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RESUMO
Pretende‐se com este trabalho estimar a contribuição de cada sistema de infra‐
estruturas (sistema viário, saneamento básico, energético e de comunicações) no custo
global de infra‐estruturação de uma urbanização e relacioná‐los com as dispersões das
urbanizações. Assim, tentou‐se obter uma relação custo/fogo e custo/habitante em função
dos diversos tipos de classificação de ocupação do solo. Analisou‐se ainda a contribuição
dos custos de cada tipo de trabalho ou componente nos diversos sistemas de infra‐
estruturas.
Para tal, fez‐se uma análise de um conjunto de dezassete projectos de loteