least two 

dimensions, which has a planar representation and which possesses precise boundaries: the 

figure outlined may be geographical, such as the delta of a river or the territory of a town or 

a country, or represent any object such as an egg, a carrot, etc.” (BACHI e SAMUEL-CAHN, 

1976:206). Neste pressuposto, admite-se existir uma correspondência entre as noções de 

shape e de tipo de objecto representado por um polígono (GASPAR, 2004). Este paralelismo é 

sustentado por ambas englobarem quatro aspectos elementares comuns, designadamente: 

(i) conjunto de propriedades; (ii) uma figura fechada com pelo menos duas dimensões do 

plano; (iii) representação planar; (iv) uma fronteira bem definida, ou seja, com definição de 

limites espaciais (também designado de perímetro). 

Numa perspectiva complementar, MACEACHREN (1985) num estudo orientado para 

a demonstração da aplicação de índices de compacidade a diferentes regiões, entende que 

shape descreve a forma geométrica de objectos espaciais individuais. WENTZ (1997:206) 

aludindo a definição de Maceachren (1985), acrescenta ainda que, em termos geográficos, 

por objecto entende-se: “(...) the foreground placed on some type of background. Examples 

include lakes, common soil types, political boundaries, or any area defined to be 

homogeneous with regard to some characteristic or combination of characteristics. The 

regular or irregular organization and juxtaposition of these individual areas provides the 

building blocks for describing spatial pattern”. Neste sentido, a análise da shape 

propriamente dita é orientada para a extracção das propriedades geométricas da “spatial 

form”, isto é, as propriedades geométricas que caracterizam a “external appearance or outward 

form”, não se detendo, assim, sobre as características da estrutura interna da forma urbana 

ou intra-urbana (também denominada por “internal form” centrada na “structural form”). Neste 

pressuposto, a análise quantitativa da forma urbana recorre à exploração das métricas 

espaciais suportada na forma geométrica (geometric form) da shape (ou polígono).  
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Neste sentido, o conceito espacial de forma urbana representado pela shape ou pelo 

polígono surge associado a uma outra noção – urban shape. Segundo SHPUZA (2007) urban 

shape é definida como “(...) the shape resulting from subtracting holes from the urban shape 

hull”, sendo que: urban shape hull corresponde a “(...) shape enclosed inside the urban 

outmost urban boundary of the settlement” e, por sua vez, holes – as “ilhas ou buracos” 

dentro da urban shape – correspondem a “vazios” intra-urbanos. 

No que concerne à noção derivada de geometric form, esta apresenta-se numa 

abordagem do espaço pela sua dimensão euclidiana, de carácter eminentemente estático, 

com enfoque nas propriedades geométricas da forma. Sendo uma abordagem de carácter 

estático é “discutível” no contexto de outras análises que consideram o espaço como 

entidade dinâmica e evolutiva. Contudo, entende-se relevante e útil como meio 

(ferramenta) de suporte em análises espaciais baseadas no objecto e nos seus atributos 

geométricos130.  

A combinação das noções de shape e de urban shape, assentes no carácter intrínseco 

de geometric form, constituem os princípios-base de introdução ao conceito de shape analysis 

no contexto da análise espacial em ambiente SIG. 

 

 

1.2. A noção de shape analysis  

 

No contexto da análise espacial da forma urbana, tendo como referência MILLER e 

WENTZ (2003), o conjunto de técnicas vocacionadas para análise das propriedades 

geométricas da forma (geometric form) corresponde na língua inglesa à noção de shape analysis 

(2003:585).  

A bibliografia da especialidade técnico-científica aponta a falta de software em 

ambiente SIG, disponível e alargado ao utilizador final, com um conjunto adequado de 

ferramentas dedicado à análise espacial da forma (a expressão mais aproximada, na língua 

portuguesa, à noção de shape analysis). De acordo com MILLER e WENTZ (2003:585), esta 

                                                 
130 Neste caso, poder-se-á considerar um tipo de abordagem dedicada ao objecto (polígono) tomado 
individualmente ou, numa perspectiva relacional, de um para dois e de um para muitos objectos como se 
constatou no Capítulo IV pela leitura da (des)fragmentação espacial suportada na relação combinada entre 
polígonos. 



222 

lacuna advém de dificuldades “clássicas” que se prendem com a conceptualização e o 

modo de medir a forma, mas também com a própria computação das propriedades 

geométricas, ou seja, com o grau de exigência e de complexidade da aplicação da geometria 

computacional ao nível dos parâmetros e da algoritmia intrínsecas aos cálculos destas 

medidas. Como sugere WENTZ (1997), “(...) despite a rich heritage of techniques for 

describing and analyzing shape within geography as well as other fields, such capabilities 

generally remain quite primitive within GIS. A general purpose shape analysis capability 

that even approaches the level of sophistication of other current GIS capabilities is still not 

part of the GIS toolkit.” (1997:204). Não obstante, MILLER e WENTZ (2003:585) admitem 

que os recentes progressos na análise espacial, pela conjugação do incremento da 

velocidade no processamento e do maior detalhe na informação geográfica digital, podem 

contribuir para tornar estas ferramentas mais potentes e úteis no contexto da análise 

espacial. 

Esta abordagem tem, assim, implícita a aplicação de métricas espaciais vulgarmente 

denominadas de shape indexes (ou shape indices, neste caso sugere-se na língua portuguesa, 

índices de forma). De forma geral, partindo do pressuposto que a forma é caracterizada por 

um conjunto de propriedades de um objecto ou figura delimitada por uma “fronteira” e 

com pelo menos duas dimensões, então os índices de forma deverão fornecer a 

“informação” suficiente para representar essas características associadas a determinados 

elementos ou propriedades geométricas, ou seja, ter capacidade suficientemente 

discriminante por meio das propriedades geométricas para devolver um valor quantitativo 

que caracteriza uma determinada forma urbana (urban shape).  

 

 

2. FORMA URBANA E FORMA GEOMÉTRICA  

 

As linhas discursivas apresentadas no Capítulo I permitiram observar a relevância 

(ancestral) da geometria aliada à forma urbana, quer no modo de se fazer cidade segundo a 

concepção e os princípios de “desenho” dominantes que resultam numa figura “externa” 

global urbana, quer como componente analítica-descritiva (instrumento) de suporte à 

leitura da forma intra-urbana. A dimensão física-espacial da forma urbana, 
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independentemente da escala de observação e análise, tem inevitavelmente associada uma 

componente geométrica131.  

O estudo sistemático da forma urbana, na perspectiva quantitativa apoiada em 

índices de forma, remonta a finais da década de 60 (século XX), com contributos de 

autores de diferentes Escolas académicas e de contextos linguísticos muito diversos 

(exemplos de BUNGE, 1966; BOYCE e CLARK, 1964; Blair e Biss, 1967; LEE e SALLEE, 

1970; TAYLOR, 1971 e 1973; CLARK e GAILE, 1973; HAGGETT et al., 1977; LO, 1980; 

Moellering e Rayner, 1981 e 1982; AUSTIN, 1981; MACEACHREN, 1985).  

No contexto da Geografia, WENTZ (1997) salienta o interesse e a utilidade do 

campo da investigação sobre a forma suportada na análise das suas propriedades 

geométricas. Neste contexto, MILLER e WENTZ (2003) sistematizam a importância deste 

domínio de análise a partir de diferentes contributos e ideias emanadas segundo o autor, 

destacando: “(...) a comparação entre formas geográficas pode realçar diferenças na forma 

de desenvolvimento das entidades geográficas (Tobler, 1978); a forma geográfica pode 

guiar a explicação de processos (LO, 1980; Dobson, 1992); a análise baseada na diferença 

entre forma prevista e forma observada pode conduzir a novas perspectivas de análise 

(BATTY e LONGLEY, 1994); a forma geométrica também influencia o funcionamento e o 

crescimento de entidades geográficas, considerando que os limites (ou fronteiras) podem 

reforçar ou reduzir hipotéticas interacções através ou dentro delas (Longley et al., 1992; 

Haines-Young e Chopping, 1996; Nystuen, 1997); a forma e o padrão podem ainda 

influenciar processos humanos como o próprio comportamento espacial humano ou 

afectar a legibilidade urbana (Gluck, 1991; Miller, 1992).” (ibidem:585). 

Estas análises apresentam-se segundo dois tipos de aplicação, os que consideram o 

estudo global da forma; e, os que se centram em análises dedicadas a uma propriedade ou 

dimensão geométrica da forma, como é o caso do contributo de MACEACHREN (1985) com 

a comparação de índices orientados exclusivamente para a análise da compacidade de áreas 

urbanas. 

                                                 
131 Em 1969, Leslie KING, num artigo intitulado “The analysis of spatial form and its relation to Geographic 
Theory” reafirma a ligação ancestral entre Geografia e Geometria, referindo: “Implicit in these comments [em 
alusão às ideias proferidas por Bunge, Haggett e Harvey] is the notion that a concern for geometrical 
concepts is one of the long-standing traditions in the discipline of geography. Lukermann also has provided 
evidence of this tradition by noting that Ratzel, whose work is discussed usually in the context of cultural and 
political studies, suggested that geography be studied as the science of abstract distributions, or space as a 
geometry of movement, size, shape, and distance.” (1969:573). 
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Uma das dificuldades que revela os estudos suportados nas propriedades 

geométricas da forma prende-se com a própria conceptualização de forma. A 

complexidade na formalização de forma traduz perspectivas diferentes de entendimentos 

relativos à dimensão geométrica. Na bibliografia consultada é comum partir-se da definição 

de shape em contexto matemático (abstracto), considerando que corresponde a: “(...) what is 

left when the differences which can be attributed to translations, rotations, and dilatations 

have been quotiented out” (WENTZ (2000:96), citando Kendall (1984:82)). Neste 

pressuposto, WENTZ (2000) admite que esta definição, quando transposta para o contexto 

de análise de fenómenos geográficos (espaciais), induz a um necessário ajustamento ou 

adequação para a sua operacionalização. Esta ideia reforça a definição prévia dos objectivos 

inerentes à aplicação de métricas que apoiam a leitura da forma geométrica urbana, ou seja, 

a consideração ponderada sobre as propriedades geométricas necessárias e possíveis de 

implementar sob a forma de índices de forma, por meio da combinação de parâmetros, 

para apoio à análise e descrição de polígonos morfológicos de cidade.  

 

 

2.1. As propriedades geométricas da forma 

 

Um dos principais problemas que se coloca na utilização sistematizada dos índices 

de forma é a associação desses a classes inequívocas. De facto, parece difícil associar um 

índice à quantificação de uma e apenas uma propriedade ou, mais difícil ainda, associar um 

conjunto de índices a uma categoria ou grupo de índices que traduzem quantitativamente a 

mesma propriedade. 

AUSTIN, em 1981 estudou “The shape of West Malaysia’s Districts”. Trata-se, à 

semelhança de outros autores já referidos, como por exemplo BUNGE (1966), LEE e 

SALLEE (1970), HAGGETT et al. (1977) e MACEACHREN (1985), de um trabalho 

demonstrativo do contributo da aplicação de índices de forma. Neste caso, esta abordagem 

explora três índices de forma – Gibbs compactness ratio, Boyce-Clark radial shape index e contact 
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number measurements (o número de regiões contíguas a uma dada região) – para apoio à 

análise da forma dos distritos da Malásia ocidental132.  

Os resultados obtidos permitiram associar formas com tendência rectangular e 

padrões de contiguidade consistentes com “the space packing theory”133 à organização 

histórico-política da península Malaia. De facto, esta abordagem quantitativa da forma 

permitiu reafirmar o peso exercido pelo factor ribeirinho/fluvial na organização política 

daqueles distritos, tendo em conta que o desenvolvimento dos principais aglomerados 

malaios faz-se na proximidade a um curso de água. Assim, AUSTIN (1981) fundamenta esta 

ideia de acordo com a seguinte leitura: “(...) o alongamento dos limites destes distritos, a 

montante da zona costeira, (trinta e nove distritos costeiros) é fornecido explicitamente 

pelo índice de forma radial de Boyce e Clark e implicitamente pelo rácio de compacidade 

de Gibbs”. [A conjugação destes índices com contact number measurements apoia a explicação 

do padrão observado:] a natureza ribeirinha da vida económica e política Malaia.” 

(idem:149). AUSTIN (1981:149) reforça a utilidade da aplicação destes índices considerando: 

“(...) while these facts may be easily ascertained by examining a map of contemporary 

districts, it is quite likely that for historic states we might only have data such as that 

required for radial shape index calculations (that is, selected points on the perimeter of a 

central, often sacred, city-defined state) and therefore require such techniques. 

Em 1984, AUSTIN publica em “Spatial Statistics and Models”134 um capítulo de 

síntese que implica a medida e a comparação de polígonos. Essa síntese estrutura-se em 

três partes: (a) “medidas clássicas”; (b) “estudos recentes”; e, (c) “desenvolvimentos 

futuros”.  

A parte referente a (a) “medidas clássicas” é baseada no sistema de oito classes de 

agrupamento de índices segundo o tipo de dados utilizados nos respectivos cálculos 

proposto por Frolov (1975). As adaptações decorrentes deste sistema de classificação 

                                                 
132 Este estudo seguiu os métodos aplicados por Peter Haggett (1965) a cem municípios do Brasil. Para uma 
análise mais aprofundada sobre os métodos aplicados no estudo desenvolvido por Peter Haggett vide Haggett, 
P. (1965). Locational analysis in human geography. (London) 
133 “The space packing theory” de acordo com AUSTIN (1981:145) “(...) in brief it postulates an hexagonal 
arrangement of space. To complement the many theoretical studies on this topic, however, there are relatively 
few studies of whether such a hexagonal arrangement of space is physically present in the real world. 
Although we would not expect to see this organisation in marketing or transportation systems without some 
trans formation of distance, we might expect the administrative principle to be expressed in political 
boundaries without such a transformation.”. 
134 AUSTIN, Robert F. (1984). “Measuring and comparing two-dimensional shapes”. In GAILE, Gary L., 
WILLMOTT, CORT J. (eds.) (1984). Spatial Statistics and Models. Boston: D. Reidel Publishing Company. pp. 293-
312. 
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vertem para a formação de uma estrutura que integra três grupos principais de medidas, 

designadamente:  

(i) as medidas baseadas na relação área e perímetro, consideradas como as mais 

simples e de utilização generalizada;  

(ii) as medidas baseadas na área e na dimensão linear, suportadas na comparação 

directa com uma figura-padrão – o círculo; 

(iii) e, as medidas baseadas no eixo-vector para análise de formas lineares em 

estrela. 

 

No que concerne aos “estudos recentes” (b), tendo como referência a data da 

publicação no ano de 1984, AUSTIN sugere quatro abordagens de medida da forma de 

natureza mais específica, integrando a exploração de:  

(iv) medidas baseadas no polígono inscrito, considerado como uma extensão das 

medidas clássicas do tipo (i), mas suportado na comparação com figuras-

padrão diferentes da do círculo, como exemplo do método “shape sums” pela 

aplicação do hexágono;  

(v) medidas designadas de “moment measures”, descritas como medidas calculadas a 

partir da distância de elementos dentro do polígono ao centróide;  

(vi) “set-theoretic measures” apoiada na combinação de medidas baseadas no polígono 

inscrito do tipo (iv) e de medidas clássicas (ii) baseadas na área e na dimensão 

linear; 

(vii) e, finalmente, as medidas suportadas em “harmonic analysis” pela abordagem de 

Fourier (1822) discutidas no domínio da Geografia por Moellering (1979, 

1981, 1982) e Moellering e Rayner (1979) (AUSTIN, 1984:304). 

 

A parte, que AUSTIN (1984) previa como desenvolvimentos futuros (c), passava pela 

introdução de duas abordagens, a (viii) fractal e a (ix) teoria dos grafos. Efectivamente 

muitos autores trabalham a aplicação do princípio fractal ao estudo de uma das 

propriedades da forma (por exemplo, BATTY e LONGLEY, 1994; FRANKHAUSER, 1994). 

Esta propriedade não foi implementada no contexto desta abordagem quantitativa da 

forma urbana, fazendo parte de desenvolvimentos futuros (cf. Conclusões). A teoria dos 
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grafos e das redes são, também, dos campos promissores para o trabalho com a forma 

geométrica (esqueletização da forma por exemplo e determinação do grafo resultante). 

A classificação que propõe continua ajustada aos trabalhos sucessivamente 

desenvolvidos e frequentemente citados, nomeadamente por especialistas de renome 

internacional como WENTZ (1997, 2000) e MILLER e WENTZ (2003). Não obstante a 

existência de outros agrupamentos, como exemplo de GUÉROIS (2003) que estabelece a 

distinção entre dois grupos de índices de forma, classificando-os como (i) “medidas 

derivadas” (expressão de Cauvin e Rimbert, 1976), cujos cálculos estabelecem uma relação 

entre a forma a ser medida e uma figura geométrica padrão (referencial); e, (ii) as medidas 

geométricas, suportadas por cálculos extraídos directamente a partir de elementos 

geométricos da forma. 

A classificação dos índices que se utiliza para operacionalização da quantificação da 

forma pode resumir-se nos grupos seguintes, cujos índices se apresentam no Quadro 21:  

− Medidas baseadas na relação área e perímetro. Já anteriormente se tinha 

referido que esta é das medidas mais elementares, correspondendo aos 

atributos geométricos mais utilizados no contexto de estudos da forma e em 

específico sobre a compacidade (MACEACHREN, 1985), facto que comprova a 

sua corrente aplicação na medida em que são métricas de cálculo fácil em 

implementar ou programar (Grupo 1).  

Note-se que o conjunto de índices integra dois que remetem para a análise da 

circularidade das formas (exemplo dos índices baseados em Miller (1953) e 

Gravellius (1967)), facto este justificado pela necessidade de aplicar um 

referencial (área do círculo) que permita calcular a relação área-perímetro com 

um parâmetro de escala constante. Esta necessidade advém do facto de se 

admitir que os índices apoiados no cálculo de área-perímetro de polígonos 

(shapes) são dependentes de escala. AUSTIN (1984:296) adverte ainda para uma 

dificuldade elementar: “(...) their extreme sensitivity to minute boundary 

irregularities or crenulations, which we might term the “fjord effect””. 

− Medidas baseadas na área e na dimensão linear (Grupo 2). Neste caso, os 

índices são construídos de maneira a que as formas sejam classificadas pelo seu 

grau de semelhança com uma figura de referência. Assim sendo, o valor 

resultante do cálculo de índices suportados numa figura-elementar (o círculo) 

corresponde ao desvio da forma observada em relação à figura geométrica de 
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base para a comparação. O cálculo destes índices resulta da combinação da 

comparação com figuras-padrão e/ou do cruzamento de variáveis elementares 

de forma (parâmetros geométricos) que suportam a sua implementação, como 

sejam: elementos pontuais (centro geométrico da figura ou shape), de linhas (o 

perímetro ou o comprimento do eixo maior) ou de superfícies (a área da shape, 

o maior círculo inscrito ou o menor círculo circunscrito da shape). No caso de 

se considerar como figura de referência o círculo, o intervalo de valores varia 

entre 0 e 1, sendo que: um valor mais próximo de 1 significa uma maior 

semelhança com a figura de referência (forma circular135), quando tende para 0 

distancia-se dessa compacidade podendo revelar formas alongadas ou elípticas, 

com tendência linear e/ou irregulares. Neste contexto, tem-se os exemplos de 

índices como o coeficiente de compacidade baseado em Horton (1932), Gibbs 

(1961) ou em Schumm (1956), além do índice elíptico baseado em Stoddart 

(1965) ou o de alongamento aplicado por HAGGETT et al. (1967) com base em 

Werrity (1969) (cf. Grupo 2 do Quadro 21). Estes índices estão 

fundamentalmente ajustados para análises baseadas em três propriedades 

geométricas da forma: a compacidade, o alongamento e a elipticidade. 

− Medidas baseadas no eixo-vector. Estas medidas integram dois índices 

baseados em BOYCE e CLARK (1964) – radial shape index e radial line index – 

tendo como base de cálculo a definição de “eixos”. Estes são medidos a partir 

da distância entre o centróide e um vértice pertencente ao perímetro do 

polígono sendo simultaneamente equidistantes entre si, ou seja, gerados por 

rotação a partir do centróide com base na formação de um ângulo comum 

(Grupo 3). De acordo com BOYCE e CLARK (1964:568) considera-se: “(...) for 

any given shape determine the center of gravity. Measure the distance from this 

center to the outside edges of the shape along equally spaced radials. Compute 

the percentage of each radial distance with respect to the sum of all radials, and 

subtract each percentage from the percentage each radial would be expected to 

have as based on a circle (...)”. Neste pressuposto, os índices são calculados 

com base na medida dos comprimentos de 16 ou mais eixos (número de eixos 

apurado na aplicação efectuada para a operacionalização da quantificação da 

                                                 
135 O círculo é a forma mais compacta na medida em que tem o menor perímetro possível em relação à área 
contida no seu interior. 
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forma dos PMC). Na bibliografia consultada, não é apresentado um número 

“óptimo” de eixos a partir do qual é feito o cálculo dos índices, não obstante 

CLARK e GAILE (1973) utilizam no seu estudo 16 radial lines e GUÉROIS (2003) 

frisa que normalmente se utiliza entre 8 a 16 radial lines. Como sugere AUSTIN 

(1984) estes índices são sensíveis à localização do centro de uma região (neste 

caso corresponde ao centróide da shape) e o valor dos índices pode variar em 

função do número de eixos escolhidos para efeitos de cálculo (esta opção é 

contemplada no package “shape indexes”, cabendo ao utilizador avaliar a 

“estabilidade” do valor do índice, ou seja, proceder ao teste à sensibilidade do 

índice em função da variação no número de eixos que indica para executar o 

cálculo); 

− Medidas baseadas na distância de elementos dentro do polígono ao centróide 

(Grupo 4). De acordo com MACEACHRENC (1985:55), os dois índices baseados 

em Bachi (1973) foram desenvolvidos como complemento a medidas dedicadas 

à compacidade, como sugere: “(...) two related measures have been developed 

to overcome limitations inherent in compactness measures that emphasize 

particular aspects of shape. For each, a shape is considered to be composed of 

a series of infinitesimally small elements of area. Dispersion of these elements 

around a shape’s centroid is the basis of the measure”; 

− Medidas baseadas na combinação de círculos, designado de “Set-theoretic 

measures” (Grupo 5). Este grupo integra dois índices baseados em LEE e SALLEE 

(1970) – the symmetric difference metric method – como complemento a medidas mais 

simples orientadas para a análise da compacidade. A implementação dos 

mesmos seguiu as indicações de cálculo sugeridas por MACEACHRENC 

(1985:55): “(…) to compute the index, the shape and standard unit are first 

superimposed. Lee and Sallee suggest an arrangement to maximize the 

common area. A more easily replicable method, however, is to align the shape 

and standard unit so that their centroids correspond. Generally, when 

compactness is of concern, the standard unit used will be a circle, making 

orientation of the standard irrelevant. Once the shape and standard circle are 

aligned, the areas of union and intersection are calculated.”. 
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A classificação dos índices de forma segundo estes cinco grupos engloba um total 

de dezanove índices para análise da urban shape (Quadro 21), sendo que: o Grupo 1 é 

composto por 5 índices vocacionados fundamentalmente para a análise da compacidade e 

da circularidade; o Grupo 2 constituído por 8 índices orientados sobretudo para a análise 

da compacidade, alongamento, elipticidade e factor forma; e, finalmente, os Grupos 3, 4 e 5 

englobam apenas 2 índices de forma, respectivamente sendo orientados para a análise da 

linearidade segundo eixos-vector, da dispersão de elementos internos da shape e também da 

compacidade. 

 

Quadro 21. Índices de forma para apoio à análise da urban shape  

CÓDIGO ACRÓNIMO CLASSIFICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO DO ÍNDICE EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

G R U P O  1  

I(a) v48 Rpa1 
Medida da “relação perímetro-área”: compacidade 

(MACEACHREN, 1985:54); (WILLIAMS e WENTZ, 2008:103) A

P 0.282 ×  

I(a1) v49 Rpa2 
Medida da “relação perímetro-área”: compacidade 

(MACEACHREN (1985:54), baseado em Frolov, 1975) P.

A

×2820
 

I(b) v50 Rpa3 
Medida da “relação perímetro-área”: compacidade 

(MACEACHREN, 1985:54) 
2)P 282.0(

A

×
 

I(n1) v61 Icircularidade1 
Medida com base na relação área do polígono e perímetro do polígono – 
índice de circularidade: circularidade 

(MAIGNANT (2005) baseado em MILLER, 1953); (GUÉROIS (2003) 
baseiando-se em Gravelius, 1967) 

A

P

π2
 

I(n2) v62 Icircularidade2 
Medida com base na relação área do polígono e perímetro do polígono – 
índice de circularidade: circularidade 

(MILLER, 1953)  

2

)4(

P

Aπ  

G R U P O  2  

I(m) v60 IFrFf 
Medida com base na relação área do polígono e eixo maior do polígono 
(L) – form ratio* ou form factor**: forma 

*(HAGGETT Peter, CLIFF, Andrew D., FREY, Allan, 1977 baseado em 
Horton, 1932); **(CLARK e GAILE, 1973) 

2L

A  

I(c) v51 Icc1 
Medida com base em “parâmetros do circulo”: comparação da área da 
figura (polígono) com a área do mais pequeno circulo circunscrito (longest 
axis corresponde neste caso ao diâmetro do círculo circunscrito): 
compacidade  

(MACEACHREN (1985:55), baseado em Gibbs,1961) 

2)L 5.0

A

×π
 

I(d) v52 Icc2 
Medida com base em “parâmetros do circulo”: comparação da área da 
figura (polígono) com a área do mais pequeno circulo circunscrito (longest 
axis corresponde neste caso ao diâmetro do círculo circunscrito): 
compacidade 

(MACEACHREN (1985:55) baseado em Schumm, 1956) 

L) 5.0(

A

×

π  
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CÓDIGO ACRÓNIMO CLASSIFICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO DO ÍNDICE EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

I(e) v53 Icicc 
Medida com base em “parâmetros do circulo”: comparação da área do 
circulo inscrito no polígono com a área do mais pequeno circulo 
circunscrito no polígono, sendo que area of inscribed circle corresponde à 
área do maior círculo inscrito e area of circumscribed circle corresponde à 
área do mais pequeno circulo circunscrito: compacidade 

(MACEACHREN, 1985:55) 

tocircunscri círculo do área

ritorculo inscárea do cí  

I(f) v54 IeMem 
Medida com base em “parâmetros do circulo”: comparação do diâmetro 
(ou eixo maior) do circulo inscrito no polígono com o diâmetro (ou o eixo 
maior) do mais pequeno circulo circunscrito no polígono: compacidade 

(MACEACHREN, 1985:55) 

tocircunscrio círculo diâmetro d

inscritoo círculo diâmetro d  

I(g) v55 Icia 
Medida com base em “parâmetros do circulo”: comparação da área do 
maior circulo inscrito no polígono com a área total do polígono (área): 
compacidade 

(MACEACHREN, 1985:55) 

área

inscritocírculoárea do    

4A
L π2

 
I(k) v58 Ielipse 

Medida com base em “parâmetros da elipse” sendo que, L corresponde a 
longest (major) axis, ou seja, a medida do comprimento do eixo maior do 
polígono que une os vértices do perímetro mais distantes entre si e A a 
área do polígono – índice de elipticidade (Ellipticity index): elipticidade 

(HAGGETT, Peter, CLIFF, Andrew D., FREY, Allan (1977), baseado em 
Stoddart, 1965) 

 

I(l) v59 IMmAxis 
Medida com base nos eixos do polígono (sendo L o longest major axis e 
L’ o secondary minor axis) – índice de alongamento (Elongation ratio): 
alongamento 

(HAGGETT, Peter, CLIFF, Andrew D., FREY, Allan (1977) baseado em 
Werrity,1969) 

L

L

′
 

G R U P O  3  

I(i1) v65 Iradialshape 
Radial shape index: linearidade segundo eixos-vector 

(MACEACHREN (1985:55), baseado em Boyce e Clark (1964)) 
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I(i2) v66 Iradialline 
Radial line index: linearidade segundo eixos-vector 

(MACEACHREN (1985:55), baseado em Boyce e Clark (1964)) ∑
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G R U P O  4  

I(j1) v63 Idshape1 
Medida com base na dispersão de elementos da área de um polígono a 
partir do centróide (central point) – dispersion of elements of a shape's area 
(baseado em Bachi, 1973): dispersão 

(MACEACHREN (1985:55), baseado em Bachi, 1973) 

( )22 2

A

yx σσπ +

 

I(j2) v64 Idshape2 
Medida com base na dispersão de elementos da área de um polígono a 
partir do centróide (central point) – dispersion of elements of a shape's área: 
dispersão 

(MACEACHREN (1985:55), baseado em Bachi, 1973) 

( )22 2

A

yx σσπ +
 

G R U P O  5  

I(h1) v56 IntAUnA1 
Medida de comparação directa com uma forma elementar (aplica as 
variáveis: IntA e UnA): compacidade  

(MACEACHREN (1985), baseado em Lee e Sallee, 1970) 

( )
( )LΚarea

LΚarea

∪
∩
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CÓDIGO ACRÓNIMO CLASSIFICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO DO ÍNDICE EXPRESSÃO ALGÉBRICA 

I(h2) v57 IntAUnA2 
Medida de comparação directa com uma forma elementar “the symmetric 
difference metric method” (aplica as variáveis: IntA e UnA): compacidade  

(LEE e SALLEE, 1970) 

( )
( ) r

Larea

Larea
=

∪Κ
∩Κ

−1  

 

 

2.2. Os parâmetros geométricos da forma 

 

A análise exploratória das propriedades da forma urbana com base no cálculo de 

índices de forma suporta-se na associação ou combinação do cálculo de parâmetros 

geométricos. Estes parâmetros correspondem aos atributos “primários” fundamentais de 

forma, através dos quais é possível criar os diferentes índices de forma. O conjunto de 

parâmetros de forma é tão vasto quanto a diversidade ou a natureza e o grau de 

complexidade e de exigência inerente à algoritmia para o cálculo dos índices de forma.  

WENTZ (2000), em referência a Attneave e Arnoult (1956), advoga que o número 

de parâmetros necessários para medir a forma aumenta com a complexidade de forma. 

Além disso, o número de parâmetros necessários para medir a forma está associado às 

necessidades e objectivos dos utilizadores. No entanto, os parâmetros operacionais 

específicos ou até mesmo o número de parâmetros ideais não estão claramente definidos.  

Os índices de forma podem ser agrupados de acordo com o tipo de combinação de 

parâmetros, considerando duas categorias distintas: a de parâmetros simples (single 

parameter), como os cálculos da área e do perímetro, e a de parâmetros múltiplos (multiple 

parameter), envolvendo funções matemáticas mais complexas.  

Tem-se, assim, dez dos parâmetros que suportaram a criação de alguns dos índices 

de forma adoptados na exploração de métricas baseadas em shape analysis:  

i) o perímetro que corresponde à medida do comprimento do limite da shape (a 

linha que delimita a superfície de um determinado polígono fechado). 

ii) a área equivale à medida da superfície ocupada por dado polígono fechado ou 

conjunto de polígonos fechados. 

iii) o centróide (ou central point) corresponde ao cálculo do centro da massa de 

determinado polígono ou conjunto de polígonos bidimensionais. 
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iv) o comprimento do eixo maior , corresponde à medida do comprimento do 

maior (principal) eixo traçado a partir do perímetro de uma shape ou polígono 

(representado na Figura 31), ou seja, equivale ao segmento de recta que une 

os vértices do perímetro e que distam a maior distância entre si (“Longest 

(major) axis”). 

v) o comprimento do eixo menor, também designado de segundo eixo maior 

(“Secondary (minor) axis”), já que este tem implícito uma condição de 

perpendicularidade face ao primeiro eixo maior (o eixo maior principal – 

“major” axis – descrito anteriormente) também traçado a partir do perímetro 

(Figura 31). Neste sentido, corresponde à medida do segmento de recta que 

une dois vértices do perímetro e que, sendo perpendicular ao primeiro eixo 

maior, dista a segunda maior distância passando pelo centróide previamente 

calculado para cada polígono. 

Figura 31. Exemplo de cálculos do comprimento do eixo maior e do eixo menor 
implementado no package “Shape Indexes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi) o círculo inscrito (o maior círculo inscrito apresentado na Figura 32), de 

acordo com a definição de “Computational geometry in C” (Joseph 

O’Rourke) corresponde a “Largest empty circle, whose center is in the closed 

convex hull of a set of N sites S, empty in that it contains no sites in its 

interior, and largest in that there is no other such circle with strictly larger 

radius.”. 
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Figura 32. Exemplo do cálculo do círculo inscrito implementado no package “Shape Indexes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii) o círculo circunscrito (o menor círculo circunscrito apresentado na Figura 

33). O círculo de menor diâmetro dentro do qual está contido o polígono. A 

sua determinação assume várias formas.  

Figura 33. Exemplo do cálculo do círculo circunscrito implementado no package “Shape 
Indexes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii) a medida das radiais equidistantes com igual ângulo considerando a rotação a 

partir do centróide do polígono, descrito no Ponto 2.1 cuja representação se 

apresenta na Figura 34. 
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Figura 34. Exemplo do cálculo de eixos-vector a partir do centróide, implementado no 
package “Shape Indexes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix) a área de intersecção da shape com o círculo de área igual à da shape de acordo 

com a definição de MACEACHRENC (1985) (cf. 2.1. As propriedades 

geométricas da forma); 

x) a área de união da shape com o círculo de área igual à da shape, de acordo com 

MACEACHRENC (1985) (cf. 2.1. As propriedades geométricas da forma). 

 

 

3. FORMA URBANA E MÉTRICAS DE FORMA BASEADA EM SHAPE ANALYSIS 

 

A dificuldade na escolha dos índices de forma em função da sua adequabilidade 

e/ou representatividade no tratamento de problemas ou fenómenos geográficos é apontada 

por diferentes autores (MACEACHREN (1985), GRIFFITH, O'NEILL, O'NEILL et al. (1986), 

LEE e SALLEE (1970), GUÉROIS (2003) apoiando-se em WENTZ, 1997 e 2000).  

Segundo MACEACHREN (1985:66): “(…) no clear distinction has been made among 

characteristics of shape such as compactness, elongation, symmetry, etc. This lack of 

distinction has carried over to mathematical description of geographic shapes, resulting in 

confusion concerning the appropriate use of the various measures that have been 

developed. An effort, therefore, is needed to more specifically identify the characteristics of 
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geographic shape that are relevant to particular problems and to determine appropriate 

methods for the measurement of each” (MACEACHREN, 1985:66).  

De facto, GRIFFITH, O’NEILL, O’NEILL et al. (1986:264) admitem que a 

comparação entre índices tem revelado discordância quanto à sua escolha e determinação 

daquele(s) que melhor mede(m) a forma urbana. Por seu turno, GUÉROIS (2003) apoiando-

se em Wentz (1997 e 2000) advoga a necessidade de aplicar uma estratégia metodológica de 

combinação de índices, o mais completa possível, para a descrição das propriedades e 

características das formas urbanas, referindo: “On peut suggérer, à ce titre, que l’une des 

pistes les plus prometteuses n’est pas l’utilisation isolée d’une seule mesure, mais au 

contraire, la combinaison de plusieurs indices pour caractériser plusieurs dimensions des 

formes étudiées” (GUÉROIS, 2003:169). A autora em seus recentes trabalhos, vem assim 

enfatizar a ideia defendida por vários autores desde a década de 70 (BLAIR e BISS, 1967; 

HORN, HAMPTON e VANDENBERG, 1993; WENTZ, 1997 e 2000). WENTZ (1997 e 2000) 

tem uma posição inequívoca quanto à aplicação dos índices de forma: “(...) shape is too 

complex to be measured with a single number’’. 

O estudo da forma urbana com o recurso à exploração de métricas de forma 

aplicado a polígonos morfológicos de cidade (PMC) considerou seis propriedades 

geométricas da forma. Esta decisão prendeu-se fundamentalmente com a dificuldade e 

complexidade inerentes ao próprio cálculo dos índices de forma. Desta forma, o conjunto 

de índices dirigem-se essencialmente ao estudo da compacidade (por oposição à dispersão), 

circularidade, elipticidade, alongamento, linearidade segundo eixos, (ir)regularidade do 

perímetro. 
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3.1. Exploração de métricas para apoio à análise da forma geométrica urbana 

em open source 

 

A noção de open source associa-se a um tipo de distribuição em que o programa é 

freeware136 e o seu código-fonte também se encontra disponível para download. Entende-se 

por código-fonte o código de uma determinada linguagem de programação, a partir do qual 

se desenvolve um determinado programa. Este código pode ser utilizado por 

programadores ou utilizadores com conhecimentos de programação que readaptam ou 

ajustam o software segundo as suas necessidades devendo, contudo, respeitar a sua 

distribuição de acordo com os mesmos padrões ou regras definidas por uma licença. A 

GPL (General Public License distribuído pela GNU) é o formato padrão dos softwares open 

source (FEDELI et al., 2003:213)  

A Licença Pública Geral (GPL – General Public Licence, na língua inglesa) foi 

desenvolvida para garantir a sua liberdade de distribuir cópias de software livre; de receber o 

código-fonte ou ter acesso a ele; poder modificar o software ou utilizar partes dele em novos 

programas livres, estabelecendo o direito de o realizar. 

No contexto de softwares comerciais ou open source, poder-se-á verificar a integração 

de alguns índices de forma com potencialidades para aplicar no âmbito da 

operacionalização da quantificação da forma mas recaindo sobre pressupostos de análise 

diferentes e/ou não integrando o conjunto de índices necessários ao desenvolvimento da 

abordagem baseada em shape analysis. 

 O FRAGSTATS, programa concebido em contexto académico, originariamente 

dirigido para estudos no quadro da ecologia da paisagem nomeadamente para suporte à 

análise de padrões espaciais, permite o cálculo de dois tipos de índices de forma – aqueles 

baseados na relação área-perímetro e na análise fractal (MCGARIGAL e MARKS, 1994). Não 

obstante o programa FRAGSTATS ter uma distribuição open source e contemple o cálculo 

destes índices de forma, não engloba o conjunto de índices necessários para a abordagem 

                                                 
136 A noção de freeware remete para software gratuito que pode ser utilizado livremente, ou seja, sem custos na 
sua utilização mas também incorpora alguns princípios de “conduta”. Esta temática é explorada por 
STALLMAN (2010) (cf. STALLMAN, Richard M. (2010). Free Software, Free Society: Selected Essays. 2.ª edição. 
Boston: Free Software Foundation. 266p). Muitas vezes alguns softwares são gratuitos apenas para pessoa 
física, havendo uma versão shareware para pessoa jurídica. Este tipo de distribuição shareware pressupõe a cópia 
livre de produtos de software apenas para avaliação, sendo que a utilização continuado dos mesmos requer a 
aquisição de uma licença. (FEDELI et al., 2003:213-214).  
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quantitativa da forma urbana que nos propomos desenvolver. De facto, os autores do 

FRAGSTATS consideram que este tipo de métricas servem como indicativos da 

complexidade global das formas, contudo EHLER, COWEN e MACKEY (1996), citando 

Moellering and Rayner (1979), defendem que atendendo apenas a estes índices o estudo das 

propriedades geométricas da forma fica incompleto, referindo nomeadamente: “(…) 

despite the wide range of single parameter shape measures that have been proposed, it is 

clear that they are generally incomplete in describing an object’s shape.” EHLER, COWEN e 

MACKEY (1996:8). 

Da mesma forma poder-se-á apontar a falta de completude de índices de forma, 

necessários a estudos urbanos que se suportam na análise das propriedades geométricas 

deaforma, disponibilizados noutros aplicativos como o V-LATE e o Patch Analyst e aqueles 

índices aplicados no contexto da morfologia matemática disponibilizados por exemplo no 

IDRISI (versão Taiga) e da fractalidade urbana (Fractalyse). 

A falta de um aplicativo ou programa que contemplasse o cálculo de índices de 

forma e, simultaneamente, atendesse ao maior número possível de propriedades 

geométricas da forma, conduziu à proposta de desenvolvimento de um package dedicado à 

exploração de métricas de forma (“shape indexes”) com possível utilização inicial em 

trabalhos de índole académica. 

 

 

3.2. Fases de desenvolvimento de um package para o cálculo de métricas de 

forma 

 

O desenvolvimento do projecto decorre da investigação realizada no âmbito de 

softwares e/ou aplicativos em ambiente SIG, disponíveis ao nível comercial ou de tipo open 

source, dedicados ou ajustados à análise espacial da forma (WENTZ, 1997)137. Esta etapa 

                                                 
137 WENTZ (1997) no artigo intitulado “Shape analysis in GIS” aponta a razão pela qual ainda não se encontra 
ao dispor do utilizador um aplicativo em ambiente SIG que permita analisar a forma, não obstante o 
desenvolvimento e exploração de diferentes índices inclusivamente no contexto geográfico. A este propósito 
citamos a ideia no original: “The primary reason that shape analysis is not currently part of the GIS toolkit is 
that no single satisfactory method has been developed (Lee and Sallee 1970; Ehler, Cowen et al. 1996). 
Nevertheless, numerous indices have been suggested varying from simple area and perimeter calculations, to 
complex indices using sophisticated mathematical functions. The evidence that no method exists is suggested 
in a review of “successful” implementations of shape indices. For example, in geography Frolov (1974/5) and 
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fundamenta-se, assim, na necessidade de preenchimento de uma lacuna ao nível dos 

packages existentes e disponíveis ao utilizador comum. 

O processo de desenvolvimento do projecto de implementação do package 

vocacionado para o cálculo de índices de forma “ShapeIndexes” integrou quatro etapas 

fundamentais de concepção e desenvolvimento, sistematizadas de acordo com as fases que 

se seguem. 

 

Fase 1 

A fase inicial centrou-se na análise do “problema”, ou seja, a inexistência de um 

aplicativo em ambiente SIG, acessível e de código-aberto, que integre o conjunto tão ou 

mais vasto de índices de forma (supra-descritos) para uma abordagem quantitativa da 

forma urbana baseada em shape analysis. De facto, os programas ou aplicativos informáticos 

que integram alguns (poucos) dos índices de forma são considerados como black-box 

(“caixa negra”) por não facultarem o algoritmo que suporta o cálculo do índice. Neste 

pressuposto, esta fase envolveu a exploração dos procedimentos intrínsecos à concepção e 

implementação de um package para o cálculo de índices de forma considerando 

nomeadamente:  

(a) a definição dos objectivos e especificidades do projecto para uma boa 

execução e implementação dos índices de forma;  

(b) uma etapa de decisão sobre o tipo de programação ajustado ao “problema” 

e o tipo de linguagem de programação;  

(c) a recolha de informação relativa aos parâmetros geométricos de forma (os 

“ingredientes”) inerentes a cada índice, suportada em bibliografia da 

especialidade. Esta etapa é fundamental para a “previsão” do grau e tipo de 

dificuldade, aquando da aplicação de algoritmia para implementação dos 

índices, recorrendo nomeadamente a bibliotecas open source; além da 

ponderação sobre o tipo e formato de dados de input e output com que se 

pretende trabalhar. 

 
                                                                                                                                               
later, Maceachren (1985) summarized techniques to measure the compactness of regions. Frolov focuses on 
the history of the various approaches, but Maceachren summarized and categorized die indices. Maceachren 
provides a systematic comparisons of the various methods but never suggested any single approach as the 
best method for measuring shape.” (WENTZ, 1997:206). 
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OBJECTO “INFORMÁTICO” OBJECTO  “MUNDO REAL” 

[abstracção] 

Estado 

Comportamentos 

Atributos 

Métodos/ Funções 

No domínio da ciência computacional foram surgindo vários paradigmas de 

programação, à semelhança da evolução registada noutros domínios do conhecimento. A 

orientação a objectos é um paradigma de análise, de projecto de desenvolvimento de 

sistemas de informação e de programação de sistemas de software baseado na composição e 

interacção entre diversas unidades designadas de objectos138. 

A Programação Orientada a Objectos (POO) enquanto paradigma de 

desenvolvimento de software foi introduzida no decurso dos anos 60. Este método de 

implementação computacional permite que os programas sejam estruturados por relações 

de cooperação entre objectos, isto é, unidades individuais que seguem uma hierarquia e 

possuem funcionalidades e estados. Estes objectos interagem entre si para realizar uma 

tarefa (CLARK, 2006). Essa interacção ocorre através da troca de mensagens e da decorrente 

mudança de estados dos objectos (Figura 35). 

Neste tipo de programação a resolução de um problema é caracterizada por uma 

maior proximidade ou ajuste à realidade, na medida em que há uma aproximação entre 

utilizador e programador por meio da definição de objectos. De forma genérica, um 

objecto real pode ser representado enquanto objecto informático, por meio da abstracção 

conceptual (o encapsulamento).  

 

Figura 35. Objecto do “mundo real” versus Objecto “informático” 

 

 

 

                                                 
138 Na programação orientada a objectos, o objecto significa praticamente tudo, uma entidade física, uma 
função ou operação, uma variável, um qualquer elemento que esteja claramente definido (individual) na 
estrutura do programa e que tenha uma aplicação concreta. 
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O Homem equaciona a realidade com base em três princípios de organização e 

estruturação do pensamento que a própria programação orientada a objectos (POO) 

integra, designadamente: 

(a) Diferenciação de objectos particulares e seus atributos (características); 

(b) Distinção entre objectos como um todo e entre suas partes componentes; 

(c) Formação e distinção entre as diferentes classes de objectos (por exemplo, 

criação de uma classe de árvores constituída por diversas espécies ou de uma 

classe de rochas distinguindo a sua constituição por tipo de minerais). 

 

O mundo que nos rodeia é composto por objectos. Estes objectos assumem duas 

características fundamentais: um estado e um comportamento. Por seu turno, um objecto 

informático mantém o seu estado em variáveis designadas de atributos e implementa o seu 

comportamento através de métodos (ou funções). 

De facto, a POO confere uma aproximação do utilizador ao próprio programador: 

objecto no contexto da realidade percepcionada pelo Homem versus objecto no contexto da 

linguagem computacional (estado está associado a propriedades (atributos) + 

comportamento determinado por métodos ou funções). Em vez de se programar tendo 

por base processos, em POO o processo de análise até à implementação de um sistema de 

software é concebido incorporando a noção de objecto. 

 

Fase 2 

Um segundo momento, após decisão sobre o tipo de programação – Programação 

Orientada a Objectos (POO) –, incidiu sobre a estruturação de objectos, classes, atributos e 

funções. A POO engloba um conjunto de princípios e conceitos implícitos no 

desenvolvimento desta abordagem, designadamente: a noção de objecto/instância de uma 

classe, atributo, método, mensagem, herança, associação, encapsulamento, abstracção, 

polimorfismo e a noção de interface. Estas noções, referenciais no contexto da POO, não 

são desenvolvidas neste contexto, na medida em que saem fora do âmbito desta tese. 
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Shapefile de input 

(Indicação de n.º de radiais) 

ShapeIndexes 

LibTestIndexes 

GDAL 

GEOS 

CGAL 

(APP) 

(Biblioteca) 

Shapefile de output 

(Dados de entrada) 

(Bibliotecas open source) 

(Dados de saída) 

Fase 3 

A terceira etapa correspondeu ao desenvolvimento do package propriamente dito, 

cuja estrutura geral simplificada é representada na Figura 36. A etapa de implementação do 

programa, compreendeu: (a) construção do aplicativo shapeIndexes e, paralelamente, da (b) 

biblioteca dedicada – libTestIndexes – com base na exploração de algoritmia.  

 

Figura 36. Estrutura geral do package orientado para o cálculo de índices de forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este package é composto por uma biblioteca partilhada e dedicada à exploração das 

métricas de forma – libTestIndexes – e um aplicativo (APP) que recorre a esta mesma 

biblioteca designado de shapeIndexes. Paralelamente a estes sub-produtos, desenvolveu-se 

um outro aplicativo com base na libTestIndexes, dirigido exclusivamente para teste-controlo, 

nomeadamente para a verificação de erros ao longo das etapas do processo de 

implementação e avaliação da algoritmia intrínsecos ao cálculo dos índices de forma (shape 

indexes).  
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O aplicativo e a biblioteca dedicada foram desenvolvidos em linguagem de 

programação C++, usando o compilador GNU (versão 3.4.6 de GCC139) num sistema de 

operacional baseado em Unix. Estes foram testados em máquinas diferentes e em 

diferentes versões de Linux (exemplo do Ubuntu e Slackware). É de salientar que a parte de 

algoritmia e de input/output de dados geográficos foi suportada por bibliotecas já existentes 

e disponíveis gratuitamente.  

 

Recurso a bibliotecas de geometria computacional para implementação de algoritmia 

A implementação da biblioteca libTestIndexes dedicada ao cálculo de índices de 

forma suporta-se na geometria computacional, ou seja, no estudo sistemático de algoritmos 

eficientes para problemas geométricos. A libTestIndexes recorre a bibliotecas open source de 

geometria computacional, para além da biblioteca standard C++. 

Neste sentido, a libTestIndexes faz uso de três bibliotecas externas (apresentadas na 

Figura 36), para lidar com as componentes geográfica e geométrica do projecto: libGDAL 

(e mais especificamente OGR), libGEOS e libCGAL. Estas bibliotecas são incorporadas 

como bibliotecas partilhadas e, portanto, o sucesso da instalação da libTestIndexes exige a 

prévia instalação das mesmas no sistema. 

A libGDAL140 é uma biblioteca que suporta a conversão de dados geográficos, 

estando disponível sob licença open source X/MIT (GNU General Public License (GPL)). 

Esta biblioteca inclui a biblioteca OGR Simple Featrures Library, biblioteca C++ em open 

source que permite o acesso a leitura e a escrita de uma variedade de ficheiros de dados em 

formato vectorial, exemplo dos ficheiros ESRI shapefiles, PostGIS, Oracle Spatial, Mapinfo 

mid/mif e formatos TAB. Não obstante, e para manter a simplicidade, libTestIndexes recebe 

como entrada (input) dados em formato vectorial (de tipo polygon ou multipolygon) com 

extensão shapefile e, como output, gera uma nova shapefile com uma tabela de atributos 

associada que contém os índices e suas componentes calculadas. A geometria da shapefile de 

                                                 
139 O GNU Compiler Collection, commumente designado de GCC, é um conjunto de compiladores de 
linguagens de programação produzido pelo projecto GNU. É software livre distribuído pela Free Software 
Foundation (FSF) sob os termos da GNU GPL (Licença Pública Geral), e é um componente-chave do 
conjunto de ferramentas GNU. É o compilador padrão para sistemas operativos Unix e Linux e certos 
sistemas operativos derivados tais como o Mac OS X. 
140 Para um conhecimento mais aprofundado sobre as características desta biblioteca GDAL, consultar 
http://www.gdal.org/. 
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output pode variar consoante a unidade de medida específica que se pretende apresentar 

(por exemplo, radiais, MEC, etc.).  

Por sua vez, a libGEOS141 (Geometry Engine – Open Source) é uma porta C++ da suite 

JTS (Java Topology Suite). Esta biblioteca inclui todas as funções e operadores espaciais para 

OpenGIS “Simple Features for SQL” (sob licença de GNU Lesser General Public License 

(LGPL)), bem como funções de topologia JTS mais específicas. 

No tocante à libCGAL, esta é uma biblioteca C++ em open source que facilita o 

acesso a algoritmos geométricos eficientes. A CGAL (Computational Geometry Algorithms 

Library) é utilizada em várias áreas que necessitam de cálculo geométrico, tais como: 

computação gráfica, visualização científica, desenho assistido por computador e modelação, 

sistemas de informação geográfica, biologia molecular, imagens médicas, robótica. Esta 

desempenhou um papel fundamental na implementação de alguns índices que recorrem, 

nomeadamente a estruturas de dados e algoritmos como triangulações (Delaunay em 2D), 

diagramas de Voronoi e polígonos (operações booleanas). 

Refira-se que os parâmetros necessários ao cálculo dos dezanove índices de forma, 

que traduzem diferentes propriedades geométricas, foram calculados de raiz recorrendo em 

alguns casos a algoritmos iterativos, excepção feita para o cálculo do perímetro e da área. 

Este tipo de algoritmia (iterativa) pode, por vezes, comprometer a rapidez do próprio 

programa, ou seja, exigência de maior tempo de execução até o utilizador obter resultados. 

Os algoritmos iterativos foram utilizados, sempre que não se apresentava solução exacta 

para o problema em causa, isto é, a aplicação a formas complexas (polígonos complexos e 

irregulares). A razão pela qual estas propriedades foram programadas de raiz prendeu-se 

com a dificuldade em encontrar bibliotecas e/ou código reutilizável (open source) para esses 

casos específicos. Todo o package “Shape Indexes” foi desenvolvido usando unicamente 

FOSS (Free and Open Source Software). 

 

Fase 4 

Esta etapa final integrou o desenho de um modelo simplificado do interface de tipo 

gráfico para o utilizador (o Graphic User Interface – GUI – do package “Shape Indexes”, 

                                                 
141 Para um conhecimento mais exaustivo sobre as potencialidades da biblioteca GEOS, consultar: 
http://trac.osgeo.org/geos/. 
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apresentado na Figura 37) orientado para integração em programas open source em ambiente 

SIG.  

 

Figura 37. Esquema geral de proposta de desenho do interface para o utilizador (IU) “Shape 

Indexes” 

Input file name:___________
Output file name:__________

PARÂMETROS DE FORMA
centroide do poligono (x,y)

area do polígono

perimetro do poligono

comprimento do principal eixo maior (1) [major axis]

comprimento do segundo eixo maior (perpendicular a (1)) [designação "secondary axis" ou "minor axis"]

área do circulo inscrito

área do circulo circunscrito

Raio do circulo inscrito

Raio do circulo circunscrito

...

selectselectselectselect oneoneoneone----totototo----manymanymanymany ((((withwithwithwith CTRL+)CTRL+)CTRL+)CTRL+)

selectselectselectselect allallallall

SHAPE INDICES
GEOMETRIC PROPERTIES OF SHAPE/FORMGEOMETRIC PROPERTIES OF SHAPE/FORMGEOMETRIC PROPERTIES OF SHAPE/FORMGEOMETRIC PROPERTIES OF SHAPE/FORM:

COMPACIDADECOMPACIDADECOMPACIDADECOMPACIDADE Group/Category 1: perimeter/area ratio (perimeter and area measurements)

(a)

(a1)

(b)

Group/Category 2: single parameters of related circles

( c )

(d)

( e )

(f)

(g)

Group/Category 3: direct comparison to a standard shape
(h1)

(h2)

Radial shape Index (i1)     Number of radials:_______

Radial line Index (i2)   Number of radials:_______

Group/Category 4: dispersion of elements of area around a central point

(j1)

(j2)

ELIPTICIDADEELIPTICIDADEELIPTICIDADEELIPTICIDADE Ellipticity index (k)

ALONGAMENTOALONGAMENTOALONGAMENTOALONGAMENTO Elongation ratio (l)

FORM FACTOR/RATIOFORM FACTOR/RATIOFORM FACTOR/RATIOFORM FACTOR/RATIO Form Factor (m)

CIRCULARIDADECIRCULARIDADECIRCULARIDADECIRCULARIDADE Circularity index (n1)
Circularity ratio (n2)

...

selectselectselectselect oneoneoneone----totototo----manymanymanymany ((((withwithwithwith CTRL+)CTRL+)CTRL+)CTRL+)

selectselectselectselect allallallall (as (as (as (as defaultdefaultdefaultdefault))))  
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A fase 4 englobou, assim, o desenho e estruturação do projecto de criação do 

interface do utilizador de tipo gráfico (IGU), com o intuito de: por um lado, tornar 

“amigável” o manuseamento do aplicativo para o utilizador comum; e, por outro, 

encapsular os processos computacionais de maior complexidade, tornando-o mais 

apelativo em termos de utilização pelo utilizador comum menos entendido em 

computação, e minimizando a hipótese de erros no sistema. A sua implementação 

pressupõe, assim, a mudança do actual interface de linha de comando, a partir da escrita de 

comandos suportada numa consola, para um interface sob a forma de menus e botões e 

comandos, que permitem a utilização de ponteiros do rato e de teclado. 

Esta fase do projecto aplica a noção de encapsulamento propriamente dita, 

associada a POO. Segundo MATOS (2001:165) trata-se de um procedimento que consiste 

em ocultar ao utilizador comum a complexidade dos procedimentos a efectuar, pela 

utilização de uma escolha pré-configurada ou com opções múltiplas, mas também 

predefinidas em que o utilizador toma a decisão sem necessidade de formular o algoritmo 

completo. O funcionamento interno do sistema é-lhe totalmente escondido e o utilizador 

pode dispensá-lo, bastando-lhe saber qual o tema em questão e mediante as opções a 

tomar, do leque que o interface lhe disponibiliza (botões e comandos), testar cenários e 

verificar resultados. As operações desenrolam-se por ordem do utilizador, mas sem as 

descriminar, nem as visualizar; apenas lhe sendo apresentado o resultado. 
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CAPÍTULO VI. 

FORMA URBANA: TIPOLOGIAS DAS ÁREAS MORFOLÓGICAS 

URBANAS DE CIDADES 

 

 

A criação de tipologias das Áreas Morfológicas Urbanas (AMU) das cidades 

portuguesas do continente segundo as propriedades geométricas da forma integrou a 

aplicação de métodos estatísticos descritivos e classificativos a partir do desenvolvimento 

da análise exploratória de dados multivariada, com base na determinação de coeficientes de 

correlação de Pearson, por aplicação nomeadamente da Análise em Componentes 

Principais (ACP) e da experimentação de técnicas classificativas de dados por análise de 

clusters, com recurso ao software STATISTICA. Esta abordagem exploratória de dados 

estatísticos suportou-se na informação resultante do cálculo de dezanove índices de forma 

para os Polígonos Morfológicos de Cidades (PMC) tendo como referência dois momentos 

temporais (1990 e 2000) (cf. Anexo 8142). 

Este desenvolvimento aplicacional deve ser entendido como um ensaio 

exploratório de aplicação dos índices de forma143, podendo desempenhar um contributo no 

contexto de análise da dimensão física e espacial da forma urbana aliada à caracterização 

das áreas morfológicas das 123 cidades portuguesas. As potencialidades da quantificação 

das propriedades da forma urbana, como é sabido, não se restringem apenas ao exercício 

de criação de tipologias de AMU de cidades segundo as propriedades geométricas da forma 

                                                 
142 No Anexo 8 é apresentado os resultados da aplicação dos índices de forma às 123 cidades portuguesas do 
continente (ordenadas por ordem alfabética). Cada cidade é, assim, representada pelos Polígonos 
Morfológicos de Cidade (PMC) de que é composta de acordo com a data (1990 e 2000) e com os respectivos 
valores dos 19 índices de forma que constam sob a forma de acrónimo (cf. legenda que acompanha o próprio 
anexo). 
143 Os procedimentos inerentes à análise exploratória de dados multivariada orientados para a criação de 
tipologias das AMU de cidades, que de seguida se apresenta, resultam de uma prévia experimentação 
comparada com outros métodos (exemplo da aplicação do método de optimização-partição por k-means) que 
permitiram apoiar as opções tomadas. No quadro deste ensaio exploratório não nos vamos deter sobre a 
descrição desta pré-fase que permitiu avaliar e definir a opção metodológica explorada ao longo deste capítulo 
VI. 



248 

(shape). Neste caso, o interesse coloca-se no entendimento da força de ligação estatística 

entre os dezanove índices de forma que suporte o agrupamento de polígonos de cidade, 

para posteriormente interpretar os resultados finais com base na análise geográfica das 

tipologias de AMU de cidades identificando, se possível, as variantes e/ou as invariantes 

intrínsecas a cada grupo de polígonos de cidade e caracterizar a diversidade de macro-formas no 

contexto urbano português.  

 

 

1. ANÁLISE MULTIVARIADA PARA APOIO À CRIAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE FORMA URBANA 

 

A Análise em Componentes Principais corresponde a um método de análise 

estatística dirigido para suporte a diagnósticos, sobretudo para a descrição de um conjunto 

de dados, permitindo detectar relações entre um conjunto de variáveis. Este método tem 

como princípio a redução da dimensão do hiperespaço das variáveis, identificando-se como 

as mais estruturantes a partir do quadro inicial de dados.  

Segundo MAROCO (2003) a Análise em Componentes Principais (ACP) é “(...) uma 

técnica de análise exploratória multivariada que transforma um conjunto de variáveis 

correlacionadas num conjunto menor de variáveis independentes, combinações lineares das 

variáveis originais, designadas por “componentes principais”. Descrita desta forma, a ACP 

é geralmente encarada como um método de redução dos dados mas, para além deste 

objectivo, uma das principais vantagens da ACP é permitir resumir a informação de várias 

variáveis correlacionadas (e portanto de alguma forma redundantes) em uma ou mais 

combinações lineares independentes (as componentes principais) que representam a maior 

parte da informação presente nas variáveis originais” (idem, 2003:257). Este método 

consiste, assim, em reescrever as variáveis originais em novas variáveis designadas por 

componentes principais, através do algoritmo de ACP descrito de acordo com a Figura 38. 

Para efeitos de aplicação da ACP, orientada para a criação de tipologias de forma 

dos Polígonos Morfológicos de Cidades (PMC) portuguesas do Continente, os índices de 

forma (variáveis de entrada) mantêm a codificação atribuída no seu formato inicial com a 

devida correspondência a uma codificação final (acrónimo) apresentada no Anexo 9.   
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Figura 38. Descrição esquemática do algoritmo da Análise em Componentes Principais 

Fonte: HENRIQUES (2007:63) adaptado de ESCOFIER e PAGÈS (1998:21). 

 

Neste sentido, a aplicação da ACP como técnica exploratória, serve como suporte 

prévio para observação e análise das possíveis relações entre o conjunto de variáveis de 

entrada – os dezanove índices de forma144, previamente calculados para os Polígonos 

                                                 
144 Para efeitos de análise multivariada orientada para a criação de tipologias de forma, consideram-se apenas 
os dezanove índices de forma, excluindo-se assim os cálculos dos parâmetros geométricos como sejam: o 
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1. Dados brutos. As linhas (indivíduos) e as colunas (variáveis) 
não têm, normalmente, estatuto simétrico: as médias e variâncias, 
geralmente, apenas têm sentido para as colunas. 
2. Dados centrados e reduzidos. No que diz respeito aos 
indivíduos e às variáveis, o quadro é transformado da mesma 
maneira. A centragem é sobretudo um aspecto técnico. A redução 
permite ultrapassar a arbitrariedade das unidades de medida. 
3. e 4. No estudo dos indivíduos, o quadro é considerado como 
uma justaposição de linhas. No estudo das variáveis, o quadro é 
considerado como uma justaposição de colunas. É o mesmo 
quadro que é considerado de dois modos distintos. 
5. Um indivíduo é um conjunto de K valores e pode ser 
representado por um ponto de RK. Na nuvem NJ, interessam-nos 
as distâncias inter-indivíduos que se interpretam em termos de 
similitudes. Devido à centragem, a origem dos eixos é coincidente 
com o centro de gravidade de NJ. Na maior parte dos casos, é 

atribuído a cada indivíduo o mesmo peso: 
J

1
. 

6. Uma variável é um conjunto de J valores e pode ser 
representado por um vector de RJ. Na nuvem NK, interessam-nos 
sobretudo os ângulos entre variáveis. O co-seno de um ângulo 
entre duas variáveis interpreta-se como o coeficiente de 
correlação entre as duas variáveis. Devido à redução, todas as 
variáveis são equidistantes da origem e, portanto, situadas numa 
hiper-esfera de raio 1. 
7. e 8. A Análise Factorial (AF) duma nuvem consiste em pôr em 
evidência um conjunto de direcções tais que a inércia, em relação 
à origem O, da projecção da nuvem sobre essas direcções seja 
máxima. Em RK, onde a origem O coincide com o centro de 
gravidade G, os eixos factoriais são as direcções de alongamento 
máximo de NJ. Em RJ, onde a projecção de uma variável sobre 
outra se interpreta como um coeficiente de correlação, os eixos 
factoriais são as variáveis sintetizadas mais ligadas ao conjunto 
das variáveis iniciais. 
9. O plano factorial que cruza dois factores sobre os indivíduos – 
F1 (J) e F2 (J) – fornece uma imagem aproximada de NJ em RK. A 
distância entre dois pontos interpreta-se como uma similitude. 
10. O plano factorial que cruza dois factores sobre as variáveis – 
G1 (K) e G2 (K) – fornece uma imagem aproximada de NK em RJ. 
As coordenadas de uma variável interpretam-se como coeficientes 
de correlação com os factores sobre os indivíduos. 
11. As relações de transição exprimem os resultados duma AF 
(por exemplo em RJ) em função dos resultados da outra (por 
exemplo em RK). 
12. Devido às relações de transição, as interpretações dos eixos 
factoriais devem ser efectuadas simultaneamente. Pode ser 
cómodo sobrepor as duas representações. 
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Morfológicos de Cidades (PMC) portuguesas do Continente, para o ano de 1990 e de 2000. 

Este método exploratório de análise de dados revela-se como um contributo fundamental 

numa primeira abordagem aos dados, e que podemos sistematizar de acordo com os 

seguintes pontos:  

(iv) identificação de novas variáveis (as componentes/factores) que correspondem 

à tendência geral de combinação dos índices de forma. Neste caso, para ambas 

as datas, consideram-se as três primeiras componentes145 que explicam cerca de 

87% da variância do conjunto de variáveis tomadas ao mesmo tempo 

(Quadros 22 e 23, complementando com Figuras 39 e 40);  

(v) exclusão da informação residual, remetendo para as componentes que não são 

fundamentais na explicação da forma dos PMC. Assim sendo, tomou-se como 

referência as componentes cujo valor próprio se encontra acima do valor 1,00 

(Quadros 22 e 23). 

(vi) estabelecimento das ligações entre os índices de forma nas primeiras 

componentes principais, considerando nomeadamente, as coordenadas das 

variáveis nas três componentes principais (Quadros 24 e 25 para 1990 e 2000, 

respectivamente) e, complementarmente, a sua projecção nos principais eixos 

resultantes da ACP (Figuras 41, 42 para 1990 e Figuras 43 e 44 para 2000), 

sendo que: em ambas as datas, a componente 1 revela uma melhor explicação 

para um conjunto de doze variáveis, estatisticamente mais próximas (v49, v50, 

v51, v52, v53, v54, v55, v56, v60, v61, v62 e v66); a segunda componente para 

a explicação de cinco variáveis (v48, v57, v58, v59 e v65); e, por sua vez, as 

restantes variáveis (v63 e v64) são melhor explicadas na terceira componente, 

facto este que se reflectiu na opção pela inclusão da terceira componente. 

 

                                                                                                                                               
perímetro, a área do polígono, a área do circulo inscrito e do círculo circunscrito, o comprimento dos eixos 
maior e menor de entre outros. 
145 Note-se que a primeira componente responde pela maior parte de variância (valor próprio mais elevado) e 
a segunda pela maior variância inferior à primeira mas que não se relaciona nem é explicada pela anterior, e 
assim sucessivamente até atingir o mesmo número de variáveis. De facto, existem tantas componentes como 
variáveis mas as três primeiras explicarão cerca de dois terços da variância total (FERREIRA, 1999:15). 
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Quadro 22. Resultados da ACP (1990) 

Componentes 
Valor 

próprio 
% 

Explicação 
% Explicação 

acumulada 

1 12,7 66,9 66,9 

2 2,2 11,4 78,4 

3 1,6 8,6 87,0 

4 0,8 4,3 91,2 

5 0,7 3,6 94,9 

6 0,5 2,7 97,6 

7 0,2 1,0 98,6 

8 0,1 0,7 99,3 

9 0,1 0,5 99,8 

10 0,0 0,1 99,9 

11 0,0 0,1 100,0 

12 0,0 0,0 100,0 

13 0,0 0,0 100,0 

14 0,0 0,0 100,0 

15 0,0 0,0 100,0  

Quadro 23. Resultados da ACP (2000) 

 Componentes 
Valor 

próprio 
% 

Explicação 
% Explicação 

acumulada 

 1 12,3 64,9 64,9 
 2 2,6 13,6 78,5 
 3 1,7 9,1 87,6 
 4 0,7 3,9 91,6 
 5 0,6 3,1 94,6 
 6 0,5 2,5 97,2 
 7 0,2 1,2 98,4 
 8 0,1 0,8 99,2 
 9 0,1 0,6 99,8 
 10 0,0 0,1 99,9 
 11 0,0 0,1 100,0 
 12 0,0 0,0 100,0 
 13 0,0 0,0 100,0 

 

Figura 39. Diagrama dos valores próprios das componentes (1990) 
 

Figura 40. Diagrama dos valores próprios das componentes (2000) 
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Quadro 24. Coordenadas das variáveis nas três primeiras componentes, baseadas nas 
correlações de Pearson (1990) 

 Variáveis Componente 1 Componente 2 Componente 3 

v48 -0,79 -0,47 -0,13 
v49 0,87 0,45 0,10 
v50 0,87 0,43 0,07 
v51 0,90 -0,25 -0,20 
v52 0,89 -0,30 -0,21 
v53 0,93 -0,03 -0,10 
v54 0,96 -0,09 -0,11 
v55 0,88 0,07 -0,02 
v56 0,90 -0,24 -0,11 
v57 -0,90 0,24 0,11 
v58 -0,70 0,46 0,20 
v59 -0,50 0,56 0,14 
v60 0,90 -0,25 -0,20 
v61 0,87 0,43 0,07 
v62 0,87 0,43 0,07 
v63 0,37 -0,34 0,86 
v64 0,44 -0,42 0,78 
v65 -0,83 -0,16 -0,08 
v66 0,83 0,16 0,08 

 

Quadro 25. Coordenadas das variáveis nas três primeiras componentes, baseadas nas 
correlações de Pearson (2000) 

Variáveis Componente 1 Componente 2 Componente 3 

v48 -0,73 -0,58 -0,10 

v49 0,82 0,55 0,08 

v50 0,83 0,51 0,06 

v51 0,89 -0,32 -0,13 

v52 0,88 -0,36 -0,12 

v53 0,94 -0,08 -0,09 

v54 0,96 -0,14 -0,09 

v55 0,84 0,05 -0,04 

v56 0,90 -0,28 -0,10 

v57 -0,90 0,28 0,10 

v58 -0,75 0,45 0,06 

v59 -0,58 0,52 0,06 

v60 0,89 -0,32 -0,13 

v61 0,83 0,51 0,06 

v62 0,83 0,51 0,06 

v63 0,30 -0,20 0,92 

v64 0,39 -0,29 0,87 

v65 -0,84 -0,13 0,06 

v66 0,84 0,13 -0,06 
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A força de ligação estatística deste conjunto de índices de forma, cujas coordenadas 

foram projectadas nos respectivos planos factoriais 1-2 (Figuras 41 e 43 para 1990 e 2000 

respectivamente) e planos factoriais 1-3 (Figuras 42 e 44 para ambas as datas), apoiam a 

análise da projecção de polígonos de cidades (PMC) também segundo os mesmos planos 

factoriais para ambas as datas (apresentado em Anexo 10 para 1990 e em Anexo 11 para 

2000). Tem-se, assim, por um lado a representação da combinação dos índices de forma (as 

variáveis) e, por outro, o posicionamento dos PMC (os indivíduos) segundo as suas 

coordenadas nos respectivos eixos (x, y).  

Atente-se que a leitura das coordenadas nos eixos (x, y) dos planos factoriais (1-2 e 

1-3), tanto para as variáveis (os índices de forma) como para os indivíduos (os PMC), 

baseiam-se numa análise segundo quatro quadrantes que associam o valor de cada par de 

ordenadas (x, y) nos respectivos eixos, indicadas nas respectivas figuras como I, II, III e IV. 

Paralelamente, para uma melhor leitura das projecções das coordenadas dos indivíduos 

(PMC), no plano factorial (1-2) que combina a primeira com a segunda componente 

principal, optou-se por considerar separadamente as projecções dos Polígonos 

Morfológicos de Cidade Principais (PMC Principais) da dos Polígonos Morfológicos de 

Cidade Secundários (PMC Secundários). A distinção entre estes dois tipos de PMC é 

ponderada pela extensão espacial (área ocupada total) e pela sua localização originária como 

principal núcleo polarizador no contexto das 123 “cidades estatísticas” de Portugal 

Continental (INE, 2000) desde já aludidas na Segunda Parte146. 

A análise cruzada entre as projecções dos PMC para 1990 e 2000 revela duas 

tendências essenciais que permitem caracterizar os dois tipos de PMC (projecção dos PMC 

nos planos factoriais 1-2, apresentadas nas Figuras 45 e 46 para 1990 e Figuras 47 e 48 para 

2000): (i) uma maior frequência de PMC Principais nos quadrantes III e IV; e, (ii) uma 

maior frequência de PMC Secundários nos quadrantes I e II.  

 

 

                                                 
146 Uma determinada cidade poderá ser composta por um ou mais do que um polígono morfológico de 
cidade (PMC), extraído a partir da metodologia de delimitação de Áreas Morfológicas Urbanas (AMU) 
apresentada no capítulo III (Segunda Parte). De acordo com a metodologia, as AMU foram delimitadas pelos 
limites de “cidade estatística” INE (2001), englobando um total de 123 “cidades estatísticas” no contexto do 
território continental português. Assim sendo, tem-se 123 PMC Principais num total de 243 PMC em 1990, e 
para o ano de 2000 igualmente 123 PMC Principais num total de 236 PMC. A diferença entre os 123 PMC 
Principais e os PMC, resultam no que designamos por PMC Secundários. Note-se que de 1990 para 2000 
assiste-se a uma agregação de polígonos de cidade e, consequentemente, um decréscimo do número de PMC 
entre as duas datas. 
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Figura 41. Projecção dos índices de forma no plano factorial 1-2 (1990) 

 
Figura 42. Projecção dos índices de forma no plano factorial 1-3 (1990) 
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Figura 43. Projecção das variáveis no plano factorial 1-2 (2000) 

 
Figura 44. Projecção das variáveis no plano factorial 1-3 (2000) 
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Figura 45. Projecção dos Polígonos Morfológicos de Cidade Principais no plano factorial 1-2 (1990)* 
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* Para efeitos ilustrativos da posição dos PMC em cada quadrante, considera-se uma representação, a mais aproximada possível, das suas coordenadas nos eixos do respectivo plano factorial. 
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Figura 46. Projecção dos Polígonos Morfológicos de Cidade Secundários no plano factorial 1-2 (1990)* 
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* Para efeitos ilustrativos da posição dos PMC em cada quadrante, considera-se uma representação, a mais aproximada possível, das suas coordenadas nos eixos do respectivo plano factorial. 
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Figura 47. Projecção dos Polígonos Morfológicos de Cidade Principais no plano factorial 1-2 (2000)* 
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* Para efeitos ilustrativos da posição dos PMC em cada quadrante, considera-se uma representação, a mais aproximada possível, das suas coordenadas nos eixos do respectivo plano factorial. 
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Figura 48. Projecção dos Polígonos Morfológicos de Cidade Secundários no plano factorial 1-2 (2000)* 
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* Para efeitos ilustrativos da posição dos PMC em cada quadrante, considera-se uma representação, a mais aproximada possível, das suas coordenadas nos eixos do respectivo plano factorial. 
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Estas duas tendências segundo o tipo de PMC induzem a considerar o cruzamento 

com a projecção dos dezanove índices de forma no plano factorial 1-2, permitindo-nos de 

antemão verificar que estamos na presença de quadrantes estatisticamente distintos.  

O quadrante I apresenta maior discriminação de variáveis (índices de forma) mais 

ajustadas para revelarem o grau de compacidade, o carácter “maciço” e a “espessura” 

planar das shapes, bem como a circularidade (associando diferentes parâmetros geométricos 

da figura-padrão circular); ao contrário do quadrante II que engloba duas variáveis (v58 e 

v59) mais ajustadas para traduzirem o alongamento e a elipticidade das shapes (a tendência 

para a linearidade).  

No tocante ao quadrante III, a presença combinada de apenas duas variáveis (radial 

shape index (v65) e da medida da relação área-perímetro (v48) no plano factorial 1-2) traduz-

se numa discriminação que expressa sobretudo a linearidade segundo eixos das formas (o 

estiramento ou a ramificação das shapes segundo vários eixos) e a irregularidade dos 

perímetros. Por contraponto, o quadrante IV engloba um conjunto formado por variáveis 

muito distintas que, combinadas entre si, traduzem essencialmente, além da circularidade e 

o grau de compacidade (como no quadrante I), a dispersão interna de elementos a partir do 

centróide de cada shape (medida por duas variáveis v63 e v64) expressando o nível de 

preenchimento das shapes e o factor forma (variável v60) mas tendencialmente marcados pela 

irregularidade do perímetro como no quadrante III.  

As considerações retidas nos pontos anteriores suportam, assim, um entendimento 

das principais dimensões que poderão estar na base da diferenciação de polígonos de 

cidades geometricamente semelhantes ou dissemelhantes, quanto à natureza das 

características geométricas fundamentais da shape, antes mesmo de partir para a fase de 

classificação propriamente dita. Deste modo, poder-se-á estabelecer como dimensões 

fundamentais de análise da forma urbana (representadas na Figura 49): (i) a compacidade a 

par da circularidade, por contraponto, (ii) a elipticidade a par do alongamento e, por fim, 

(iii) a (ir)regularidade do perímetro das shapes que, por combinação resultante de maior 

semelhança estatística analisada nos resultados ACP, poder-se-ão traduzir no modelo 

sistematizado de acordo com as super-formas dos PMC.  
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III IV 

II I 

Figura 49. Super-formas dos Polígonos Morfológicos de Cidade (PMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas super-formas urbanas traduzem graus de compacidade diferentes associados a 

níveis diferenciados de regularidade do contorno da shape, observado na transição entre os 

quatro quadrantes integrados nos dois eixos ilustrados na Figura 49: do quadrante I para o 

quadrante II considera-se a mudança de grau de compacidade forte a fraca com formas 

mais ou menos compactas, sendo que num extremo ter-se-á o círculo (como a figura 

elementar mais compacta) e, inversamente, no outro extremo, formas com características 

lineares (elípticas e alongadas) mas tendencialmente com perímetro regular; por sua vez, do 

quadrante III para o quadrante IV considera-se igualmente o nível gradativo de 

compacidade das shapes (de menor para maior grau de compacidade, observado a partir do 

quadrante III para o quadrante IV) mas tendencialmente marcadas pela irregularidade do 

perímetro.   

Os pressupostos de análise sobre as propriedades geométricas da forma, apoiada na 

interpretação dos quatro quadrantes, concorrem para a seguinte consideração geral 

I – PMC compactos e circulares 

II – PMC menos compactos e elípticos 

III – PMC menos compactos e irregulares 

IV – PMC compactos e irregulares (tendência para circularidade) 



262 

referente à diferença entre a posição nos eixos dos planos factoriais 1-2 dos PMC 

Principais e dos PMC Secundários (ilustrados sobretudo nas Figuras 45 e 47): 

independentemente do grau de compacidade ou tendência para a circularidade versus 

linearidade dos PMC, os PMC Principais caracterizam-se por maior tendência para a 

irregularidade do perímetro, contrariamente à tendência dos PMC Secundários para uma 

maior regularidade.  

Neste sentido, poder-se-á referir que uma maior irregularidade do perímetro está 

associada a uma maior extensão espacial dos polígonos de cidade principais (os PMC 

Principais). Esta tendência pode ser evidenciada sobretudo no quadrante III, marcada 

também pela linearidade segundo eixos, ou seja, a “ramificação” das shapes segundo 

diversos eixos delimitadas espacialmente por perímetros irregulares. Neste contexto, entre 

1990 e 2000 atente-se para a expressão de polígonos de cidade, com cobertura transversal 

no território continental português, ilustrada nas Figuras 45 e 47, destacando-se 

nomeadamente: Viana do Castelo, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Figueira da Foz, 

Coimbra, Leiria, Santarém, Alcobaça, Loures, Setúbal, Évora, Portimão e Albufeira.  

Um outro aspecto a enfatizar na análise da posição das coordenadas dos PMC, nos 

eixos dos principais planos factoriais (1-2), prende-se com a sua mudança nos quatro 

quadrantes, entre 1990 e 2000 (Figura 50). A análise da mudança considera apenas o 

conjunto dos 123 PMC Principais, facto este condicionado pela correspondência directa 

entre os polígonos de 1990 e de 2000 se fazer somente neste tipo de PMC, e não para o 

conjunto total de PMC (Principais e Secundários). Assim sendo, a mudança faz-se sentir 

com maior peso nos quadrantes III e IV, tendo em conta que esta tendência se baseia na 

frequência da alteração da posição de polígonos principais de cidades para qualquer um dos 

três restantes quadrantes (Figura 50). Não obstante, os quadrantes III e IV detêm um maior 

número de PMC Principais que permanecem na mesma posição dos eixos entre 1990 e 

2000 (Quadro 26), reflectindo-se numa “estabilidade” de propriedades de forma face à 

combinação de índices associadas a cada um dos quadrantes.  
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Figura 50. Mudança entre quadrantes a partir dos resultados da ACP (plano factorial 1-2) 
para os 123 PMC Principais 

 2000 

     

 

 I II III IV 
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19
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Cavaleiros, Marinha 
Grande, Mirandela, 
Montemor-o-Novo, 

Odivelas, Olhão, Oliveira 
de Azeméis, Peniche, 
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Madeira, Tavira, Tomar, 
Valpaços, Vila Nova de 
Foz Côa, Vila Real de 
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II 
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Quadro 26. Frequência da mudança entre quadrantes (I, II, III, IV) dos PMC Principais 
segundo os resultados ACP no plano factorial 1-2 

 2000 

  I II III IV Total 1990 

I 6  2 2 10 

II  9 4  13 

III 1 1 46 12 60 

IV 5 1 9 25 40 

19
90

 

Total 2000 12 11 61 39 123 

 

 

A partir da frequência da mudança entre quadrantes dos PMC Principais entre 1990 

e 2000 (Quadro 26), avaliou-se a concordância entre os quatro quadrantes, no plano 

factorial 1-2 obtido na ACP, por meio do cálculo do índice de kappa.  
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O valor de kappa obtido de 0,53 traduz uma mudança entre quadrantes pouco 

significativa para os Polígonos Morfológicos de Cidade Principais (PMC Principais), ou 

seja, uma concordância moderada entre a transição nas duas datas em apreço. Não 

obstante, considerando que se está na presença de polígonos que traduzem uma extensão 

espacial considerável (área ocupada de PMC Principais superior a PMC Secundários), o 

valor do índice apresenta um significado relevante neste contexto. 

Paralelamente, considerando os quatro quadrantes e a sua distinção face à 

capacidade discriminante das variáveis que os caracterizam, uma outra observação se 

salienta no quadro da mudança da forma dos PMC Principais e que se poderá introduzir 

com a formulação da seguinte questão: qual o peso e o significado desta mudança entre 

1990 e 2000, considerando o valor das suas coordenadas nos planos factoriais 1-2?  

Mais importante que a mudança entre quadrantes I-II e III-IV, ou entre I-IV e II-

III, tendencialmente justificada pelo valor das coordenadas na proximidade entre os 

referidos eixos, ilustrada na Figura 51 (complementando com Quadro 27), dever-se-á 

atender à mudança da posição dos PMC entre os quadrantes I-III e II-IV, ou seja, 

transições realizadas entre eixos que se cruzam numa diagonal. De facto, estes últimos 

revelam-se com mais significado estatístico em termos efectivos de transição “extrema”, de 

formas regulares para formas irregulares (ou vice-versa) e, simultaneamente, de graus de 

maior compacidade para o seu inverso – de formas circulares/compactas para formas mais 

alongadas e tendencialmente lineares (ou vice-versa).  
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Figura 51. Projecção dos Polígonos Morfológicos de Cidade Principais com mudança no plano factorial 1-2  
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Quadro 27. Descrição das coordenadas dos Polígonos Morfológicos de Cidade Principais com mudança no plano factorial 1-2 
 
 

   
Resultados ACP (1990)   Resultados ACP (2000) 

 Designação de cidade 
Código de PMC 
Principal 1990 

Factor scores 
no Plano 

Factorial 1 (x) 

Factor scores 
no Plano 

Factorial 2 (y) 

QUADRANTE NO PLANO 
FACTORIAL 1(x)-2(y)  

Código de PMC 
Principal 2000 

Factor scores 
no Plano 

Factorial 1 (x) 

Factor scores 
no Plano 

Factorial 2 (y) 

QUADRANTE PLANO 
FACTORIAL 1(X)-2(Y)  

      Seixal Seix188_AMU90 4,716 0,2068 I Seix177_AMU00 -1,709 -1,304 III 

     Torres Novas Torr201_AMU90 4,020 0,0611 I Torr188_AMU00 -1,589 -1,216 III 

 Moura Mour136_AMU90 6,036 0,3928 I Mour123_AMU00 6,538 -0,133 IV 

 Queluz Quel166_AMU90 2,288 0,1197 I Quel158_AMU00 2,226 -0,666 IV 

 Abrantes Abra1_AMU90 -4,350 0,0972 II Abra1_AMU00  -3,994 -1,798 III 

 Gafanha da Nazaré Gafa88_AMU90 -4,811 0,6099 II Gafa80_AMU00  -4,589 -0,471 III 

 Mangualde Mang126_AMU90 -5,337 1,1324 II Mang111_AMU00 -4,090 -0,193 III 

 Sines Sine193_AMU90 -2,547 0,0214 II Sine180_AMU00 -2,805 -0,192 III 

 Peso da Régua Peso153_AMU90 -0,333 -0,0236 III Peso143_AMU00 0,895 0,736 I 

 Montijo Mont135_AMU90 -1,803 -0,1485 III Mont122_AMU00 -0,488 0,253 II 

 Almada Alma11_AMU90 -1,502 -2,1009 III Alma8_AMU00  1,506 -2,420 IV 

 Caldas da Rainha Cald42_AMU90 -0,006 -1,6537 III Cald34_AMU00  0,717 -1,614 IV 

 Ermesinde Erme65_AMU90 -0,823 -1,5835 III Erme57_AMU00  1,088 -1,320 IV 

 Fiães Fiae83_AMU90 -3,175 -2,4202 III Fiae75_AMU00  1,514 -1,804 IV 

 Freamunde Frea84_AMU90 -1,274 -0,8703 III Frea76_AMU00  0,479 -1,224 IV 

 Gondomar Gond92_AMU90 -3,075 -2,0359 III Gond81_AMU00  0,854 -2,486 IV 

 Lagos Lago105_AMU90 -0,070 -1,3149 III Lago93_AMU00  1,861 -2,076 IV 

 Maia Maia124_AMU90 -5,147 -2,4601 III Maia108_AMU00 0,375 -2,288 IV 

 Portimão Port159_AMU90 -3,239 -1,8191 III Port151_AMU00 0,196 -0,578 IV 

 Seia Seia185_AMU90 -0,140 -1,0388 III Seia176_AMU00 0,097 -0,600 IV 

 Valongo Valo207_AMU90 -0,305 -0,6874 III Valo196_AMU00 1,104 -1,740 IV 

 Vila Real Vila224_AMU90 -2,149 -2,3458 III Vila214_AMU00 0,805 -1,649 IV 

 Águeda Ague236_AMU90 2,159 -0,5703 IV Ague227_AMU00 3,272 0,223 I 

 Almeirim Alme12_AMU90 5,216 -0,3852 IV Alme9_AMU00  4,753 0,205 I 

 Entroncamento Entr64_AMU90 6,3211 -0,9916 IV Entr56_AMU00  3,218 0,219 I 

 Lisboa Lisb114_AMU90 2,996 -0,7474 IV Lisb100_AMU00 5,032 0,011 I 

 Ponte de Sor Pont156_AMU90 1,082 -0,7046 IV Pont146_AMU00 0,640 0,638 I 
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 Silves Silv192_AMU90 1,245 -0,3713 IV Silv179_AMU00 -1,937 1,306 II 

 Agualva-Cacém Agua4_AMU90 0,065 -1,3581 IV Agua3_AMU00  -1,191 -2,780 III 

 Amadora Amad15_AMU90 3,258 -1,4683 IV Amad13_AMU00  -1,555 -1,948 III 

 Elvas Elva60_AMU90 2,028 -0,7196 IV Elva53_AMU00  -2,296 -1,680 III 

 Lagoa Lago103_AMU90 5,554 -0,6575 IV Lago90_AMU00  -2,582 -0,305 III 

 Lamego Lame106_AMU90 1,039 -1,1780 IV Lame94_AMU00  -0,354 -1,311 III 

 Oliveira do Hospital Oliv141_AMU90 2,186 -0,0313 IV Oliv129_AMU00 -0,010 -0,117 III 

 Rio Maior Rio168_AMU90 0,119 -0,7061 IV Rio159_AMU00  -4,260 -0,601 III 

 Trofa Trof205_AMU90 1,393 -2,1935 IV Trof193_AMU00 -0,729 -2,245 III 

 Vizela Vize233_AMU90 0,031 -2,0629 IV Vize221_AMU00 -1,182 -2,042 III 
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No contexto dos 123 Polígonos Morfológicos de Cidade Principais (PMC 

Principal), apenas quatro apresentam uma mudança de posição entre quadrantes com esta 

última tendência apontada como transição “extrema” (Quadro 28), designadamente:  

(i) o PMC Principal de Peso da Régua regista uma mudança de posição entre o 

quadrante III e o quadrante I, invertendo a sua tendência de perímetro irregular 

e de menor compacidade para uma relação perímetro-área com valores mais 

elevados (v49 e v50), justificado por aumento em extensão espacial (área 

ocupada) acompanhado por diminuição de perímetro da shape (cf. os valores 

resultantes do cálculo dos índices de forma por PMC em Anexo 8), além de 

aumento do peso da circularidade/compacidade (v55, v61 e v62); 

(ii) por seu turno, o PMC Principal de Silves em 1990 posicionava-se no IV 

quadrante, passando em 2000 a ocupar uma posição no quadrante II. Este é 

marcado por um aumento em extensão espacial e perímetro total, sendo que a 

combinação das variáveis mais discriminantes no quadrante IV sofrem um 

decréscimo significativo (v51, v52, v53 e v54) acompanhado por um acréscimo 

da elipticidade e alongamento traduzido no quadrante II (cf. os valores 

resultantes do cálculo dos índices de forma por PMC em Anexo 8);  

(iii) e, os PMC Principais de Seixal e de Torres Novas, em 1990 apresentavam-se 

inseridos no quadrante I, transitando em 2000 para o quadrante III. Esta 

transição demarca-se dos anteriores por um forte acréscimo da linearidade 

segundo eixos e irregularidade de perímetro, uma tendência para maior 

linearidade (elipticidade e alongamento) com simultaneamente, um decréscimo 

em termos de compacidade e circularidade. A relação perímetro-área sofre uma 

alteração substancial motivada por aumento de valores em área ocupada e 

perímetro. O PMC Principal de Seixal sofre uma agregação de polígonos entre 

1990 e 2000, passando de 4 polígonos para apenas 1 respectivamente. 
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Quadro 28. PMC Principais com mudança “extrema” entre quadrantes 

Designação de cidade 
Coordenadas Plano 
Factorial 1-2 (1990) 

PMC Principal 
1990 

PMC Principal 
2000 

Coordenadas Plano 
Factorial 1-2 (2000) 

 

Seixal 

Quadrante I 

(x,y) = (4,72, 0,21) 

 

 

 

 

Quadrante III 

(x,y) = (-1,71, -1,30) 

Torres Novas (x,y) = (4,02, 0,06)   (x,y) = (-1,59, -1,22) 

 

Peso da Régua 

Quadrante III 

(x,y) = (-0,33, -0,02) 

 

 

 

 

Quadrante I 

(x,y) = (0,90, 0,74) 

 

Silves 

Quadrante IV 

(x,y) = (1,24, -0,37) 

 

 

 

 

Quadrante II 

(x,y) = (-1,94, 1,31) 

 

 

A abordagem aos resultados obtidos na ACP permitiu uma leitura prévia dos dados, 

baseada numa análise que englobou a combinação estatística entre variáveis (os índices de 

forma) e indivíduos (PMC Principais e PMC Secundários), antes de passar para a fase 

classificativa dos dados. Neste sentido, a sequência de observações manifestadas neste 

ponto serviram como suporte analítico para a tomada de decisão na fase de classificação. 

Esta análise orientada para a criação de tipologias de forma urbana, considerou apenas uma 

das dimensões do estudo da forma urbana – a dimensão física e espacial da forma urbana, 

revelando a complexidade inerente a uma abordagem quantitativa da forma que tentamos 

explorar no ponto seguinte. 
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2. OS CLUSTERS DE POLÍGONOS MORFOLÓGICOS DE CIDADE 

 

Na sequência dos procedimentos inerentes à ACP, prossegue-se para a fase 

classificativa dos dados por meio da aplicação de uma técnica de agregação hierárquica – a 

análise de clusters – que tem como intuito “(...) encontrar as estruturas significativas, 

procedendo à classificação automática de objectos para os quais desenvolve taxonomias. O 

nível mais elevado da agregação é o de máxima semelhança e corresponde aos objectos de 

uma mesma classe; a diferença aumenta com a distância que separa os indivíduos nos 

clusters” (FERREIRA, 1999:17).  

A utilização desta técnica prendeu-se com a necessidade de definir grupos 

estatisticamente similares – os clusters – a partir de matrizes de dados de entrada constituídas 

pelo valor das coordenadas (1990 e 2000), tanto das variáveis como dos indivíduos, nos 

eixos das três primeiras componentes principais (os três factores ou componentes obtidas 

na ACP), permitindo averiguar a sensibilidade aos dados comparando com a discriminação 

estatística observada nos procedimentos anteriores e, assim, cumprir o objectivo a que nos 

propomos: classificar os Polígonos Morfológicos de Cidade (PMC) segundo grupos de 

observações estatisticamente mais semelhantes entre si quanto às propriedades da forma, 

possibilitando a criação de uma tipologia. 

Neste caso, optou-se pelo método de análise de clusters designado de árvore de 

ligações (joining ou tree clustering) aplicando-se uma estratégia de ligação completa (complete 

linkage por critério do vizinho mais afastado), a partir do cálculo das distâncias (baseado nos 

coeficientes de correlação de Pearson) de determinada matriz de entrada, englobando os 

valores das coordenadas obtidos nas três componentes principais (neste caso, convertida 

automaticamente em matriz de distâncias pela operação r−1 ). Mais uma vez, considerou-

se a formação de clusters para as variáveis (os índices de forma) e para os indivíduos (os 

PMC) em ambas as datas em análise, correspondendo a quatro matrizes de dados de 

entrada. 

A análise dos procedimentos executados nesta etapa classificativa suportou-se 

essencialmente em três outputs que se complementam entre si: o diagrama da árvore de 
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ligações (ou dendograma), as etapas de ligação das distâncias (plot of linkage distance across 

steps) e a matriz de amalgation shedule147. 

Neste sentido, para o caso das variáveis (os índices de forma) em 1990, a partir dos 

resultados ilustrados nas Figuras 52 e 53, considerou-se o corte em 0,5 o que resulta na 

definição de três grupos de variáveis (os índices de forma) estatisticamente semelhantes, 

designadamente: um grupo 1 constituído por v63 e v64; por sua vez, o grupo 2 integrando 

v48, v65, v57, v58 e v59; e, um terceiro grupo formado pelas restantes variáveis (v49, v50, 

v61, v62, v51, v60, v52, v56, v53, v55, v66 e v54). 

 

Figura 52. Etapas de ligação das distâncias (19 variáveis) para 1990 
1-Pearson r
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147 Para efeitos de ilustração dos resultados das matrizes de amalgation schedule apresentar-se-á em Anexo 12 
apenas as que se obteve para os resultados da análise de clusters referentes aos dezanove índices de forma (as 
variáveis) para 1990 e 2000. Quanto aos outputs obtidos para os indivíduos (os PMC), como se apresentam em 
matrizes com 243 colunas (em 1990) ou com 236 colunas (em 2000) inviabiliza a sua apresentação num 
formato adequado à sua legibilidade. 
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Figura 53. Dendograma das 19 variáveis (índices de foma) para 1990  

(Coeficientes de correlação de Pearson ( )r−1  e Complete linkage) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Linkage Distance

v64

v63

v54

v66

v55

v53

v56

v52

v60

v51

v61

v62

v50

v49

v59

v58

v57

v65

v48

 
 

No tocante ao conjunto de indivíduos (os 243 PMC) para 1990, considerou-se o 

corte em 1,0 (Figura 54) correspondendo à formação de cinco grupos de PMC, ou seja, se 

se considerar o respectivo dendograma (Figura 55) ter-se-á cinco intersecções, a partir das 

quais se deve percorrer essa linha no sentido das menores distâncias e observar os 

indivíduos que pertencem a cada grupo. Note-se que há indivíduos que se ligam a 

distâncias muito baixas o que dificulta a sua leitura no dendograma, sendo necessário 

complementar com a análise da matriz de amalgamation schedule.  

 

Figura 54. Etapas de ligação das distâncias (243 indivíduos) para 1990 
1-Pearson r

0 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230

Step

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Li
nk

ag
e 

D
ist

an
ce

 



274 

 

0,0 0,5 1 ,0 1,5 2,0 2,5 

Lin kag e Dista nce

V ale206_AMU 90 

Guim99_AMU90
C ald41_AMU90

Leir107_AMU 90 

Gond92_AMU90
Maia124_AMU90

A vei29_AMU 90
C ant43_AMU90

V ila213_AMU 90 

V ise227_AMU 90
C ovi59_AMU 90

A vei24_AMU 90
Amad18_AMU90
P or t159_AMU90

S ant179_AMU90
V ila216_AMU 90 

R io170_AMU90
Gouv94_AMU90

C ast46_AMU90

F iae83_AMU 90
C oim54_AMU90

T orr 203_AMU90
V ila214_AMU 90 

Alco8_AMU 90

P inh154_AMU 90 
Quel167_AMU90

Leir108_AMU 90 
Leir109_AMU 90 

Car t44_AMU90

Ilha241_AMU90
Peso153_AMU 90 

Agua2_AMU 90

V ila220_AMU 90 
Amad16_AMU90

V ila222_AMU 90 
Alca9_AMU 90

Paco149_AMU 90 
S ine193_AMU 90 
S ant181_AMU90

A vei25_AMU 90
Albu6_AMU 90 

S ant176_AMU90

Ovar144_AMU90
F aro75_AMU90

S eix189_AMU 90
Pena150_AMU90

B rag36_AMU90

Mang126_AMU 90
S etu190_AMU90

V ila223_AMU 90 
S ant172_AMU90

V ian210_AMU 90 
Lixa115_AMU90

F igu82_AMU 90

G uar97_AMU 90 
V ila215_AMU 90 
A vei28_AMU 90

Guim101_AMU90
C ald39_AMU90

T orr 202_AMU90
B rag35_AMU90

Albu5_AMU 90 

E lva61_AMU 90
Toma198_AMU 90 

Paco148_AMU 90 
E spo68_AMU 90
E smo66_AMU 90 

Car t45_AMU90
Ague234_AMU90

P eni152_AMU 90 
Entr64_AMU90

Lisb114_AMU90
F igu81_AMU 90
Entr62_AMU90

Pomb155_AMU 90
P or t161_AMU90
Amor21_AMU90

B rag37_AMU90
T orr 201_AMU90

Guim100_AMU90
F und85_AMU 90
Lago103_AMU 90

B eja32_AMU90
A lma10_AMU 90 
Povo162_AMU 90 

Amad15_AMU90
S ant173_AMU90

Lisb113_AMU90
S ilv192_AMU90

Povo163_AMU 90 
V ila217_AMU 90 
T rof204_AMU90

P or t157_AMU90
Quar165_AMU 90

C ovi56_AMU 90
S ant174_AMU90
V ila219_AMU 90 

Entr63_AMU90
E lva60_AMU 90

C oim53_AMU90
Albu7_AMU 90 

Saca171_AMU 90 

S ao194_AMU90
Olha138_AMU90
V ize233_AMU 90

Lago105_AMU 90
V alp208_AMU 90 

Mato131_AMU 90
F afe73_AMU90

E spo70_AMU 90
E vor239_AMU90
Maia122_AMU90

Lour117_AMU 90 
C ald42_AMU90

V ila221_AMU 90 

V ila224_AMU 90 
F igu80_AMU 90

Amad14_AMU90
Fati87_AMU 90

A vei22_AMU 90

A lma11_AMU 90 
Abra0_AMU90

Figura 55. Dendograma dos 243 indivíduos (PMC) para 1990 

(Coeficientes de correlação de Pearson ( )r−1  e Complete linkage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

No tocante ao ano de 2000, para a matriz de entrada de dezanove variáveis (os 

índices de forma) considerou-se o corte em 0,75 (Figura 56) o que resulta na formação de 

três grupos de variáveis ilustrados no dendograma respectivo (Figura 57): um grupo 

formado por v63 e 64; o grupo 2 constituído por v48, v65, v57, v58 e v59; e, finalmente, 

um terceiro grupo englobando as restantes variáveis: v49, v50, v62, v61, v51, v60, v56, v52, 

v53, v54, v55 e v66. 

 
Figura 56. Etapas de ligação das distâncias (19 variáveis) em 2000 
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Figura 57. Dendograma das 19 variáveis (índices de forma) para 2000  

(Coeficientes de correlação de Pearson ( )r−1  e Complete linkage) 
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Comparando os resultados obtidos entre 1990 e 2000, considerando a matriz de 

entrada referente aos dezanove índices de forma, saliente-se a coincidência na constituição 

do mesmo número de grupos (três clusters) formados a partir da combinação das mesmas 

variáveis em cada um deles, facto este também observado nos resultados obtidos pela ACP 

para as duas datas. 

No tocante aos indivíduos (os 236 PMC) em 2000, com base nas etapas de ligação 

das distâncias (Figura 58) considerou-se o corte em 1,0 resultando na obtenção de cinco 

grupos de polígonos de cidade estatisticamente semelhantes, o que corresponde no 

respectivo dendograma (Figura 59) a cinco intersecções a partir das quais se deve percorrer 

cada uma das linhas no sentido das menores distâncias e observar os indivíduos que 

pertencem a cada cluster ou grupo. Tal como descrito no caso de 1990, a definição destes 

grupos deve ser apoiada pela análise da matriz de amalgamation schedule.  

 

Figura 58. Etapas de ligação das distâncias para 326 indivíduos (PMC) em 2000 
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Figura 59. Dendograma dos 236 indivíduos (PMC) para 2000 

(Coeficientes de correlação de Pearson ( )r−1  e Complete linkage) 
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Os resultados obtidos para os Polígonos Morfológicos de Cidade (PMC), 

considerando a formação de 5 clusters em cada uma das datas, induzem a uma análise 

comparada que permita nomeadamente, verificar o peso do número total de polígonos de 

cidade por cluster (Quadro 29).  

 

Quadro 29. Frequência dos PMC por cluster em 1990 e 2000 

1990 2000 
Cluster 

N.º % N.º % 

1 67 27,6 86 36,4 

2 27 11,1 15 6,4 

3 47 19,3 65 27,5 

4 63 25,9 42 17,8 

5 39 16,0 28 11,9 

Total 243 100,0 236 100,0 

 

 

Não obstante a diferença de número total de PMC nos anos de 1990 e de 2000, a 

distribuição do número de PMC por cluster manifesta uma tendência geral (Quadro 29) 

revelada pela dominância dos clusters 1, 3 e 4, correspondendo a maiores pesos percentuais 

nestes três clusters face ao total de PMC por ano. De 1990 para 2000, assiste-se a um 

acréscimo do peso percentual dos clusters 1 e 3, por oposição a um decréscimo de 

importância do cluster 4. Por outro lado, nas duas datas em apreço, o cluster 2 detém o 

menor peso percentual de frequência de PMC (cerca de 11,1% em 1990 contra 6,4% em 

2000), ao contrário do cluster 1 que se destaca com o maior peso percentual de frequência 

de PMC (cerca de 27,6% em 1990 e de 36,4% em 2000). 

Paralelamente, a partir da tendência geral para uma maior representação de PMC 

distribuídos pelos três clusters supra-referidos, considerou-se pertinente averiguar a 

correspondência entre os clusters para 1990 e 2000 e os resultados obtidos na ACP (Figura 

60) considerando nomeadamente, a distribuição dos clusters (a frequência de PMC por 

cluster) segundo os quatro quadrantes (plano factorial 1-2 que combina os dois eixos 

principais, a primeira componente com a segunda). 
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Figura 60. Distribuição da frequência de PMC por cluster segundo os quatro quadrantes 

resultantes da ACP 

N.º Peso N.º Peso N.º Peso N.º Peso N.º Peso

Cluster  1 1990 27 40% 5 7% 35 52% 67 100%

2000 38 44% 6 7% 42 49% 86 100%

Cluster  2 1990 23 85% 1 4% 3 11% 27 100%

2000 12 80% 2 13% 1 7% 15 100%

Cluster  3 1990 1 2% 11 23% 35 74% 47 100%

2000 4 6% 27 42% 34 52% 65 100%

Cluster  4 1990 6 10% 45 71% 12 19% 63 100%

2000 6 14% 34 81% 2 5% 42 100%

Cluster  5 1990 2 5% 19 49% 18 46% 39 100%

2000 3 11% 19 68% 6 21% 28 100%

1990 59 24% 56 23% 72 30% 56 23% 243 100%

2000 63 27% 61 26% 63 27% 49 21% 236 100%

PMC por Quadrante (I-II-III-IV)

IV Total

Total

I II III

 

 

 

Para os clusters dominantes (clusters 1, 3 e 4) tem-se uma distribuição de frequências 

ou peso percentual que se revela distinto de acordo com os quatro quadrantes: o cluster 1 

distribui-se com um maior peso fundamentalmente em dois quadrantes (quadrante IV e I) 

entre 1990 e 2000; o cluster 3 regista os valores mais elevados nos quadrantes III e II; e, por 

sua vez, o cluster 4 revela um maior peso no quadrante II. Saliente-se que os clusters 3 e 4 

partilham uma distribuição de PMC nos mesmos quadrantes (I, II e III) mas com pesos 

percentuais distintos, enquanto os PMC pertencentes ao cluster 1 se distribuem pelos 

quadrantes I, III e IV. No tocante aos restantes clusters, o cluster 2 regista um maior peso de 

PMC no quadrante I, enquanto o cluster 5 apresenta valores mais elevados de frequência de 

PMC no quadrante III, seguido do quadrante IV. 

Em termos de tendências comuns entre os cinco clusters, considerando as duas 

datas, enfatizam-se os seguintes pontos fundamentais: (i) a presença constante dos 

quadrantes I e III na distribuição dos respectivos PMC, apesar da diferença de valores das 

frequências assumidas em cada cluster; (ii) a representação apenas de três quadrantes na 

distribuição dos PMC integrantes em cada cluster, ou seja, a falta de representação de um 

dos quadrantes na distribuição das frequências manifestada por cada cluster.  
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No cômputo geral, considerando a distribuição dos PMC por cluster segundo os 

quadrantes e, apesar da variação dos respectivos valores ou pesos percentuais, tem-se um 

tipo de proximidade quanto às propriedades geométricas da forma que pode revelar 

semelhanças ou dissemelhanças estatísticas entre eles, designadamente: os clusters 1 e 2 

contam com a presença de PMC entre os quadrantes I, III e IV, não apresentando PMC no 

quadrante II; os PMC dos clusters 3 e 4 distribuem-se pelos quadrantes I, II e III, não 

revelando PMC no quadrante IV; e, finalmente, os PMC integrantes no cluster 5 distribuem-

se pelos quadrantes I, III e IV, verificando-se a ausência de PMC no quadrante II. 

A caracterização dos clusters com base na associação de número de PMC por cada 

cluster e os quatro quadrantes, materializada no cruzamento entre os resultados da 

classificação de dados por clustering e os resultados obtidos pela ACP serve, assim, de apoio 

ao processo de criação de tipologias seguindo duas tendências distintas mas 

complementares, como sejam:  

(i) a variação do grau de compacidade das formas dos PMC; 

(ii) a variação da (ir)regularidade dos limites (o perímetro) das formas dos PMC. 

 

Estas duas tendências fundamentais, tomadas em simultâneo, consubstanciam a 

distinção de cinco grupos-tipo (os clusters) (Figura 61) transpondo, de modo ajustado, o 

modelo gerado aquando da interpretação dos resultados da ACP pela criação das quatro 

super-formas dos PMC, ou seja, as macro-estruturas da forma urbana. Neste caso, os cinco 

clusters podem ser interpretados de acordo com o cruzamento de macro-estruturas urbanas 

que, combinadas entre si, permitem a atribuição de um significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

Figura 61. Tendência do tipo de relação entre grau de compacidade e (ir)regularidade de 

perímetro por cluster 

 

CLUSTER 1 

 

PMC compactos e com tendência para graus diversos de 

regularidade do perímetro 

CLUSTER 2 

 

PMC muito compactos e com perímetro regular 

CLUSTER 3 

 

PMC menos compactos, elípticos/alongados e com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro 

CLUSTER 4 

 

PMC menos compactos, elípticos/alongados e com 

tendência para regularidade do perímetro 

CLUSTER 5 

 

PMC com grau de compacidade diversa e tendência para 

irregularidade do perímetro 

 

A significação de cada cluster corresponde, assim, a uma sistematização de 

observações/análises realizadas num processo exploratório de dados que recorreu a 

métodos estatísticos descritivos e classificativos e que podem ser descritas do seguinte 

modo: 

(i) o cluster 1 corresponde ao tipo de PMC compactos e com tendência para graus diversos 

de regularidade do perímetro, tendo em conta que se apresenta distribuído 

principalmente por dois quadrantes (IV e I) que realçam estas propriedades 

geométricas da forma: a compacidade associada à circularidade com perímetros 

mais ou menos regulares (cf. com Figura 49 do ponto 2). 

(ii) o cluster 2 regista um maior peso de PMC no quadrante I, tendo associado um 

conjunto de índices mais adequados para revelarem o grau de compacidade, o 

carácter “maciço” ou concentrado e a “espessura” planar das shapes, bem como 
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a circularidade (associando diferentes parâmetros geométricos da figura-padrão 

circular). A este cluster associa-se o tipo de PMC muito compactos e com perímetro 

regular. 

(iii) o cluster 3 corresponde ao tipo de PMC menos compactos, elípticos/alongados e com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro. Este resulta da associação de 

um maior peso distributivo de PMC nos quadrantes III e II, o que se traduz 

numa associação entre índices que, por um lado, expressam o alongamento e a 

elipticidade das shapes (a tendência para a linearidade) revelada no quadrante II 

e, por outro, a linearidade segundo eixos das forma (o estiramento ou a 

ramificação das shapes segundo vários eixos) e a irregularidade dos perímetros 

(no quadrante III).  

(iv) o cluster 4 manifesta um maior peso no quadrante II, sendo mais ajustado para 

traduzir shapes com características alongadas e/ou elípticas (a linearidade das 

shapes) mas tendencialmente com perímetros regulares. A este cluster associa-se 

tipos de PMC menos compactos, elípticos/alongados e com tendência para a regularidade do 

perímetro. 

(v) o cluster 5 apresenta valores mais elevados de frequência de PMC no quadrante 

III seguido do quadrante IV. Como se verificou anteriormente, estes 

quadrantes têm uma maior capacidade discriminante para revelar, por um lado, 

a linearidade segundo eixos das formas (o estiramento ou a ramificação das 

shapes segundo vários eixos) e a irregularidade dos perímetros (no quadrante 

III); por outro, a circularidade/compacidade e a dispersão interna de elementos 

a partir do centróide de cada shape (expressando o seu nível de preenchimento 

interno), além do factor forma mas traduzindo a irregularidade do perímetro 

como no quadrante III. Deste modo, este cluster traduz tipos de PMC com grau de 

compacidade diversa e tendência para irregularidade do perímetro. 

 

Os pressupostos de análise supra-enunciados revelam clusters com características 

geométricas de PMC muito diversas, apesar de se suportarem na conjugação de apenas 

quatro super-formas. É com base nestes cinco grupos de PMC que guiamos a leitura da 

mudança da sua posição entre 1990 e 2000, a partir dos 123 PMC Principais segundo os 

diferentes clusters. Para o efeito, prossegue-se primeiramente para a análise da distribuição 
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dos PMC segundo a distinção entre PMC Principais e PMC Secundários, de modo a 

entender como se repartem segundo os cinco clusters (Quadro 30). 

 

Quadro 30. Peso percentual de PMC Principais e de PMC Secundários por cluster (1990 e 

2000) 

  
 

    
PMC Principais 

 
PMC Secundários 

 
TOTAL PMC 

 N.º 35 32 67 
 

1990 
Peso 52%  48%  100% 

 N.º 44 42 86 
Cluster 1 

 
2000 

Peso 51%  49%  100% 

 N.º 6 21 27 
 

1990 
Peso 22%  78%  100% 

 N.º 4 11 15 
Cluster 2 

 
2000 

Peso 27%  73%  100% 

 N.º 34 13 47 
 

1990 
Peso 72%  28%  100% 

 N.º 40 25 65 
Cluster 3 

 
2000 

Peso 62%  38%  100% 

 N.º 19 44 63 
 

1990 
Peso 30%  70%  100% 

 N.º 9 33 42 
Cluster 4 

 
2000 

Peso 21%  79%  100% 

 N.º 29 10 39 
 

1990 
Peso 74%  26%  100% 

 N.º 26 2 28 
Cluster 5 

 
2000 

Peso 93%  7%  100% 

 N.º 123 120 243 

 
1990 

Peso 51%  49%  100% 

 N.º 123 113 236 
TOTAL 

 
2000 

Peso 52%  48%  100% 

 

Em ambas as datas, a repartição do peso percentual dos PMC Principais e 

Secundários apresentam a seguinte tendência geral:  

(i) uma maior frequência de PMC Principais em dois clusters, designadamente no 

cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados e com tendência para graus diversos 

de regularidade do perímetro” e no cluster 5 “PMC com grau de compacidade diversa e 

tendência para irregularidade do perímetro”, seguidos do cluster 1 “PMC compactos e 

com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro”;  
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(ii) e, uma maior frequência de PMC Secundários no cluster 2 “PMC muito compactos 

e com perímetro regular” bem como no cluster 4 “PMC menos compactos, 

elípticos/alongados e com tendência para regularidade do perímetro”, seguido também 

do cluster 1.  

 

Atente-se para o comportamento do cluster 1 – PMC compactos e com tendência para 

graus diversos de regularidade do perímetro – que reparte um peso percentual de PMC Principais e 

de PMC Secundários com valores muito semelhantes (cerca de 50% em ambas as datas). 

Este revela, assim, uma falta de dominância entre os dois tipos de PMC, contudo em 

termos absolutos é o que engloba maior número de PMC Principais face aos clusters 3 e 5, 

além do número de PMC Secundários atingir valores superiores face aos do cluster 2. 

De acordo com a análise dos resultados obtidos pela ACP (no plano factorial 1-2), 

os PMC Principais caracterizavam-se por uma maior tendência para a irregularidade do 

perímetro, contrariamente à tendência dos PMC Secundários para uma maior regularidade. 

Este padrão é mais uma vez assumido pelos cinco clusters, tendo como dados de entrada os 

três principais factores obtidos na ACP para 1990 e 2000.  

A similaridade deste comportamento é evidenciada tendo em conta que os clusters 2 

e 4, marcados por perímetros regulares, detêm maior peso de PMC Secundários e, por sua 

vez, os clusters 3 e 5, definidos pela diversidade de regularidade de perímetros e tendência 

para sua irregularidade, assumem maior peso de PMC Principais. Neste sentido, poder-se-á 

salientar que uma maior irregularidade do perímetro está associada a uma maior extensão 

espacial dos polígonos de cidade principais (os PMC Principais); por contraponto, uma 

maior regularidade de perímetros alia-se a uma maior frequência de PMC Secundários, 

caracterizados por menor extensão espacial (área ocupada). 

Atendendo ao comportamento dos PMC Principais, dominantes nos clusters 1, 3 e 5, 

passamos à análise da mudança entre 1990 e 2000 segundo os cinco clusters. A abordagem 

relativa à mudança dos PMC Principais entre clusters centra-se em dois tópicos 

fundamentais, acompanhados pela observação dos Quadros 31 e 32, e que se sistematiza de 

acordo com: (i) considerações em torno da análise da mudança propriamente dita, e o tipo 

de mudança entre os cinco clusters; e, (ii) considerações em torno da análise da permanência, 

ou seja, a ausência de transição de cluster entre 1990 e 2000. 

Entre 1990 e 2000, mais de metade do conjunto dos 123 PMC Principais (67 PMC 

Principais) mantiveram-se no mesmo cluster (correspondendo a cerca de 55% face ao total), 
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sendo que os restantes 56 polígonos principais de cidade registaram uma mudança de 

posição, equivalendo a 45% face à totalidade de PMC Principais. Em termos absolutos, 

esta mudança foi mais acentuada no cluster 5 com 16 PMC Principais, seguido dos clusters 3 

e 4 (com respectivamente 13 PMC Principais) e do cluster 1 com 10 PMC Principais que 

mudam de posição entre 1990 e 2000 (Quadro 31). O cluster 2 distingue-se dos restantes 

por integrar apenas 6 PMC Principais, dentro dos quais 4 mudam de posição no período 

em análise. 

A partir da frequência da mudança entre clusters dos PMC Principais (Quadro 31), 

avaliou-se a concordância entre os cinco clusters por meio do cálculo do índice de kappa. O 

valor de kappa obtido de 0,39 traduz uma mudança entre clusters pouco significativa para 

Polígonos Morfológicos de Cidade Principais, ou seja, uma concordância moderada entre a 

transição nas duas datas em apreço. Não obstante, não se pode considerar que este valor 

expresse pouco significado já que estamos em presença de polígonos de cidade com grande 

extensão espacial tendo em conta que se trata de PMC Principais. 

 

Quadro 31. Frequência da mudança dos 123 PMC Principais nos cinco clusters  

  
2000 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 
Total 1990 (mudança 

PMC Principais) 

Peso da mudança total 
dos PMC Principais 

por cluster (%) 

Cluster 1 25  5 1 4 35 (10) 29% 

Cluster 2 3 2  1  6 (4) 67% 

Cluster 3 5  21 1 7 34 (13) 38% 

Cluster 4   9 6  19 (13) 68% 

19
90

 

Cluster 5 11  5  13 29 (16) 55% 

       123 (56) 45% 
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No contexto da análise da permanência, saliente-se a dominância dos clusters 1 e 3 

com o registo de maior peso percentual de manutenção dos PMC Principais entre 1990 e 

2000, com respectivamente cerca de 71% e 62% face ao total de PMC Principais que 

integram; seguido do cluster 5 com 45% (Quadro 32). Não obstante, neste último (cluster 5) 

observa-se uma mudança de cerca de 55% de PMC Principais face ao total de polígonos de 

cidade que integra, contra os 29% e os 38% registados nos clusters 1 e 3 (Quadro 32). Assim 

sendo, o cluster 1 “PMC compactos e com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” e 

o cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados e com tendência para graus diversos de 

regularidade do perímetro” congregam PMC Principais que se podem caracterizar por uma 

menor variabilidade das propriedades geométricas que os distinguem face aos restantes 

clusters. 

 

Quadro 32. Peso percentual da mudança dos PMC Principais entre clusters (1990 e 2000) 

  2000  

   Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Total 

Cluster 1 71,4%   14,3% 2,9% 11,4% 100,0% 

Cluster 2 50,0% 33,3%  16,7%  100,0% 

Cluster 3 14,7%  61,8% 2,9% 20,6% 100,0% 

Cluster 4   10,5% 47,4% 31,6% 10,5% 100,0% 

19
90

 

Cluster 5 37,9%   17,2%   44,8% 100,0% 

 

 

No tocante à distribuição do peso da mudança destes polígonos morfológicos por 

cluster, este reparte-se de modo distinto pelos cinco grupos (Quadro 32). De facto, os 

valores percentuais mais elevados de mudança, considerando o conjunto de PMC 

Principais, registam-se fundamentalmente em três clusters, a que corresponde por ordem 

decrescente de peso percentual ao cluster 4, cluster 2 e ao cluster 5 (com respectivamente 68%, 

67% e 55% face ao total de PMC Principais respectivo). Registe-se, ainda, que a mudança 

de posição dos PMC Principais nestes três clusters entre 1990 e 2000 está associada a clusters 

de destino distintos, considerando nomeadamente os seguintes casos (Quadro 32 e Figura 

62): 



287 

(i) em 1990, 50% dos PMC Principais pertencentes ao cluster 2 “PMC muito 

compactos e com perímetro regular” transitam para o cluster 1 “PMC compactos e com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” em 2000, correspondendo 

aos casos de Cartaxo, Queluz e de Tomar (Figura 62). Está-se, assim, em 

presença de um tipo de mudança caracterizado por um decréscimo no grau de 

compacidade acompanhado por alterações ao nível da geometria dos limites 

espaciais dos PMC Principais, apesar da tendência para a regularidade. 

(ii) cerca de 47% dos PMC Principais do cluster 4 “PMC menos compactos, 

elípticos/alongados e com tendência para regularidade do perímetro” passa em 2000 a 

integrar-se no cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados e com tendência para 

graus diversos de regularidade do perímetro”. Este grupo é constituído por 9 PMC 

Principais como Abrantes, Gafanha da Nazaré, Guarda, Lixa, Mangualde, 

Penafiel, Santa Comba Dão, Sines e Tondela (Figura 62). Neste caso, o tipo de 

mudança que se assiste é marcado fundamentalmente por alteração ao nível das 

características geométricas dos limites espaciais dos PMC Principais, mantendo-

se a tendência revelada ao nível de preenchimento interno da forma urbana e 

suas características lineares. 

(iii) e, de 1990 para 2000, cerca de 38% de polígonos principais de cidade do cluster 

5 “PMC com grau de compacidade diversa e tendência para irregularidade do perímetro” 

mudam de posição para o cluster 1 “PMC compactos e com tendência para graus 

diversos de regularidade do perímetro”. Neste grupo registam-se 11 casos com os 

polígonos principais de Almada, Caldas da Rainha, Espinho, Fafe, Lamego, 

Odivelas, Olhão, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Valongo e de Vila 

Real (Figura 62). Estes PMC Principais caracterizam-se, assim, por alterações 

das suas propriedades geométricas de forma que revelam maior colmatação 

interna urbana (estabilidade ou aumento no grau de compacidade) associada a 

limites espaciais que tendem para a regularidade. 

 

Neste contexto, apesar do cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados e com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” não se integrar no conjunto de clusters 

com expressivo peso percentual de mudança dos polígonos de cidades principais, verifica-

se que em termos absolutos apresenta 7 PMC Principais (aproximadamente 21%) que 

transitam para o cluster 5 “PMC com grau de compacidade diversa e tendência para irregularidade do 
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perímetro”, como é o caso de Alverca do Ribatejo, Braga, Coimbra, Marco de Canaveses, 

Portimão, Rio Tinto e São Mamede de Infesta (Figura 62). 

 

Figura 62. Mudança entre clusters dos 123 PMC Principais entre 1990 e 2000 

 2000 
      

 

 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

 Águeda, Almeirim, 
Amora, Barreiro, Beja, 

Entroncamento, 
Estremoz, Faro, Lisboa, 

Lourosa, Macedo de 
Cavaleiros, Mirandela, 

Montemor-o-Novo, 
Moura, Peniche, 

Pombal, Porto, Póvoa 
de Santa Iria, Quarteira, 

Sacavém, Setúbal, 
Tavira, Trofa, Vila do 
Conde, Vila Nova de 

Gaia, Foz Côa 

 Amadora, Elvas, Lagoa, 
Rio Maior, Torres Novas 

Silves Agualva-Cacém, 
Fundão, Oliveira 

do Hospital, 
Paredes 

 Cartaxo, Queluz, Tomar Loulé, Vila 
Real de Santo 

António 

 Esmoriz  

 Alcobaça, Fiães, 
Freamunde, Gondomar, 

Maia 

 Amarante, Aveiro, 
Cantanhede, Castelo 
Branco, Guimarães, 

Ílhavo, Leiria, Miranda do 
Douro, Ovar, Portalegre, 
Póvoa de Varzim, Santa 

Maria da Feira, Santarém, 
Santiago Cacém, 

Tondela, Torres Vedras, 
Viana Castelo, Vila 

Franca de Xira, Vila Nova 
de Famalicão, Vale de 

Cambra, Viseu 

Gouveia Alverca do 
Ribatejo, Braga, 

Coimbra, Marco de 
Canaveses, 

Portimão, Rio 
Tinto, São 

Mamede de Infesta 

  Albufeira, 
Peso da 
Régua 

Abrantes, Gafanha da 
Nazaré, Guarda, Lixa, 
Mangualde, Penafiel, 

Santa Comba Dão, Sines, 
Tondela 

Alcácer do Sal, 
Figueira da Foz, 
Montijo, Ourém, 
Pinhel, Vendas 

Novas 

Bragança, Paços 
de Ferreira 

19
90

 

 Almada, Caldas da 
Rainha, Espinho, Fafe, 

Lamego, Odivelas, 
Olhão, Oliveira de 

Azeméis, São João da 
Madeira, Valongo, Vila 

Real 

 Chaves, Covilhã, 
Felgueiras, Ponte Sor, 

Seixal 

 Barcelos, 
Ermesinde, Évora, 

Fátima, Lagos, 
Loures, Marinha 

Grande, 
Matosinhos, Santo 

Tirso, Valpaços, 
Vila Nova de Gaia, 

Seia, Vizela 

 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

Cluster 5 

Cluster 4 
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3. ANÁLISE GEOGRÁFICA DAS TIPOLOGIAS DE ÁREAS MORFOLÓGICAS URBANAS DE 

CIDADES 

 

A classificação dos PMC segundo os cinco clusters, em função apenas das 

propriedades geométricas de forma pela aplicação dos índices, não revela uma “clusterização 

espacial”, ou seja, uma distribuição espacial de polígonos morfológicos de cidade segundo 

um padrão espacial que evidencie uma distinção entre clusters estatisticamente 

dissemelhantes entre si. De facto, a partir dos cinco tipos de PMC de acordo com as 

propriedades geométricas da forma não é possível inferir sobre a existência de um arranjo 

espacial “padronizado” que aponte, nomeadamente, para uma distinção “clássica” de clusters 

segundo uma distribuição do tipo Norte-Sul, litoral-interior ou de outra natureza no 

contexto do território continental português. Este facto induz a questionar-se sobre a 

necessidade do cruzamento com dados de natureza diferente. 

Neste pressuposto, a análise geográfica das tipologias de AMU de cidades suporta-

se não só na combinação dos índices de forma que apoiaram a classificação dos PMC 

segundo os cinco clusters mas também em variáveis apuradas a partir do ficheiro-síntese 

(INE), BGRE para 1991 e BGRI para 2001, e da informação geográfica CORINE Land 

Cover (1990 e 2000).  

A caracterização de cada cluster considera, assim, a combinação de variáveis relativas 

ao “conteúdo” demográfico e físico ou material em termos populacional, habitacional e de 

edificado, além da expressão do uso e ocupação do solo. Neste sentido, a associação de 

cada tipo de AMU de cidades com base nas propriedades geométricas de forma de acordo 

com a análise de “conteúdo” suporta-se em três conjuntos principais de variáveis (Quadro 

33): 

i. variáveis referentes a densidades “líquidas”, considerando que são ponderadas 

pelo total de extensão espacial da Área Morfológica Urbana (e não segundo a 

área ocupada pela “cidade estatística” INE). Neste caso, consideram-se três 

variáveis, a densidade populacional “líquida”, a densidade residencial “líquida” 

e a densidade de edifícios “líquida” (1991 e 2001); 

ii. variáveis relativas ao “conteúdo” habitacional e edificado integrando doze 

variáveis e que remetem para as épocas de construção dos edifícios, 

características dos edifícios e dos alojamentos em 1991 e 2001; 
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iii. variáveis com base no uso e ocupação do solo, considerando duas classes de 

usos do solo dominantes “espaço urbano contínuo” (classe CLC 111) e 

“espaço urbano descontínuo” (classe CLC 112), extraídas a partir do terceiro 

nível da nomenclatura do inventário cartográfico CORINE Land Cover (1990 

e 2000). 

 

Quadro 33. Variáveis que suportam a análise de “conteúdo” dos tipos de AMU de cidades 

Densidades "líquidas"

Códificação 

interna
(Designação simplificada)

v01_FS Densidade populacional "líquida"

v02_FS Densidade de edifícios "líquida"

v03_FS Densidade residencial "líquida"

"Conteúdo" habitacional e edificado

Códificação 

interna
(Designação simplificada)

v04_FS Proporção de edifícios construídos antes de 1919 (%)

v05_FS Proporção de edifícios construídos entre 1919 e 1945 (%

v06_FS Proporção de edifícios construídos entre 1946 e 1970 (%)

v07_FS Proporção de edifícios construídos entre 1971 e 1980 (%)

v08_FS Proporção de edifícios construídos entre 1981 e 1985 (%)

v09_FS Proporção de edifícios construídos entre 1986 e 1990 (%)

v11_FS Proporção de edifícios com 1 ou 2 pavimentos em relação ao total de edifícios (%)

v12_FS
Proporção de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos em relação ao total de 
edifícios (%)

v13_FS
Rácio entre edifícios com 1 ou 2 pavimentos e o total de edifícios com 3, 4, 5 ou 
mais pavimentos

v14_FS
Proporção de edifícios com 5 ou mais pavimentos em relação ao total de edifícios 
(%)

v15_FS Nº médio de alojamentos por edifício

v17_FS Proporção de alojamentos familiares vagos em relação ao total de alojamentos (%)

Uso e ocupação do solo

Códificação 

interna
(Designação simplificada)

v40_CLC Peso da classe CLC 111 no total da AMU (%)

v41_CLC Peso da classe CLC 112 no total da AMU (%)

Ficheiro síntese INE: BGRE 
(1991) e BGRI (2001)

Fonte

Fonte

Ficheiro síntese INE: BGRE 
(1991) e BGRI (2001)

Nº total de variáveis: 2

Nº total de variáveis: 12

Nº total de variáveis: 3

Fonte

Inventário Cartográfico CORINE 
Land Cover (1990 e 2000)

 

 

Esta análise recai sobre a identificação dos clusters cuja média de PMC (PMC 

Principais e PMC Secundários tomados em conjunto (os PMC) ou considerando 
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individualmente os PMC Principais) se destaca pelos seus valores “extremos”, ou seja, a 

média de valor máximo e a de valor mínimo no conjunto de variáveis descritas no Quadro 

33 e cujos resultados se apresentam em Anexo 13. 

Em termos gerais, no contexto dos três conjuntos de variáveis verifica-se que os 

valores médios extremos, considerando a totalidade de PMC ou apenas os PMC Principais, 

não são coincidentes, assumindo-se como seria de esperar a influência do peso percentual 

do número de PMC Principais e/ou de PMC Secundários.  

A distribuição dos PMC Principais segundo os segmentos convencionais do sistema 

urbano nacional (Quadro 34) permite-nos uma leitura da sua repartição espacial face à 

dificuldade em se estabelecer uma “clusterização espacial” dos PMC do território continental 

português. Assim sendo, a frequência dos 123 polígonos de cidade principais por cluster 

apresenta-se de forma distinta tendo em conta o peso distributivo pelos quatro segmentos, 

evidenciando as seguintes tendências: 

i. em Área Metropolitana há uma maior representação de PMC Principais dos 

clusters 1 e 5, variando num intervalo entre cerca de 29% (1999) e 34% (2000) 

no cluster 1 e, por sua vez, no cluster 5 mantendo o mesmo peso de 31% entre 

1990 e 2000. Não obstante, refira-se que o cluster 1 caracterizado por “PMC 

compactos e com graus diversos de regularidade do perímetro” é o que apresenta em 

termos absolutos maior número de polígonos de cidade principais neste 

segmento. 

ii. em Cidade Média regista-se maior representação de PMC Principais, por 

ordem decrescente de importância, nos clusters 3, 5 e 1. No conjunto destes 

três clusters verifica-se um máximo de peso percentual de cerca de 48% em 

1990 no cluster 5 e um valor percentual mínimo apresentado em 1990 pelo 

cluster 1. Em termos absolutos, o cluster 3 do tipo “PMC menos compactos, 

elípticos/alongados com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” 

apresenta maior número de PMC Principais neste segmento urbano. 

iii. em Aglomerações da Rede Complementar 1 (ARC1) evidencia-se um 

predomínio de PMC Principais dos clusters 2, 4, 3 e 1. Neste conjunto de 

clusters tem-se um valor percentual máximo no cluster 2 (75%) e um valor 

mínimo no cluster 1 (34%) no ano de 2000. Não obstante, atendendo aos 

valores absolutos, constata-se uma maior frequência de PMC Principais dos 

cluster 1 “PMC compactos com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” 
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e cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados com tendência para graus diversos 

de regularidade do perímetro” neste segmento urbano, em ambas as datas em 

apreço. 

iv. e, finalmente, em Aglomerações da Rede Complementar 2 (ARC2) a 

dominância é registada pelos PMC Principais pertencentes ao cluster 4 do tipo 

“PMC menos compactos, elípticos/alongados com tendência para regularidade do 

perímetro”, mas com um valor absoluto diminuto face aos restantes segmentos 

convencionais do sistema urbano nacional (valor absoluto igual ou inferior a 

dois PMC Principais correspondendo a 11% face ao total de PMC Principais 

deste cluster). Neste segmento urbano, o cluster 2 do tipo “PMC muito compactos 

com perímetro regular” destaca-se por não apresentar qualquer ocorrência de 

PMC Principais.  

 

Quadro 34. Frequência de PMC Principais segundo os segmentos convencionais do 
sistema urbano nacional 

N.º Peso N.º Peso N.º Peso N.º Peso N.º Peso 

1990 10 29% 7 20% 17 49% 1 3% 35 100%

2000 15 34% 13 30% 15 34% 1 2% 44 100%

1990 1 17% 1 17% 4 67% 6 100%

2000 1 25% 3 75% 4 100%

1990 7 21% 14 41% 12 35% 1 3% 34 100%

2000 4 10% 17 43% 17 43% 2 5% 40 100%

1990 1 5% 6 32% 10 53% 2 11% 19 100%

2000 1 11% 1 11% 6 67% 1 11% 9 100%

1990 9 31% 14 48% 5 17% 1 3% 29 100%

2000 8 31% 10 38% 7 27% 1 4% 26 100%
Cluster  5

TOTAL ARC2ARC1CMAM

Cluster  1

Cluster  2

Cluster  3

Cluster  4

 
Os segmentos convencionais do sistema urbano nacional no continente (FERRÃO e SÁ MARQUES, 2002): Áreas Metropolitanas 
(AM), Cidades Médias (CM) e Aglomerações da Rede Complementar (ARC) englobando dois tipos ARC1 (> 5000 habitantes) e 
ARC2 (< 5000 habitantes). 

 

 

De acordo com a análise dos resultados obtidos pela ACP (no plano factorial 1-2), 

os PMC Principais caracterizavam-se por uma maior tendência para a irregularidade do 

perímetro, contrariamente à tendência dos PMC Secundários para uma maior regularidade. 

Este padrão é mais uma vez evidenciado no comportamento dos cinco clusters, tendo em 
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conta que os clusters 2 e 4, marcados por perímetros regulares, detêm maior peso de PMC 

Secundários e, por sua vez, os clusters 3 e 5, definidos pela diversidade de regularidade de 

perímetros e tendência para a sua irregularidade, assumem maior peso de PMC Principais.  

A partir deste comportamento similiar afirmou-se a seguinte ideia fundamental: 

uma maior irregularidade do perímetro está associada a uma maior extensão espacial de 

polígonos de cidade principais (os PMC Principais); ao invés, uma maior regularidade de 

perímetros alia-se a uma maior frequência de PMC Secundários, caracterizados por menor 

extensão espacial (área ocupada). Com base neste princípio, considerou-se pertinente 

confrontar com uma nova leitura que parte de cada PMC Principal por cluster e estabelece a 

relação com o número de polígonos (secundários) que lhes estão associados mesmo que 

não pertencentes ao mesmo cluster (Quadro 35 e Quadro 36 cf. variável N.º de PMC Principais 

com mais de 1 polígono de cidade em 1990 e 2000). Será que é possível extrair uma nova 

tendência que complemente o padrão assumido na leitura do comportamento entre PMC 

Principais versus PMC Secundários?  

 

Quadro 35. Clusters segundo o número de polígonos de PMC Principais (1990) 

Cluster

N.º de PMC Principais 
com mais de 1 

polígono de cidade 
1990

N.º de PMC 
Principais com 1 
polígono de 
cidade 1990

N.º total de PMC 
Principais

Peso percentual de PMC 
Principais compostos por 
mais do que 1 polígono 

de cidade

Peso percentual de 
PMC Principais 

compostos por 1 
polígono  de cidade

Cluster  1 16 19 35 46% 54%

Cluster  2 2 4 6 33% 67%

Cluster  3 20 14 34 59% 41%

Cluster  4 10 9 19 53% 47%

Cluster 5 14 15 29 48% 52%  

 

Quadro 36. Clusters segundo o número de polígonos de PMC Principais (2000) 

Cluster

N.º de PMC 
Principais com mais 

de 1 polígono de 
cidade 2000

N.º de PMC 
Principais com 1 

polígono de 
cidade 2000

N.º total de PMC 
Principais

Peso percentual de PMC 
Principais compostos por mais 
do que 1 polígono  de cidade 

Peso percentual de 
PMC Principais 

compostos por 1 
polígono  de cidade

Cluster  1 10 34 44 23% 77%

Cluster  2 0 4 4 0% 100%

Cluster  3 27 13 40 68% 33%

Cluster  4 5 4 9 56% 44%

Cluster 5 15 11 26 58% 42%  
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As duas principais tendências que se podem evidenciar com base nesta perspectiva 

complementar de análise remetem para as seguintes considerações (Quadro 35 e Quadro 

36): 

1) um maior grau de compacidade está associado a um maior peso percentual de 

PMC Principais compostos apenas por um polígono de cidade. Esta tendência 

é assumida pelos clusters 1 e 2 caracterizados por graus de compacidade e 

circularidade fortes, ou seja, por forte nível de colmatação interna das macro-

formas detendo valores percentuais significativos, sobretudo no ano 2000. 

Estes repartem-se pelas duas áreas metropolitanas (AM) e pelas aglomerações 

da rede complementar 1 (ARC1), seguido de cidades médias (CM). 

2)  por seu turno, a ocorrência de maior peso percentual de PMC Principais 

compostos por mais do que um polígono de cidade no cluster 3 do tipo “PMC 

menos compactos, elípticos/alongados com tendência para graus diversos de regularidade do 

perímetro” e, com menor expressão, no cluster 5 “PMC com grau de compacidade 

diversa e tendência para irregularidade do perímetro”. Tem-se, assim, um menor grau 

de compacidade associado a PMC Principais compostos por mais do que um 

polígono de cidade do tipo menos compactos e perímetro irregular e/ou graus 

diversos de regularidade do perímetro. Esta tendência pode expressar por um 

lado, polígonos de cidades principais em fase de “expansão” espacial do 

crescimento urbano e tendência para crescimento para periferias mais 

próximas do núcleo principal (originário) mas que não apresentam 

contiguidade espacial; por outro, podem traduzir cidades mais recentes que 

ainda não passaram pela fase de colmatação interna das macro-formas antes 

alargam-se a perímetros de construção urbana, segundo um ou mais eixos de 

crescimento que reproduzem modelos de crescimento de tipo polinucleado. 

Estes polígonos de cidade principal associam-se a ARC1, seguido de Cidades 

Médias e AM. 

 

Para uma leitura dedicada a cada tipo de AMU de cidade fez-se uma análise que 

evidencia as características particulares que suportam a distinção dos cinco tipos de super-

formas urbanas do território continental português e que se sistematiza nos pontos 

seguintes. 
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3.1. Polígonos Morfológicos de Cidade compactos com tendência para graus 

diversos de regularidade do perímetro 

 

Numa análise comparada entre clusters, que considera o cálculo da média do valor de 

cada variável segundo os PMC total por cluster e cruza os diferentes valores médios entre si, 

de modo a avaliar os seus valores “extremos” (valores médios máximos e mínimos), poder-

se-á salientar as variáveis de “conteúdo” em que o tipo 1 de AMU de cidades se distingue 

no contexto dos restantes tipos de AMU de cidades (cf. Anexo 13). Para o efeito, atenda-se 

para o que é comum (as semelhanças internas) neste tipo de AMU de cidades, 

considerando os valores médios (máximos e mínimos) das variáveis observados numa 

avaliação prévia entre o conjunto dos cinco tipos-padrão de forma urbana, a saber:  

i. entre 1991 e 2001, não apresenta valores médios extremos (mínimos ou 

máximos) no que toca às variáveis relativas a densidades “líquidas” face aos 

restantes tipos de AMU de cidades; 

ii. ausência de valores médios “extremos” comuns entre 1991 e 2001 no que toca 

ao “conteúdo” habitacional e edificado, bem como à expressão do uso e 

ocupação do solo nas duas classes dominantes. 

 

No tocante aos valores médios “extremos” das variáveis para o conjunto de PMC 

Principais neste tipo de AMU de cidades face aos restantes clusters (ou tipos de AMU de 

cidades considerando os PMC Principais) entre 1990 e 2000, destaque-se: 

i. os valores máximos das médias nas densidades “líquidas” de edifícios e 

residencial em 1991, sendo que em 2001 só apresenta valor médio máximo 

para a densidade populacional “líquida”; 

ii. os valores extremos (máximos e mínimos) comuns para as variáveis relativas 

ao “conteúdo” habitacional e edificado não coincidem entre os anos em 

apreço, não obstante constata-se a tendência para um aumento do número de 

pavimentos (3, 4, 5 ou mais pavimentos) em relação ao total de edifícios. Esta 

tendência é reforçada pela mudança do valor médio máximo de proporção de 

edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos em relação ao total de edifícios (em 

1991) passar a ser assumido em 2001, no mesmo sentido, pela variável 
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“proporção de edifícios com 5 ou mais pavimentos em relação ao total de 

edifícios”;  

iii. o valor médio máximo do peso da classe CLC 111 “espaço urbano contínuo” 

apresenta-se coincidente em ambas as datas, enquanto o valor médio mínimo 

da classe CLC 112 “espaço urbano descontínuo” é apenas registado no ano de 

1990. Em 1991 verifica-se um valor médio máximo no que toca à extensão 

espacial face aos restantes tipos de AMU de cidades considerando os PMC 

Principais. 

 

A maior extensão espacial dos PMC Principais deste tipo “PMC compactos com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” com cerca de 50% do total de PMC 

integrados neste tipo, induz-nos a referir que estes são tendencialmente polígonos 

concentrados, apresentando forte compacidade e circularidade a que se acrescenta a forte 

tendência para a continuidade espacial, ou seja, com forte preenchimento intra-urbano 

(colmatação interna). No que respeita à continuidade espacial, a influência dos PMC 

Principais é preponderante na globalidade dos PMC deste tipo, já que o peso da classe CLC 

111 é apenas observado no contexto da análise considerando apenas os polígonos 

principais.  

Em termos evolutivos, de 1990 para 2000, aponta-se a continuidade da tendência 

para uma crescente colmatação interna, contribuindo para graus de maior compacidade, 

acompanhada pelo acréscimo em desenvolvimento em altura. Apesar de um maior nível de 

preenchimento urbano, ainda persiste a influência de PMC que não apresentam 

“estabilidade” quanto à natureza dos seus perímetros, daí também a consideração de graus 

diversos de regularidade neste tipo de AMU de cidades. Neste contexto, saliente-se os 

casos de Águeda, Almeirim, Amora, Barreiro, Beja, Entroncamento, Estremoz, Faro, 

Lisboa, Lourosa, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Montemor-o-Novo, Moura, Peniche, 

Pombal, Porto, Póvoa de Santa Iria, Quarteira, Sacavém, Setúbal, Tavira, Trofa, Vila do 

Conde, Vila Nova de Gaia e Vila Nova de Foz Côa (cf. Quadro 37). Estes PMC Principais 

foram observados anteriormente pela permanência neste grupo entre 1990 e 2000, 

destacando-se pelo valor mais elevado de peso percentual (cerca de 72%) de manutenção 

das suas posições entre as duas datas. 
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Quadro 37. Polígonos Morfológicos de Cidade compactos com tendência para graus 

diversos de regularidade do perímetro 

 

Tipo 1 de AMU de Cidades 

1990: 67 PMC Total dos quais, 35 (52%) são PMC Principais e 32 (48%) são PMC 
Secundários 

2000: 86 PMC Total dos quais, 44 (52%) são PMC Principais e 42 (49%) PMC Secundários 

1990 
Agualva-Cacém Entroncamento Mangualde S. Comba Dão 

Agualva-Cacém Entroncamento Mangualde S. Comba Dão 

Águeda Entroncamento Mirandela S. Tirso 

Albufeira Estremoz Montemor-o-Novo Sacavém 

Almada Faro Moura Seixal 

Almeirim Felgueiras O. do Hospital Seixal 

Amadora Figueira da Foz Paços de Ferreira Setúbal 

Amora Fundão Paredes Silves 

Barreiro Gondomar Paredes Tavira 

Beja Guarda Peniche Torres Novas 

Bragança Guimarães Pombal Trofa 

Caldas da Rainha Guimarães Portalegre Trofa 

Coimbra Lagoa Porto V. do Castelo 

Covilhã Lisboa Póvoa de Santa Iria V. do Conde 

Covilhã Lisboa Póvoa de Varzim V. N. de Foz Côa 

Elvas Lourosa Quarteira V. N. de Gaia 

 M. de Cavaleiros Rio Maior Vizela  
2000 Abrantes Esposende Mangualde Sacavém 

Agualva-Cacém Esposende Mangualde S. Comba Dão 

Águeda Estremoz Mirandela S. Comba Dão 

Alcobaça Évora Mirandela S. Comba Dão 

Almada Fafe Montemor-o-Novo S. João da Madeira 

Almeirim Faro Moura Setúbal 

Amora Felgueiras Odivelas Tavira 

Barreiro Fiães Olhão Tomar 

Beja Figueira da Foz O. de Azeméis Torres Vedras 

Caldas da Rainha Freamunde Paços de Ferreira Trofa 

Caldas da Rainha Gondomar Paços de Ferreira Valongo 

Cantanhede Guarda Paredes V. do Castelo 

Cartaxo Guimarães Peniche V. N. de Foz Côa 

Chaves Guimarães Pombal V. N. de Gaia 

Coimbra Lamego Portalegre V. Real 

Coimbra Lisboa Portimão V. Real 

Covilhã Loures Porto V. Real 

Covilhã Lourosa Porto V. do Conde 

Entroncamento M. de Cavaleiros Póvoa de Santa Iria Vizela 

Entroncamento Maia Póvoa de Varzim Vizela 

Entroncamento Maia Quarteira  

Espinho Maia Queluz   
A distinção do tipo de PMC identifica-se de acordo com: PMC Principais a vermelho e PMC Secundários a preto. 

 



298 

A distribuição dos PMC Principais deste tipo segundo os segmentos do sistema 

urbano nacional reparte-se fundamentalmente por três segmentos, por ordem decrescente 

de predomínio:  

i. onze PMC Principais em ARC1 integrando os casos de Águeda, Almeirim, 

Estremoz, Lourosa, Macedo de Cavaleiros, Montemor-o-Novo, Moura, 

Peniche, Pombal, Quarteira e Tavira; 

ii.  em Área Metropolitana (AM) integram oito PMC Principais com os casos de 

Amora, Barreiro, Lisboa, Porto, Póvoa de Santa Iria, Sacavém, Setúbal e Vila 

do Conde; 

iii. e, por último, cinco PMC Principais em Cidades Médias (CM) englobando os 

casos de Beja, Entroncamento, Faro, Mirandela e Trofa.  

 

Entre 1990 e 2000 regista-se um aumento do peso percentual de PMC Principais 

em AM e CM, sofrendo uma quebra nos polígonos de cidade em ARC1. Em ARC2 tem-se 

apenas um polígono principal de cidade que mantém a sua posição entre 1990 e 2000, 

correspondendo ao PMC Principal de Vila Nova de Foz Côa. 

Numa outra perspectiva de análise comparada entre clusters, que considera o cálculo 

da média do valor de cada variável segundo os PMC Principais por cluster e segundo o total 

de PMC, cruzando os diferentes valores médios entre si de modo a avaliar os seus valores 

máximos e mínimos, poder-se-á salientar a presença de uma única variável avaliada com 

um valor médio mínimo que se mantém constante (coincidente) entre as duas datas: a 

proporção de edifícios construídos entre 1986 e 1990.  

 

 

3.2. Polígonos Morfológicos de Cidade muito compactos com perímetro regular 

 

As tipologias de AMU de cidades englobam um segundo tipo-padrão de formas 

urbanas que se diferenciam dos restantes tipos como “PMC muito compactos com perímetro 

regular”. Numa análise comparada entre clusters, que avalia a média do valor de cada variável 

segundo os PMC total por cluster e cruza os diferentes valores médios entre si detendo-se 

sobre os valores “extremos” (máximos e mínimos) (cf. Anexo 13), poder-se-á salientar as 
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variáveis de “conteúdo” em que este tipo 2 de AMU de cidades se destaca no contexto dos 

restantes tipos de AMU de cidades (cf. Anexo 13). Neste contexto, atenda-se para as 

características comuns internas neste tipo de AMU de cidades entre 1990 e 2000, a saber:  

i. entre 1991 e 2001, apresenta os valores médios máximos em todas as variáveis 

relativas a densidades “líquidas” (densidade populacional “líquida”, densidade 

de edifícios “líquida” e densidade residencial “líquida”) face aos restantes tipos 

de AMU de cidades; 

ii. ausência de valores médios extremos comuns entre 1991 e 2001 no que toca 

ao “conteúdo” habitacional e edificado, excepção feita para o valor médio 

mínimo registado em alojamentos familiares vagos face ao total de 

alojamentos (%); 

iii. a expressão do uso e ocupação do solo nas duas classes dominantes não 

apresenta uma tendência comum, apesar de em 1990 a classe CLC 111 registar 

o valor médio mínimo. 

 

Refira-se que em 1990, no quadro da globalidade de PMC integrados neste tipo de 

AMU de cidades, a extensão espacial (área ocupada por polígono AMU) e o perímetro 

assumem os valores médios mínimos entre os restantes tipos de AMU de cidades, a que se 

acrescenta a tendência para uma maior regularidade de perímetros e um maior peso de 

PMC Secundários. 

No tocante aos valores médios extremos das variáveis para o conjunto de PMC 

Principais para este tipo de AMU de cidades face aos restantes clusters (ou tipos de AMU de 

cidades considerando os PMC Principais) entre 1990 e 2000, destaque-se: 

i. o valor médio máximo para a densidade populacional “líquida” em 1991, 

sendo que em 2001 não apresenta valores em qualquer das variáveis referentes 

a “densidades líquidas”; 

ii. os valores extremos (máximos e mínimos) para a maioria das variáveis 

relativas ao “conteúdo” habitacional e edificado não coincidem entre os anos 

em apreço, não obstante constata-se a semelhante tendência para valores 

médios máximos de proporção de edifícios construídos entre 1946 e 1970, 

além do valor médio mínimo para a proporção de edifícios construídos entre 

1971 e 1980;  
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iii. o valor médio máximo do peso da classe CLC 112 “espaço urbano 

descontínuo” revela-se apenas no ano 2000, contudo este valor percentual 

(38,2%) assume pouco significado na medida em que não se afasta 

expressivamente dos valores médios apresentados pelos restantes clusters 

(intervalo de variação de valores médios dos cinco clusters encontram-se entre 

28,8% e 38,2%); já o valor médio mínimo de comprimento do perímetro 

revela-se apenas no ano de 1990. 

 

A maior extensão espacial dos PMC Principais deste tipo PMC muito compactos com 

perímetro regular induz-nos a referir que estes são tendencialmente polígonos com forte 

compacidade e circularidade, a que se acrescenta a forte tendência para a descontinuidade 

espacial, ou seja, com fraco preenchimento intra-urbano (colmatação interna) mas com 

perímetros de comprimento médio mínimo, caracterizados pela sua regularidade.  

A influência dos PMC Principais é preponderante na globalidade dos PMC deste 

tipo, na medida em que o peso da classe CLC 112 (38,2%) se evidencia apenas no quadro 

de análise dos polígonos principais. Neste contexto, saliente-se os casos de Loulé e de Vila 

Real de Santo António. Estes PMC Principais foram anteriormente destacados pela 

permanência neste grupo entre 1990 e 2000 (cf. Quadro 38). 

A distribuição dos PMC Principais deste tipo segundo os segmentos do sistema 

urbano nacional em 2000 reparte-se fundamentalmente por dois segmentos do sistema 

urbano nacional: três PMC Principais em ARC1 com os casos de Loulé, Vila Real de Santo 

António e de Albufeira e, em CM o caso do polígono de cidade de Peso da Régua. Em 

ambas as datas, não apresenta PMC Principais em ARC2 e, em 2000 não regista qualquer 

ocorrência em AM. 

Os PMC Principais de Queluz, Tomar, Cartaxo e de Esmoriz sofrem uma mudança 

de posição face às suas características de forma, deixando de pertencer a este tipo de AMU 

de cidades em 2000. Registe-se ainda que, entre 1990 e 2000, este tipo de AMU de cidades 

sofre um decréscimo significativo do número total de PMC integrantes. 
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Quadro 38. Polígonos Morfológicos de Cidade muito compactos com perímetro regular 

 Tipo 2 de AMU de Cidades 

1990: 27 PMC Total dos quais, 6 (22%) são PMC Principais e 21 (78%) são PMC Secundários 

2000: 15 PMC Total dos quais, 4 (27%) são PMC Principais e 11 (73%) PMC Secundários 

1990 Águeda Elvas Penafiel 

Águeda Esmoriz Queluz 

Águeda Esposende Santarém 

Albufeira Felgueiras Tomar 

Aveiro Guimarães Torres Novas 

Braga Leiria V. N. de Famalicão 

Caldas da Rainha Loulé V. R. de S. António 

Cartaxo Lourosa  

Coimbra Maia  

Coimbra Paços de Ferreira   
2000 Águeda Faro S. Tirso 

Albufeira Ílhavo Torres Novas 

Aveiro Lagos V. N. de Famalicão 

Braga Loulé V. R. de S. António 

Caldas da Rainha Peso da Régua Viseu  
A distinção do tipo de PMC identifica-se de acordo com: PMC Principais a vermelho e PMC Secundários a preto. 

 

 

Numa outra perspectiva de análise comparada entre clusters, que considera o cálculo 

da média do valor de cada variável segundo os PMC Principais por cluster e segundo o total 

de PMC, cruzando os diferentes valores médios entre si de modo a avaliar os seus valores 

máximos e mínimos, poder-se-á salientar: 

i. em 1991 o comportamento coincidente para o valor máximo da média da 

densidade populacional “líquida”, considerando a globalidade dos PMC ou 

individualizando os PMC Principais, comportamento este também 

evidenciado para a proporção de edifícios com 5 ou mais pavimentos em 

relação ao total de edifícios; ao contrário do comportamento registado para os 

valores do perímetro e da proporção de edifícios construídos entre 1919 e 

1945 que registam um valor médio mínimo; 

ii. em 2001 a proporção de alojamentos familiares vagos em relação ao total de 

alojamentos é a única variável comum apresentando um valor médio mínimo. 

 

 



302 

3.3. Polígonos Morfológicos de Cidade menos compactos, elípticos/alongados 

com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro 

 

A distinção do tipo 3 de AMU de cidades “PMC menos compactos, elípticos/alongados 

com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” face aos restantes tipos-padrão de 

forma urbana considera o cálculo do valor médio de cada variável de “conteúdo” em 

relação ao total de PMC por cluster, estabelecendo-se assim uma relação comparada entre os 

valores médios “extremos” (máximo e mínimo) dos diferentes clusters. 

Neste sentido, em termos de semelhanças internas (comuns) neste tipo de AMU de 

cidades entre 1990 e 2000, considerando os valores médios (máximos e mínimos) das 

variáveis, observados numa avaliação prévia entre o conjunto dos cinco grupos (tipos-

padrão de forma urbana), poder-se-á destacar o valor médio mínimo de densidade 

populacional “líquida” face aos restantes tipos de AMU de cidades. Não obstante, 

considerando apenas o ano de 1991, todas as variáveis relativas às densidades “líquidas” 

(densidade populacional “líquida”, densidade de edifícios “líquida” e densidade residencial 

“líquida”) registam valores médios mínimos; além de apresentar os valores médios 

máximos para a extensão espacial (área ocupada) e perímetro, assim como no peso da 

classe CLC 112 que remete para a descontinuidade espacial. Relativamente ao “conteúdo” 

habitacional e edificado, constata-se a ausência de valores médios extremos comuns entre 

1991 e 2001 face aos restantes tipos de AMU de cidades. 

No tocante aos valores médios extremos das variáveis para o conjunto de PMC 

Principais deste tipo de AMU de cidades face aos restantes clusters (ou tipos de AMU de 

cidades considerando os PMC Principais) entre 1990 e 2000, destaque-se: 

i. os valores médios mínimos das variáveis relativas às densidades “líquidas” em 

2001, sendo que em 1991 não apresenta qualquer valor extremo no domínio 

das “densidades líquidas”; 

ii. os valores médios extremos (mínimos) em 1991 para duas variáveis referentes 

ao “conteúdo” habitacional e edificado, nomeadamente proporção de edifícios 

construídos entre 1919 e 1945 e proporção de alojamentos familiares vagos 

em relação ao total de alojamentos, não se observando esta tendência em 

2001; 
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iii. o valor médio mínimo do peso da classe CLC 111 “espaço urbano contínuo” 

revela-se apenas no ano de 1990, enquanto o valor médio mínimo do peso da 

classe CLC 112 “espaço urbano descontínuo” regista-se somente no ano de 

2000; já o valor médio máximo do comprimento do perímetro manifesta-se 

somente em 1990. 

 

A maior extensão espacial dos PMC Principais deste tipo “PMC menos compactos, 

elípticos/alongados com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” induz-nos a referir 

que estes são tendencialmente polígonos com menor grau de compacidade e de 

circularidade, a que se sobrepõe a forte tendência para o alongamento e a elipticidade (o 

estiramento ou a ramificação das shapes segundo vários eixos) e a irregularidade dos 

perímetros, apresentando valores médios mínimos de densidades populacionais “líquidas” 

face aos restantes tipos de AMU. Assiste-se, ainda, à tendência para valores médios 

máximos de comprimento de perímetro quer se trate da globalidade dos PMC (associado 

também a média máxima de extensão espacial ou área ocupada) ou dos PMC Principais em 

1990. Por contraponto, enquanto em 1990 a globalidade de PMC indicava um peso 

percentual de CLC 112 com uma média máxima, em 2000 os PMC Principais revelam 

apenas um peso percentual de CLC 111 com uma média mínima face aos PMC Principais 

dos restantes tipos de AMU de cidades. 

Neste sentido, a descontinuidade espacial, que poderá traduzir fraco preenchimento 

intra-urbano ou colmatação interna fraca, revela-se expressiva (com valor médio máximo) 

considerando a globalidade dos PMC em 1990; já em 2000, considerando apenas os PMC 

Principais, esta assume-se com uma tendência contrária (com valor médio mínimo), sendo 

que em 1990 apresenta um valor médio mínimo no que toca ao peso da “continuidade 

espacial”.  

A combinação destas observações poderá expressar a natureza diversa ou 

heterogénea implícita nos polígonos de cidade que integram este tipo de AMU de cidades, 

caracterizados por valores médios mínimos de densidade populacional “líquida” e valores 

médios de comprimento de perímetro máximos. A conjugação de tipo de formas 

alongadas/elípticas e ramificadas (a linearidade das shapes segundos vários eixos) poderá 

traduzir polígonos com crescimento urbano difuso ou disperso, ou marcados pela 

influência de factores físico-naturais que se prendem nomeadamente com a orografia, a 
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hidrografia (planos de água, frentes de rios), ou com a configuração da rede viária que 

impõem este comportamento linear ramificado com perímetros extensos e irregulares. 

Neste contexto, saliente-se os casos de Amarante, Aveiro, Cantanhede, Castelo 

Branco, Guimarães, Ílhavo, Leiria, Miranda do Douro, Ovar, Portalegre, Póvoa de Varzim, 

Santa Maria da Feira, Santarém, Santiago do Cacém, Tondela, Torres Vedras, Viana do 

Castelo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vale de Cambra e Viseu. Estes PMC 

Principais foram observados anteriormente pela sua permanência neste grupo entre 1990 e 

2000 (cf. Quadro 39). 

 

Quadro 39. Polígonos Morfológicos de Cidade menos compactos, elípticos/alongados com 

tendência para graus diversos de regularidade do perímetro 

 

 
Tipo 3 de AMU de Cidades 

1990: 47 PMC Total dos quais, 34 (72%)  são PMC Principais e 13 (28%) são PMC Secundários 

2000: 65 PMC Total dos quais, 40 (62%) são PMC Principais e 25 (38%) PMC Secundários 

1990 Alcobaça Covilhã Maia V. do Castelo 

Alverca do Ribatejo Esposende Marinha Grande V. Franca de Xira 

Amadora Esposende Miranda do Douro V. N. de  Famalicão 

Amarante Fiães Ovar V. N. de  Famalicão 

Aveiro Freamunde Portalegre Vale de Cambra 

Aveiro Gondomar Portimão Viseu 

Aveiro Gouveia Póvoa de Varzim Viseu 

Braga Guimarães Rio Tinto Viseu 

Caldas da Rainha Ílhavo S. Mamede de Infesta  

Cantanhede Leiria S. Maria da Feira  

Castelo Branco Leiria Santarém  

Castelo Branco Leiria Santiago do Cacém  

Coimbra M. de Canaveses Torres Vedras   
2000 Abrantes Coimbra Leiria S. Tirso 

Águeda Covilhã Leiria Santarém 

Águeda Covilhã Lixa Santarém 

Águeda Covilhã Mangualde Santiago do Cacém 

Águeda Elvas Miranda do Douro Seixal 

Amadora Esmoriz O. do Hospital Sines 

Amadora Esposende Ovar Tavira 

Amarante Esposende Paredes Tondela 

Amarante Fátima Penafiel Torres Novas 

Aveiro Felgueiras Ponte de Sor Torres Vedras 

Aveiro Figueira da Foz Portalegre V. do Castelo 

Aveiro Gafanha da Nazaré Póvoa de Varzim V. do Castelo 

Caldas da Rainha Guarda Rio Maior V. Franca de Xira 

Cantanhede Guimarães S. Comba Dão V. N. de  Famalicão 

Castelo Branco Ílhavo S. Maria da Feira V. Real 

Chaves Lagoa S. Maria da Feira Vale de Cambra 

   Viseu  
A distinção do tipo de PMC identifica-se de acordo com: PMC Principais a vermelho e PMC Secundários a preto. 



305 

A distribuição dos PMC Principais deste tipo segundo os segmentos do sistema 

urbano nacional em 2000 reparte-se fundamentalmente por três segmentos, apesar de 

assumir maior dominância em Cidade Média (CM) e em ARC1. Tem-se, assim, a seguinte 

repartição de PMC Principais:  

i. quatro PMC Principais em Área Metropolitana (AM) com os casos de 

Amadora, Vila Franca de Xira, Seixal e Póvoa de Varzim;  

ii. dezassete PMC Principais em Cidade Média (CM) integrando Viana do 

Castelo, Chaves, Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Penafiel, Santa Maria da 

Feira, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Aveiro, Leiria, Abrantes, 

Torres Novas, Santarém, Torres Vedras e Portalegre;  

iii. e, dezassete PMC Principais em ARC1 com os casos de Esposende, 

Felgueiras, Ílhavo, Ovar, Gafanha da Nazaré, Amarante, Vale de Cambra, 

Tondela, Santa Comba Dão, Cantanhede, Mangualde, Ponte de Sor, Rio 

Maior, Santiago do Cacém, Sines, Elvas e Lagoa. 

 No ano de 2000, Lixa e Miranda do Douro são os únicos PMC Principais que se 

inserem no quadro dos segmentos do sistema urbano nacional como ARC2. 

 

 

3.4. Polígonos Morfológicos de Cidade menos compactos, elípticos/alongados 

com tendência para regularidade do perímetro 

 

A caracterização deste quarto tipo-padrão de AMU de cidades “PMC menos 

compactos, elípticos/alongados com tendência para regularidade do perímetro” adopta o modelo de 

análise comparada entre clusters aludido nos casos anteriores. Mais concretamente, apoia-se 

no cálculo da média do valor de cada variável de “conteúdo” segundo os PMC total por 

cluster para análise dos seus valores “extremos” máximos e mínimos (cf. Anexo 13). Deste 

modo, poder-se-á evidenciar as variáveis em que este tipo de AMU de cidades se diferencia 

no contexto dos restantes tipos-padrão de forma urbana, atendendo nomeadamente às 

semelhanças internas comuns observadas pelos os seus valores médios extremos nas duas 

datas em análise (1990 e 2000), a saber:  
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i. ausência de valores médios extremos entre 1991 e 2001 relativos às densidades 

“líquidas” (densidade populacional “líquida”, densidade de edifícios “líquida” 

e densidade residencial “líquida”) face aos restantes tipos de AMU de cidades; 

ii. em termos de “conteúdo” habitacional e edificado, constata-se a presença de 

apenas duas variáveis com comportamento comum entre os dois anos, o valor 

médio máximo de proporção de edifícios com 1 ou 2 pavimentos em relação 

ao total de edifícios (%) e o valor médio mínimo de número médio de 

alojamentos por edifícios face aos restantes tipos de AMU de cidades; 

iii. quanto a uso e ocupação do solo a partir das classes dominantes do CLC, 

constata-se a ausência de comportamento nos dois anos, contudo em 2000 

regista os valores médios mínimos para as duas classes em análise (CLC 111 e 

CLC 112); já em termos de extensão espacial e comprimento do perímetro, 

em 2000 apresenta a mesma tendência para médias mínimas, não se 

destacando estes domínios em 1990. 

 

No tocante aos valores médios extremos das variáveis para o conjunto de PMC 

Principais para este tipo de AMU de cidades face aos restantes clusters (ou tipos de AMU de 

cidades considerando os PMC Principais) entre 1990 e 2000, destaque-se: 

i. entre 1991 e 2001, o conjunto de variáveis relativas às densidades “líquidas” 

não convergem para o mesmo comportamento estatístico. De facto, se em 

1990 apresentavam os valores médios máximos para as densidades de edifícios 

e residencial “líquidas”, já em 2000 inverte esta tendência assumindo os 

valores médios mínimos em todas as variáveis relativas a densidades “líquidas” 

(densidade populacional “líquida”, densidade de edifícios “líquida” e 

densidade residencial “líquida”) face aos restantes tipos de AMU de cidades; 

ii. ausência de valores médios extremos comuns entre 1991 e 2001 no que toca 

ao “conteúdo” habitacional e edificado, nomeadamente no que concerne a 

épocas de construção de edifícios com excepção para o valor médio mínimo 

da proporção de edifícios construídos entre 1946 e 1970 (%); apresenta 

concordância quanto a cinco variáveis relativas às características dos 

alojamentos, convergindo para uma tendência para valores médios máximos 

de proporção de alojamentos com 1 ou 2 pavimentos em relação ao total de 

edifícios e de rácio entre edifícios com 1 ou 2 pavimentos em relação ao total 



307 

de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos, traduzindo-se, assim, em valores 

médios mínimos de proporção de edifícios com 3, 4,5 ou mais pavimentos em 

relação ao total de edifícios e de proporção de edifícios com 5 ou mais 

pavimentos em relação ao total de edifícios; o número médio de alojamentos 

por edifício apresenta valores médios mínimos nas duas datas em apreço. 

iii. a expressão do uso e ocupação do solo nas classes dominantes apresenta uma 

tendência comum que se prende com o peso da classe CLC 111 “espaço 

urbano contínuo” registar o valor médio mínimo. Em 2000 é acompanhado 

por valor médio máximo do peso da classe CLC 112 que remete para a 

descontinuidade espacial.  

iv. em termos de extensão espacial (área ocupada) regista-se nas duas datas um 

valor médio mínimo. 

 

A extensão espacial dos PMC Principais deste tipo “PMC menos compactos, 

elípticos/alongados com tendência para regularidade do perímetro” induz-nos a referir que estes são 

polígonos dominantemente marcados por comportamento linear, uma forte tendência para 

o alongamento e a elipticidade das shapes, com perímetros de comprimento médio mínimo 

mas regulares associados também a extensões espaciais com valores médios mínimos. 

Note-se que extensões espaciais e comprimentos de perímetros com valores médios 

mínimos se associam a um maior peso de PMC Secundários e a tendência para a 

regularidade do perímetro, à semelhança do que se observou no tipo 2 de AMU de cidades.  

Por contraponto, em termos de uso e ocupação do solo, enquanto em 2000 a 

globalidade de PMC indicava um peso percentual de CLC 111 e de CLC 112 com médias 

mínimas, no caso dos PMC Principais revelam semelhante tendência em ambas as datas 

apenas para o peso percentual de CLC 111 face aos PMC Principais dos restantes tipos de 

AMU de cidades; já o peso da classe CLC 112 surge em 2000 com uma inversão da 

tendência, ou seja, assumindo valores médios máximos no contexto dos PMC Principais. 

Neste sentido, a continuidade espacial com valores médios mínimos associada à 

tendência, registada apenas para PMC Principais em 2000, para valores médios máximos do 

peso da “descontinuidade” espacial poderá traduzir polígonos de cidade marcados por: 

comportamento alongado ou elíptico que tende para um fraco preenchimento intra-urbano 

ou com espaços ainda por colmatar internamente, associado a tendência para um fraco 
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desenvolvimento em altura, tendo em conta o predomínio de edifícios caracterizados por 1 

ou 2 pavimentos.  

As observações supra-mencionadas, atendendo aos PMC total e individualizando o 

caso dos PMC Principais, concorrem para algumas tendências dominantes, mas ficará mais 

completo com a análise (complementar) que compara os valores médios “extremos” das 

variáveis comuns dos PMC total e dos PMC Principais por cada ano de referência. 

Em 1991, a tendência assume-se comum em termos de “conteúdo” habitacional e 

edificado com o comportamento de valores médios máximos em três variáveis: proporção 

de edifícios construídos entre 1981 e 1985, proporção de edifícios com 1 ou 2 pavimentos 

em relação ao total de edifícios (à semelhança de 2001) e a proporção de alojamentos 

familiares vagos em relação ao total de alojamentos. Por seu turno, o comportamento 

expresso por valores médios mínimos provém de três variáveis que se reportam a: 

proporção de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos em relação ao total de edifícios, a 

proporção de edifícios com 5 ou mais pavimentos em relação ao total de edifícios e ao 

número médio de alojamentos por edifício (à semelhança de 2001). 

Em 2001, acrescente-se o valor médio mínimo do rácio entre edifícios com 1 ou 2 

pavimentos e o total de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos. No que concerne ao uso 

e ocupação do solo salienta-se a tendência comum para o valor médio mínimo do peso da 

classe CLC 111 que remete para a continuidade espacial e os valores médios mínimos 

assumidos tanto na área ocupada (a extensão espacial) como no comprimento do perímetro 

dos polígonos morfológicos de cidade. 

Neste contexto, saliente-se os casos de Alcácer do Sal, Figueira da Foz, Montijo, 

Ourém, Pinhel e Vendas Novas (cf. Quadro 40). Estes PMC Principais foram observados 

anteriormente pela sua natureza de permanência neste grupo entre 1990 e 2000. 

A distribuição dos PMC Principais deste tipo, segundo os segmentos do sistema 

urbano nacional em 2000, reparte-se fundamentalmente por um segmento do sistema 

urbano nacional (67% em ARC1), distribuindo-se com igual peso percentual (11%) em AM 

(Montijo), CM (Figueira da Foz) e ARC2 (Pinhel). A dominância de PMC Principais em 

ARC1 engloba os casos de Alcácer do Sal, Esmoriz, Gouveia, Ourém, Silves e Vendas 

Novas.  
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Quadro 40. Polígonos Morfológicos de Cidade menos compactos, elípticos/alongados com 

tendência para regularidade do perímetro 

 

Tipo 4 de AMU de Cidades 

1990: 63 PMC Total dos quais, 19 (30%) são PMC Principais e 44 (70%) são PMC Secundários 

2000: 42 PMC Total dos quais, 9 (21%) são PMC Principais e 33 (79%) PMC Secundários 

1990 Abrantes Faro Montijo Sines 

Agualva-Cacém Faro O. do Hospital Tavira 

Águeda Fátima Ourém Tondela 

Albufeira Figueira da Foz Ovar Tondela 

Alcácer do Sal Gafanha da Nazaré Paços de Ferreira Vendas Novas 

Amadora Gondomar Penafiel V. do Castelo 

Amadora Gondomar Peso da Régua V. N. de Gaia 

Amora Gondomar Pinhel V. N. de Gaia 

Aveiro Gouveia Porto V. Real 

Aveiro Guarda Queluz V. Real 

Aveiro Ílhavo Rio Tinto Viseu 

Braga Ílhavo S. Comba Dão Viseu 

Braga Lagos S. Maria da Feira  

Bragança Leiria S. Tirso  

Cartaxo Leiria S. Tirso  

Coimbra Lixa Seixal  

Covilhã Mangualde Setúbal   
2000 Águeda Faro Mangualde Silves 

Alcácer do Sal Figueira da Foz Montijo Tondela 

Alcácer do Sal Gouveia O. do Hospital Torres Vedras 

Amadora Gouveia Ourém V. N. de Gaia 

Aveiro Guimarães Ourém V. Real 

Aveiro Ílhavo Ovar V. Real 

Braga Ílhavo Paços de Ferreira Vale de Cambra 

Cartaxo Lagos Pinhel Vendas Novas 

Cartaxo Leiria Portimão Vizela 

Coimbra Leiria S. Maria da Feira  

Esmoriz Leiria S. Maria da Feira   
A distinção do tipo de PMC identifica-se de acordo com: PMC Principais a vermelho e PMC Secundários a preto. 

 

 

3.5. Polígonos Morfológicos de Cidade com graus de compacidade diversa e 

tendência para irregularidade do perímetro 

 

Numa análise comparada entre clusters, que considera o cálculo da média do valor de 

cada variável segundo os PMC total por cluster e cruza os diferentes valores médios entre si 

de modo a avaliar os seus valores máximos e mínimos, poder-se-á observar quais as 

tendências dominantes quanto ao “conteúdo” que marcam este tipo de AMU de cidades 
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“PMC com graus de compacidade diversa e tendência para irregularidade do perímetro” no contexto dos 

restantes tipos.  

De facto, considerando os valores médios (máximos e mínimos) das variáveis, 

observados numa avaliação prévia entre o conjunto dos cinco grupos (tipos-padrão de 

forma urbana), poder-se-á evidenciar as seguintes semelhanças internas (comuns) neste tipo 

de AMU de cidades, designadamente:  

i. entre 1991 e 2001, não apresenta valores médios (mínimos ou máximos) 

comuns no que toca a densidades “líquidas” face aos restantes tipos de AMU 

de cidades. Não obstante, em 1990 apresenta o valor médio máximo de 

densidade populacional “líquida”, por contraponto, em 2000 regista os valores 

médios mínimos em termos de densidades de edifícios e residencial “líquidas” 

face aos restantes tipos de AMU de cidades; 

ii. em termos de  “conteúdo” habitacional e edificado, constata-se a existência de 

três variáveis com semelhante tendência entre 1991 e 2001, nomeadamente o 

valor médio mínimo para o rácio de edifícios com 1 ou 2 pavimentos em 

relação aos total de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos e, por sua vez,  os 

valores médios máximos para a proporção de edifícios com 3, 4, 5, ou mais 

pavimentos em relação ao total de edifícios bem como para o número médio 

de alojamentos por edifício; 

iii. o uso e ocupação do solo não se apresenta com tendência comum entre os dois 

anos, apesar de em 2000 registar os valores médios máximos tanto para o peso 

da classe CLC 111 como para o peso da classe CLC 112. Da mesma forma, só 

se regista em 2000 um valor extremo (valor máximo de média) para a extensão 

espacial e comprimento do perímetro. 

 

No tocante aos valores médios extremos das variáveis para o conjunto de PMC 

Principais para este tipo de AMU de cidades face aos restantes clusters (ou tipos de AMU de 

cidades considerando os PMC Principais) entre 1990 e 2000, destaque-se: 

iv. a ausência de valores extremos para as variáveis relativas às densidades 

“líquidas”; 

v. os valores médios extremos (mínimos) para duas variáveis relativas ao 

“conteúdo” habitacional e edificado, nomeadamente proporção de edifícios 
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construídos antes de 1919 e rácio de edifícios com 1 ou 2 pavimentos em 

relação aos total de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos; 

vi. os valores médios máximos da extensão espacial (área ocupada) e do 

comprimento do perímetro revela-se somente no ano de 2000. 

 

Neste contexto, saliente-se os casos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Barcelos, 

Santo Tirso, Ermesinde, Valpaços, Vizela, Seia, Marinha Grande, Fátima, Loures, Évora e 

Lagos (cf. Quadro 41). Estes PMC Principais foram observados anteriormente pela sua 

natureza de permanência neste grupo entre 1990 e 2000. 

As observações supra-mencionadas, atendendo à globalidade de PMC e 

individualizando o caso dos PMC Principais, concorrem para algumas tendências 

dominantes que se podem complementar com a análise que compara os valores médios 

extremos das variáveis comuns dos PMC total e dos PMC Principais por cada ano de 

referência. 

Em 1991, a tendência assume-se comum em termos de “conteúdo” habitacional e 

edificado com o comportamento de valor médio mínimo do rácio entre edifícios com 1 ou 

2 pavimentos em relação ao total de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos (à 

semelhança de 2000). Por seu turno, em 2001, acrescente-se o comportamento expresso 

por valores médios extremos semelhantes, no contexto da totalidade de PMC versus PMC 

Principais, relativos a três variáveis, designadamente: o valor médio máximo para a 

proporção de edifícios com 3, 4, 5 ou mais pavimentos em relação ao total de edifícios, 

bem como os valores médios máximos assumidos tanto na área ocupada (a extensão 

espacial) como no comprimento do perímetro dos polígonos morfológicos de cidade. 

A maior extensão espacial associada a maiores perímetros médios dos PMC 

Principais deste tipo “PMC com graus de compacidade diversa e tendência para irregularidade do 

perímetro” também observado em 2000 para a globalidade dos PMC, induz-nos a associar a 

maior peso de PMC Principais (cerca de 93% em 2000) caracterizados por forte 

desenvolvimento em altura, expresso pela proporção de edifícios com 3, 4, 5 ou mais 

pavimentos face ao total de edifícios. A tendência para polígonos com graus diversos de 

compacidade pode advir da expressão significativa (valores médios máximos registados em 

2000 para PMC Principais) do peso das duas classes dominantes de uso e ocupação do solo 

tomadas ao mesmo tempo, o que remete para a diversidade de polígonos quanto à 

expressão da continuidade espacial e/ou descontinuidade espacial num mesmo tipo de 
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AMU de cidades. Acrescente-se que a forte tendência para o estiramento ou a ramificação 

das shapes segundo vários eixos também induz para a diversidade de comportamento 

quanto à compacidade, característica fundamental deste tipo de AMU de cidades. 

 

Quadro 41. Polígonos Morfológicos de Cidade com graus de compacidade diversa e 

tendência para irregularidade do perímetro 

 
Tipo 5 de AMU de Cidades 

1990: 39 PMC Total dos quais, 29 (74%) são PMC Principais e 10 (26%) são PMC Secundários 

2000: 28 PMC Total dos quais, 26 (93%) são PMC Principais e 2 (7%) PMC Secundários 
1990 Abrantes Fafe Odivelas 

Almada Fátima Olhão 

Amadora Felgueiras Ponte de Sor 

Aveiro Figueira da Foz S. João da Madeira 

Barcelos Guimarães S. Tirso 

Caldas da Rainha Lagos Santarém 

Chaves Lamego Seia 

Chaves Loures Seixal 

Covilhã Loures V. N. de Gaia 

Ermesinde Maia V. Real 

Espinho Marinha Grande Valongo 

Esposende Matosinhos Valpaços 

Évora O. de Azeméis Vizela  
2000 Agualva-Cacém Fundão Portimão 

Alverca do Ribatejo Lagos Rio Tinto 

Aveiro Loures S. Tirso 

Barcelos M. de Canaveses S. Mamede de Infesta 

Braga M. de Canaveses Seia 

Bragança Marinha Grande Valpaços 

Coimbra Matosinhos V. N. de Gaia 

Ermesinde O. do Hospital Vizela 

Évora Paços de Ferreira  

Fátima Paredes   
A distinção do tipo de PMC identifica-se de acordo com: PMC Principais a vermelho e PMC Secundários a preto. 

 

 

A distribuição dos PMC Principais deste tipo segundo os segmentos do sistema 

urbano nacional em 2000 reparte-se essencialmente por três segmentos do sistema urbano 

nacional: 38% em Cidade Média (CM), 31% em Área Metropolitana (AM) e 27% em 

ARC1. Em ARC2 existe apenas um PMC Principal (Valpaços), correspondendo a 4% face 

ao total de PMC Principais neste tipo de AMU de cidades. Neste sentido, tem-se a seguinte 

repartição de PMC Principais pelos segmentos do sistema urbano nacional:  
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i. em CM os casos de Barcelos, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Marinha 

Grande, Paredes, Portimão, Santo Tirso e Vizela; 

ii. em AM os casos de Agualva-Cacém, Alverca do Ribatejo, Ermesinde, Loures, 

Matosinhos, Rio Tinto, São Mamede de Infesta e Vila Nova de Gaia; 

iii. e, em ARC1 os casos de Fátima, Fundão, Lagos, Marco de Canaveses, Oliveira 

do Hospital, Paços de Ferreira e Seia. 

 

 

3.6. Síntese 

 

A análise geográfica das tipologias de Áreas Morfológicas Urbanas das cidades 

portuguesas induz-nos a algumas considerações de síntese que se sistematizam de acordo 

com os seguintes pontos: 

(i) entre 1990 e 2000, mais de metade do conjunto dos 123 PMC Principais (67 

PMC Principais) mantiveram-se no mesmo cluster (correspondendo a cerca de 

55% face ao total) traduzindo, assim, a tendência geral para a permanência das 

propriedades de forma, as características fundamentais dos PMC Principais por 

cluster entre as duas datas. 

(ii) o peso percentual da mudança e da permanência dos cinco clusters entre 1990 e 

2000 evidenciaram que o cluster 1 “PMC compactos e com tendência para graus diversos 

de regularidade do perímetro” e o cluster 3 “PMC menos compactos, elípticos/alongados e 

com tendência para graus diversos de regularidade do perímetro” congregam PMC 

Principais que se podem caracterizar por uma menor variabilidade das 

propriedades geométricas que os distinguem face aos restantes clusters. Ao 

invés, os valores percentuais mais elevados de mudança, considerando o 

conjunto de PMC Principais, registam-se fundamentalmente nos três clusters 

restantes, a que corresponde por ordem decrescente de peso percentual ao 

cluster 4, cluster 2 e ao cluster 5. 

(iii) a regularidade geométrica dos limites espaciais associado a PMC Principais ou 

PMC Secundários revela duas tendências fundamentais: (a) uma maior 

irregularidade do perímetro está associada a uma maior extensão espacial de 
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polígonos de cidade principais (os PMC Principais); (b) ao invés, uma maior 

regularidade de perímetros alia-se a uma maior frequência de PMC Secundários, 

caracterizados por menor extensão espacial (área ocupada). 

(iv) a análise da forma urbana suportada na quantificação das propriedades 

geométricas da forma e dos limites físico-espaciais que a encerram revela a 

inexistência de uma “clusterização espacial” no contexto do território 

continental português.  

(v) a leitura da distribuição espacial dos tipos de AMU de cidades em Portugal 

continental suportada nos quatro segmentos do sistema urbano demonstrou 

uma repartição tendencial que podemos sistematizar de acordo com o seguinte 

arranjo: (a) predomínio de AMU de cidades do tipo 1 “compactos com tendência 

para graus diversos de regularidade do perímetro”em Áreas Metropolitanas; (b) 

predomínio de AMU de cidades em Cidade Médias distribuído por dois tipos (3 

e 5) caracterizados pela associação de propriedades geométricas de forma 

distintas, nomeadamente “PMC menos compactos, elípticos/alongados e com tendência 

para graus diversos de regularidade do perímetro” e “PMC com grau de compacidade diversa 

e tendência para irregularidade do perímetro” respectivamente; (c) em ARC1, as AMU 

de cidade revelam propriedades geométricas amplamente diversas a que 

corresponde uma distribuição segundo quatro tipos (1, 2, 3 e 4) tendo 

associado uma tendência comum: a regularidade do perímetro; (d) finalmente, 

em ARC2, as AMU de cidades não assumem dominância ao nível dos tipos de 

forma urbana. 

 

Se se considerar a forma urbana, neste caso representada pela Área Morfológica 

Urbana, como a síntese de uma sucessão de processos, acções e intervenções de actores e 

agentes público-privados encadeados em segmentos de tempos curtos ou médios e outros 

de longa duração mas que concorrem para uma espacialização que se reflecte na forma 

urbana, mais uma vez fica expresso a complexidade da análise da forma urbana.  

De facto, a abordagem quantitativa da forma urbana baseada em shape analysis 

revelou que (i) a aplicação dos dezanove índices de forma e, complementarmente, o 

cruzamento de dados estatísticos sociodemográficos e físico-materiais é uma ferramenta 

útil de apoio à classificação e caracterização de formas urbanas, como ficou demonstrado 

pela análise exploratória das tipologias de forma urbana estabelecidas para as Áreas 
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Morfológicas Urbanas das cidades portuguesas do continente; (ii) a incompletude de 

informação ajustada à escala de análise adoptada; (iii) as opções tomadas ao nível da escolha 

dos métodos e técnicas estatísticas de análise multivariada de dados e de classificação por 

clustering podem ter influenciado os resultados obtidos. De facto, a abordagem quantitativa 

da forma urbana permite-nos atender, conhecer e classificar as formas urbanas quanto às 

suas propriedades geométricas mas não nos permitem com rigor estabelecer distintamente 

um padrão espacial na distribuição dos PMC pelo território continental português. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A presente investigação teve como enfoque a análise espacial da forma urbana em 

Sistemas de Informação Geográfica. Neste contexto de estudo da forma urbana, inferiu-se 

sobre o potencial contributo da aplicação de métricas espaciais na definição quantitativa de 

conceitos espaciais maioritariamente difundidos em e associados a discursos analítico-

descritivos. Promoveu-se, assim, com esta abordagem um tratamento quantitativo da forma 

urbana baseado em shape analysis. Foi, consequentemente, explorada a distinção de noções 

como grau de compacidade e, por inerência, o seu antónimo dispersão, circularidade, 

alongamento, linearidade segundo eixos e de (ir)regularidade de perímetros. Estas noções 

correspondem a propriedades ou características geométricas de forma que resultam da 

combinação do cálculo de diferentes parâmetros geométricos com graus de complexidade 

variados.  

Ao nível operativo, a inexistência de um software que disponibilizasse o conjunto de 

métricas sob a forma de shape indexes, indispensável à abordagem desenvolvida, implicou a 

implementação e programação computacional do package “Shape Indexes”. A componente 

aplicacional desta investigação resultou numa metodologia de extracção de informação que 

permitiu estabelecer um referente espacial de análise da forma urbana – o polígono morfológico 

de cidade. A delimitação destes polígonos possibilitou, por sua vez, a extracção de informação 

relativa às propriedades geométricas de forma, através do recurso à exploração de 

algoritmia e da programação de índices de forma, apoiando subsequentemente a criação 

das tipologias de Áreas Morfológicas Urbanas de cidades em Portugal continental. 

Concluída esta investigação emerge, de um exercício de reflexão retrospectiva, um 

conjunto de quatro sínteses críticas. Estas pautam-se pelo equilíbrio entre a mostra do 

contributo da investigação para o debate teórico-conceptual onde esta se insere e a 

identificação das limitações inerentes à abordagem metodológica escolhida. As conclusões 

alcançadas neste capítulo distinguem-se quanto à sua natureza de reflexão segundo três 
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domínios fundamentais: a primeira de índole teórico-conceptual, a segunda de carácter 

metodológico e a terceira de natureza prepositiva. 

 

1. SOBRE A PERTINÊNCIA DA ANÁLISE ESPACIAL DA FORMA URBANA 

 

a) A relação entre discursos e definição conceptual 

A sistematização em torno das abordagens desenvolvidas no contexto dos 

discursos “clássicos” recorrentes e dos discursos emergentes sobre o estudo da forma 

urbana revelaram-se fundamentais para centrar a posição de investigação adoptada de 

análise espacial da forma urbana. Os domínios de análise observados nas linhas discursivas 

reflectiram a multidimensionalidade do estudo da forma urbana e conduziram à 

necessidade de centrar o desenvolvimento exploratório de um segmento de análise – a 

dimensão física e espacial da forma urbana. 

A noção de forma urbana não se dissocia do contexto discursivo em que se insere e 

da perspectiva de análise subjacente a escolas académicas e linguísticas muito diversas. A 

acepção de forma urbana é tão ou mais ampla e diversa quanto mais abrangentes os 

domínios temáticos atendidos nas linhas discursivas consideradas no primeiro capítulo 

desta dissertação. Este ensaio permitiu identificar a necessidade de uma formalização 

conceptual, orientada, no quadro desta dissertação, para a operacionalização de uma das 

suas dimensões analíticas – a dimensão física e espacial. 

 

b) O papel da quantificação na definição de conceitos espaciais 

A formalização conceptual de forma urbana e das noções a ela associadas, sob o 

ponto de vista da sua dimensão física e espacial, assentam na abordagem quantitativa que 

permite aplicar a medida em prol da precisão implícita na sua operacionalização. A 

pertinência da aplicação da métrica espacial à análise da forma urbana, demonstrada no 

contexto discursivo da sustentabilidade, remete para uma visão mais ampla, potencialmente 

extensível a contextos analíticos diversos e multidimensionais, ou seja, expressa um maior 

alcance da quantificação associada a conceitos espaciais. 

A operacionalização de conceitos espaciais, transposto neste caso para o de forma 

urbana, recorre a um conjunto alargado de métodos e técnicas de tratamento e de análise 
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de dados, suportando-se nomeadamente na Detecção Remota, nos Sistemas de Informação 

Geográfica e na Análise espacial, bem como na exploração de algoritmia orientada para a 

programação informática de “Shape Indexes” e em métodos estatísticos de análise 

multivariada e de classificação de dados. Estes revelaram-se fundamentais como meio de 

aprofundar o conhecimento e de potenciar a discussão em torno de fenómenos espaciais 

que se materializam na forma urbana. A relevância da quantificação na definição de forma 

urbana enquanto conceito espacial é observada desde logo pela necessidade de definição de 

limites espaciais, elemento imprescindível para qualificar e quantificar latus sensus a forma 

urbana (FERREIRA et al., 2010). 

 

c) A relevância da quantificação para a criação de tipologias ajustadas à 

realidade territorial e urbana 

O processo classificativo das tipologias de macro-formas urbanas partiu de um ensaio 

metodológico de delimitação de Áreas Morfológicas Urbanas para 1990 e 2000, com base 

na aplicação de dezanove índices de forma que permitem caracterizar os polígonos morfológicos 

de cidades portuguesas segundo as suas propriedades geométricas de forma. A combinação 

estatística do valor dos índices de forma com recurso ao método ACP e, posterior 

classificação por clustering a partir dos valores obtidos nas duas principais componentes, 

permitiu o estabelecimento de cinco tipos de macro-formas urbanas apoiado na leitura do 

modelo de macro-estruturas da forma urbana obtido na ACP.  

A inexistência de um padrão de distribuição espacial dos cinco tipos de polígonos 

morfológicos de cidade em Portugal continental coloca dúvidas quanto à definição das 

tipologias de formas urbanas e à capacidade discriminante suficiente para traduzir a 

realidade da forma geométrica urbana do território continental português. Neste sentido, 

não sendo possível inferir sobre a existência de um arranjo espacial padronizado, optou-se 

pela utilização de informação adicional, quer de natureza sociodemográfica quer sobre o 

conteúdo físico-material (as variáveis de “conteúdo”), de modo a maximizar o teor 

informativo associado aos cinco tipos de forma urbana referidos. Consequentemente, 

associou-se a cada tipo de forma urbana uma análise de conteúdo, englobando três 

conjuntos fundamentais de variáveis a partir dos ficheiros-síntese (INE) e do inventário 

cartográfico do CORINE Land Cover (CLC): variáveis de densidades populacionais e 

residenciais brutas e “líquidas”, variáveis relativas ao conteúdo habitacional e edificado e as 

de uso e ocupação do solo. 
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Em suma, reafirma-se através desta investigação aplicada sobre a forma geométrica, 

a complexidade da análise da forma urbana. Reforça-se também a validade da quantificação 

enquanto ferramenta instrumental na evolução e grau de operacionalidade das fundações 

conceptuais da forma urbana. Conclui-se ainda que, mesmo assegurando a combinação de 

um maior número de índices de forma, há limitações à utilização destas métricas na criação 

de tipologias territoriais e urbanas. Estas limitações poderão estar associadas à escolha 

empírica dos métodos e técnicas de análise e classificação de dados estatísticos, requerendo 

a validação e comparação com outros métodos de tratamento estatístico alternativos. 

 

2. SOBRE A ANÁLISE ESPACIAL DA FORMA URBANA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

 

a) A dependência de escala na análise espacial da forma urbana 

A análise espacial da macro-forma urbana revelou dependência de escala quer nas 

etapas processuais de desenvolvimento metodológico para definição dos limites espaciais 

do objecto de análise e, consequente, estabelecimento da unidade mínima de análise, quer 

na opção dos índices de forma a implementar como os mais pertinentes ou ajustados a 

estudos urbanos.  

A este propósito note-se: i) a informação geográfica de base (inventário cartográfico 

CORINE Land Cover) para delimitação das Área Morfológicas Urbanas é proveniente da 

análise visual de imagens de satélite baseada numa unidade mínima de análise de 25ha; ii) 

alguns procedimentos técnicos inerentes à metodologia aplicada para a delimitação de áreas 

urbanas ajustadas a Portugal continental são dependentes de escala (exemplo da aplicação 

do método Shrink/Expand e a definição do tamanho do pixel para conversão de imagens 

raster para vectorial e vice-versa e a própria sujeição ao critério estatístico (limites de “cidade 

estatística” INE) para o “corte” das áreas morfológicas urbanas); e iii) a observação 

empírica das variáveis aplicadas à macro-forma urbana, nomeadamente ao nível das 

densidades líquida ou bruta. Conclui-se, assim, que a escala é condição fundamental na 

aplicação da análise suportada na forma urbana. 

Da dependência de escala na análise da forma urbana, decorrem reflexões 

adicionais: qual a real importância da escala na definição de “compacto”, da regularidade do 
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perímetro, etc.? Qual a correspondência do significado do grau de compacidade ao nível 

macro-urbano comparativamente com o de nível intra-urbano? 

Um dos aspectos a evidenciar é a diversidade de escalas de abordagem com que a 

forma urbana tem sido analisada nos diferentes contextos discursivos. Não obstante, a 

abordagem da forma urbana variar consoante a escala de análise, não podemos garantir a 

determinação ou a relação de causalidade entre o factor escala e as características da forma 

urbana que possamos observar. Podemos reafirmar a existência de uma relação estreita 

entre estes dois elementos – forma urbana e escala de análise, apesar desta só ter sido 

explorada ao nível da macro-forma urbana, pelo que há toda uma agenda de investigação a 

desenvolver. 

 

b) A dependência de escala enquanto linha de investigação 

A questão da dependência da escala é uma das dificuldades inerentes ao estudo da 

forma urbana, sendo por isso um campo em aberto para o desenvolvimento de uma agenda 

de investigação futura. Para tal, admita-se como hipótese, mas falta demonstrar, que a 

quantificação de cada uma das dimensões que os padrões de uso do solo revelam 

(GALSTER et al., 2001), não é independente de escala. A representação em SIG do uso do 

solo a grande escala (escalas entre 1:5000 e 1:10000) pode seguir um modelo de dados e de 

nomenclaturas de representação já adoptadas mas a densidade, a continuidade, a 

concentração, o clustering, a centralidade, a nuclearidade, a mistura de usos e a proximidade 

são dimensões que dependem muito da resolução geométrica do modelo ou da área 

irregular de dimensão mínima. Acresce o facto que a quantificação da mudança dos 

padrões de uso do solo é, por via disso, também dependente de escala. Existe, portanto 

uma primeira hipótese a testar, recorrendo à concepção e à elaboração de uma 

metodologia, que congregue a Detecção Remota Urbana com os SIG e a modelação 

geográfica, para daí decorrer a identificação dos modelos de ocupação urbana em diferentes 

escalas e tempo.  

 

c) O uso de índices de forma na descrição das macro-formas urbanas e na 

tradução quantificada de conceitos 

O desenvolvimento e a implementação do package “Shape Indexes” constitui um 

contributo tecnológico, na medida em que veio preencher uma lacuna no contexto de 
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análises baseadas em shape analysis em ambiente SIG (conforme se explicou no Capítulo V): 

a inexistência de um software ou aplicativo informático, disponível em ambiente SIG, que (i) 

integrasse toda a algoritmia utilizada, ou que na falta desta, fosse possível de a criar; e (ii) 

constituísse um instrumento acessível e de código aberto ou reutilizável (open source), 

passível de correr sobre um programa anfitrião também em open source (portabilidade). A 

utilização deste package permitiu, assim, compilar os dezanove índices de forma e 

respectivos parâmetros de apoio ao cálculo dos mesmos. 

O resultado da aplicação dos índices de forma aos polígonos de cidades portuguesas do 

continente revela as propriedades geométricas fundamentais inerentes à distinção e à 

classificação das macro-formas urbanas. A leitura baseada no modelo que sistematiza as macro-

estruturas da forma urbana, conforme apresentado no Capítulo VI, permitiu a atribuição do 

significado aos cinco tipos de Polígonos Morfológicos de Cidade segundo as propriedades 

geométricas de forma. As tipologias de forma urbana resultantes traduzem a combinação 

do peso do grau de compacidade (um maior valor dos índices de compacidade corresponde 

a tendência para proximidade em relação à figura circular de referência – o círculo, a 

tendência contrária revela alongamento ou linearidade segundo eixos das formas) associado 

ao alongamento e linearidade segundo eixos além do comportamento regular ou irregular 

do perímetro. 

A optimização deste instrumento passou indubitavelmente pela inclusão de índices 

já consensualmente usados, e difundidos na bibliografia consultada desde a década de 

60/70, como é disso exemplo os que medem o grau de compacidade. A medida do grau de 

compacidade é uma das medidas mais estudadas e utilizadas em estudos urbanos, além de 

remeter para o conceito (compacto) mais difundido nos discursos que discutem a “boa 

forma” e a “má forma” no quadro da sustentabilidade urbana, ou que se centram no 

binómio modelos de cidade compacta versus cidade difusa ou dispersa. Assim, confirma-se a 

utilidade da inclusão dos índices, enquanto instrumento na análise da macro-forma urbana.  

 

d) A não “clusterização espacial” das macro-formas urbanas e sua 

permanência temporal  

A análise multivariada do valor dos índices de forma de Polígonos Morfológicos de 

Cidades não revela “clusterização espacial” das macro-formas urbanas mas revela uma 

tendência para a permanência temporal das macro-formas urbanas. A classificação das 

tipologias de PMC atendeu à combinação do maior número possível de índices de forma, 
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seguindo a ideia partilhada e defendida por autores em diferentes contextos académicos, 

revelando a inexistência de um padrão espacial dos tipos de forma urbana no território de 

Portugal Continental.  

Não havendo uma tendência na distribuição espacial dos PMC, recorreu-se (i) a 

informação adicional de diferente natureza (sociodemográfica, habitacional e de usos do 

solo) de forma a aprofundar a sua caracterização; e, (ii) aos segmentos convencionais do 

sistema urbano nacional. Esta estratégia não contribuiu para a clarificação da existência ou 

não de algum tipo de padrão na distribuição dos tipos de super-formas urbanas. Observaram-

se, contudo, duas tendências fundamentais: i) a ausência de “clusterização espacial” das macro-

formas urbanas, espelhando a falta de um padrão espacial da distribuição dos PMC no 

território continental português; ii) a tendência para a permanência temporal dos PMC, 

significando que mais de metade dos PMC Principais mantêm as suas características 

geométricas fundamentais entre 1990 e 2000, facto este que poderá estar associado ao curto 

período temporal (10 anos) para análise evolutiva da forma urbana. Uma terceira reflexão 

decorrente sublinha que a regularidade dos perímetros associada a polígonos com menores 

extensões espaciais (PMC Secundários) ou a irregularidade de perímetros associada a 

polígonos com maiores extensões espaciais (PMC Principais) remete para a fractalidade 

urbana. Ou seja, polígonos maiores são mais fractais que os mais pequenos. É contudo 

necessário replicar esta análise em escalas maiores, de forma a testar a sua possível 

generalização. 

Assim podemos concluir sobre as tendências fundamentais das macro-formas urbanas: 

as observações supra-enunciadas reforçam a necessidade de associar a dimensão física e 

espacial à dimensão geográfica de forma, colmatando assim a lacuna deixada pela falta de 

“clusterização espacial” das formas urbanas em Portugal continental. E porquê? Tal como 

refere Jorge Gaspar148 não se deve dissociar a forma urbana do sítio e da situação, pois a 

dimensão geográfica assume papel de relevo na análise espacial da forma (shape analysis).  

De facto, verificou-se que os PMC Principais ou PMC Secundários restituídos a 

2D, e utilizando uma unidade mínima cartográfica de 25ha, não dão garantias de 

independência de escala dos PMC. Se fizermos variar a escala e a unidade mínima de 

representação cartográfica no sentido, claro está, do maior detalhe na fronteira dos PMC 

por efeito do aumento de escala, não é líquido concluir que os valores dos dezanove índices 

                                                 
148 Intervenção realizada em Dezembro de 2010 no quadro das Jornadas MOPT (Lisboa, IGOT-UL) (cf. página 
45 na Parte I desta tese). 
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de forma determinados sejam equivalentes e que disso resulte a descoberta que a dimensão 

física e espacial é determinada pelo sítio e pela situação.  

Acresce que uma abordagem desta natureza exigirá também, sobretudo para à 

macro-escala, a incorporação de uma representação 3D que coloque em confronto a 

irregularidade do perímetro com a rugosidade de superfície. Refere-se aqui, uma 

“dimensão” de análise que esta tese não prevê149: a consideração da grande escala e a 

conclusão que só agora podemos tirar, que a forma não é independente de escala, nem as 

dimensões enunciadas no Capítulo I se esgotam como se pode comprovar pelas dimensões 

alternativas de GALSTER quando se estuda o urban sprawl nos EUA. 

 

3. SOBRE O VALOR DA ANÁLISE DA FORMA URBANA EM ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

a) A ambiguidade dos conceitos espaciais nos discursos qualitativos sobre a 

análise da forma urbana 

Os discursos qualitativos que evocam a forma urbana têm subjacentes conceitos 

espaciais que expressam qualitativamente preocupações clássicas, nomeadamente em torno 

da dicotomia entre modelo de crescimento urbano compacto e modelo de crescimento 

urbano disperso. A ambiguidade conceptual leva a uma codificação conceptual não 

inclusiva, a qual poderá restringir o grupo de utilizadores capazes de usufruir dessa mesma 

informação. A indefinição conceptual conduz a uma opacidade de “leituras” e análises que 

limita o acesso à informação. 

 

b) A desambiguação dos conceitos espaciais e o valor da análise da forma 

urbana  

Na sequência da ideia supra-proferida, a desambiguação de conceitos democratiza a 

inteligibilidade espacial dos territórios e deve proporcionar “leituras” de fenómenos 

espaciais suportados em noções conceptualmente formalizadas. A montante deste exercício 

de explicitação conceptual e de potencial redução de subjectividade discursiva, tem-se a 

promoção de valores e de princípios norteadores do planeamento e ordenamento do 

                                                 
149 Nem tinha que prever pois o seu enfoque é a macro-escala e as características da forma dos PMC. 
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território, nomeadamente a promoção da equidade e da igualdade informacional e social no 

acesso a “leituras” com significação própria, de quadros referentes transversais e 

consensuais, explicitamente agarrados a contextos locais, regionais, nacionais ou europeus. 

Aqui a noção de escala exerce um papel que apela ou evoca ao enquadramento da noção de 

forma urbana, e implicitamente da noção de espaço e de escala de análise. 

A desambiguação conceptual potencia a melhoria do desenho, implementação e 

avaliação dos instrumentos de desenvolvimento e gestão territorial, no sentido em que uma 

maior precisão da informação geográfica acoplada a conceitos espaciais quantificáveis, 

serve como instrumento de avaliação e optimização da informação geográfica de suporte às 

políticas públicas de ordenamento do território. Assim a transparência e a exactidão 

conceptual suportada na qualidade de informação geográfica gerada, não só permite 

reafirmar a eficiência mas também reforçar a eficácia das políticas públicas de ordenamento 

do território. A difusão de informação geográfica, com rigor e precisão, apoia a 

democraticidade do processo nas diferentes etapas de concepção, implementação e 

avaliação, reforçando o valor da análise espacial da forma urbana nos instrumentos de 

gestão territorial em Portugal continental. 

 

4. TRABALHOS FUTUROS  

 

As reflexões que suportam a definição de uma Agenda de investigação, decorrentes 

dos trabalhos explorados ao longo desta tese, orientam-se fundamentalmente para futuros 

desenvolvimentos aplicacionais e para contributos avançados sobre a adequação dos 

métodos e técnicas ao estudo da forma urbana. Neste sentido, o enfoque recai sobre os 

seguintes eixos de investigação fundamental aplicada a futuras análises que remetem para a 

forma urbana:  

 

a) A questão da dependência de escala no contexto da análise da forma 

urbana 

O trabalho neste domínio de interesse alia a teoria à prática através da 

implementação de uma metodologia baseada em Detecção Remota Urbana integrada com 

SIG e modelação geográfica, que permita a representação do uso do solo a grande escala. A 

opção metodológica decorre das seguintes hipóteses de partida que se reflectem em três 
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fases de concretização. As hipóteses fundamentam-se no pressuposto de Galster, segundo 

o qual os padrões de uso do solo revelam oito dimensões de análise: densidade, 

continuidade, concentração, clustering, centralidade, nucleariedade, mistura de usos e 

proximidade.  

Estas dimensões, que encerram conceitos determinantes em análise geográfica dos 

territórios urbanizados, operacionalizáveis em Sistemas de Informação Geográfica – SIG, 

suscitam questões entre as quais seleccionamos: i) Como quantificar cada uma das 

dimensões referidas para identificar e analisar os padrões espaciais de uso do solo? ii) Qual 

a importância da mudança de escala (nos sentidos analítico e cartográfico) na modelação 

dos dados (pixel segundo uma determinada resolução geométrica versus área irregular de 

dimensão mínima) que são usados para a criação dessas dimensões? 

BESUSSI, CHIN, BATTY e LONGLEY (2010) recuperam os trabalhos de GALSTER et 

al. (2001) para sustentar que sprawl é uma das manifestações físicas do crescimento urbano 

decorrente da conjugação das referidas dimensões. Entende-se, interpretando BESUSSI et al. 

(2010), que a manifestação física do crescimento urbano, independentemente de se tratar 

ou não de sprawl, suscita a necessidade de Informação Geográfica (IG) sobre o uso do solo. 

BATTY et al. (2004) introduzem a noção de “representação multifuncional” e elegem a 

densidade e a diversidade, no tempo e no espaço, como duas variáveis insubstituíveis para a 

análise das cidades de hoje. A noção de “representação multifuncional” recorre, 

naturalmente, à IG sobre o uso do solo estruturada segundo dois conceitos (multi-escala e 

multi-temporal) e uma forma de aquisição (Detecção Remota). Esta inferência emerge, 

também, da leitura de três obras de síntese recentes em Detecção Remota urbana: RASHED 

e JURGENS (2010); GAMBA e HEROLD (2009); WENG e QUATTROCHI (2007). Estas obras, 

de carácter transdisciplinar, mostram a importância científica da combinação entre a 

curiosity-driven e a client-driven research defendida por Weller (2010) nos estudos orientados 

para o avanço da Geografia aplicada à análise urbana e ao ordenamento do território. 

Neste sentido, formulam-se como hipóteses: 1) a identificação dos padrões de uso 

do solo, em diferentes escalas e tempo, ajuda a compreender os modelos de ocupação 

urbana; 2) a elaboração de modelos de ocupação urbana apoia o planeamento e gestão 

territorial; 3) a quantificação de cada uma das dimensões que o uso do solo revela não é 

independente de escala. As fases de concretização destas ideias resumem-se: na elaboração 

teórica, na aplicação a áreas urbanas a estabelecer mas que sejam distintas em termos de 

dinâmicas e contextos geográficos, e na análise a grande escala.  
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Considerando as três hipóteses, o objectivo principal para o futuro é conceber e 

implementar uma metodologia baseada em Detecção Remota integrada com SIG, que 

permita compreender os modelos de ocupação urbana a grande escala (entre 1:5000 e 

1:10000), a partir da adaptação dos modelos de dados e nomenclaturas CORINE Land 

Cover, GMES Urban Atlas e Carta de Ocupação do Solo de Portugal. Propõe-se a 

experimentação da metodologia sobre casos de estudo a definir, áreas urbanas distintas, 

com dimensões, dinâmicas e modelos diferenciados, seguindo uma escolha guiada pelos 

segmentos convencionais do sistema urbano nacional (FERRÃO e SÁ MARQUES, 2002) e com 

diferentes Planos Regionais de Ordenamento do Território. O período analisado deve 

compreender os finais dos anos cinquenta (primeiro voo fotográfico aéreo sistemático, 

denominado «voo dos americanos») e 2010 (aparecimento de WorldView2 com muita alta 

resolução espacial associada a alta resolução espectral).  

Do objectivo principal pode decorrer quatro objectivos específicos: i) quantificar as 

dimensões reveladas pelos padrões espaciais do uso do solo, a partir de IG para um 

período de 60 anos, para cada área urbana, utilizando a fusão com dados demográficos e 

económicos apurados a grande escala; ii) identificar os padrões de uso do solo em 

diferentes escalas e tempo; iii) demonstrar que a quantificação da mudança dos padrões de 

uso do solo não é independente de escala; iv) definir critérios de delimitação de sprawl 

segundo normativas PROT para apoio ao planeamento municipal. 

A análise comparada de resultados, quando consideradas áreas urbanas tão díspares 

em dimensão, dinâmica e modelos de expansão poderá “provar”, que os ritmos de 

mudança dos padrões de uso do solo são, também eles, dependentes de escala (aqui no 

sentido analítico do termo). Tal como são dependentes de escala os conceitos de dispersão 

e de compacidade; conceitos esses actualmente utilizados nos discursos sobre ordenamento 

do território, nomeadamente a nível regional, entre orientações estratégicas e seu reflexo na 

transposição à escala municipal. 

Do ponto de vista analítico prevê-se que, em trabalhos futuros, a identificação dos 

padrões de uso do solo, em diferentes escalas e tempo, exija a aplicação de índices de forma 

baseados em shape analysis. Os índices de forma baseados em shape analysis (circularidade, 

compacidade, alongamento, irregularidade do perímetro, etc.) foram programados 

informaticamente em contexto de tese, tendo sido testados sobre ficheiros vectoriais que 

representam a área morfológica das cidades portuguesas, construídos a partir da IG do 

CORINE Land Cover. Deverá testar-se no futuro: i) a sensibilidade desses índices à 

variação de escala; ii) a sua aplicação aos polígonos dos diferentes usos do solo; iii) avaliar a 
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sua pertinência para estudar a mudança dos padrões de uso do solo para cada área urbana 

num período de 60 anos. 

A opção metodológica geral poderá ser baseada na noção de “metodologia 

orientada por objecto”, expressão que criámos inspirando-nos na análise de imagem 

orientada por objecto (BAATZ et al., 2008). Isso pressupõe que o mais pequeno objecto 

(designado de forma simplificada, polígono que define topologicamente um uso do solo) 

corresponde a uma amostra de uso do solo com significado semântico. Esta opção é 

imposta pela natureza multi-temporal do projecto. Efectivamente, a análise de coberturas 

fotográficas aéreas “históricas” e a análise de imagens de satélite das cidades escolhidas 

necessitam do recurso às seguintes operações elementares: criação de novos objectos 

(polígonos), modificação de fronteiras (de polígonos), eliminação de objectos, 

“fragmentação” e “fusão” de objectos. Estas operações são realizadas em SIG mas a 

classificação de objectos ocorrerá por análise visual de imagem e por processamento semi-

automático. O processamento semi-automático poderá recorrer, parcialmente, à abordagem 

explanada por muitos dos autores coordenados por BLASCHKE et al. (2008): segmentação 

de imagem seguida de classificação de segmentos. 

 

b) O desenvolvimento de contributos para a definição de urban sprawl 

Este eixo de aplicação vem na sequência das ideias apresentadas no contexto das 

orientações emanadas por instrumentos de gestão territorial de natureza estratégica ao nível 

regional (Planos Regionais de Ordenamento do Território) e possível transposição para o 

nível municipal, bem como das orientações constantes em matéria de sustentabilidade 

urbana. No plano indicativo, as políticas de gestão territorial apontam a necessidade de 

controlo da dispersão urbana, a contenção de perímetros, o reforço da noção de 

“compacto urbano”. Entende-se, assim, pertinente (i) consubstanciar a análise da relevância 

dos critérios de delimitação de sprawl no apoio à gestão municipal orientado para a 

definição dos critérios de (re)classificação e qualificação do solo; (ii) desenvolver uma 

proposta metodológica de criação de indicador sintético resultante da combinação de 

índices de forma apresentados nesta tese, como contributo para a caracterização das formas 

urbanas e/ou potencialmente a integrar em análise multidimensionais sobre a forma 

urbana. 
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c) A optimização do package “Shape Indexes”  

A linha de investigação que se deixa prever resulta da necessidade de concluir uma 

etapa última de concretização da implementação e que recai sobre a proposta de desenho 

do interface do utilizador de tipo gráfico que ficou por concluir. De facto, a concretização 

desta fase permite a facilidade no manuseamento do aplicativo, na medida em que se passa 

de um interface de linha de comando, a partir da escrita de comandos suportada numa 

consola, para um interface que permite a utilização mais “amigável” com a utilização de 

ponteiros do rato e de teclado. Desta forma, ter-se-á o package “Shape Indexes” orientado 

para o utilizador final. Acrescente-se ainda a necessidade de dar continuidade ao teste ao 

desempenho e sensibilidade dos índices de forma sobre IG (em formato vectorial) mas em 

contextos de análise geográfica diferentes daquela explorada em contexto de tese.  

 

d) A exploração da abordagem da forma baseada em shape analysis 

combinada com a percepção e reconhecimento visual da forma 

O confronto entre abordagens de natureza diferente – quantitativa suportada em 

índices de forma e qualitativa com o recurso a criação de mapas mentais – pode contribuir 

para a introdução do conceito de legibilidade intra-urbana (Kevin LYNCH) ajustada à 

“leitura externa” da forma global urbana – a macro-forma urbana. 
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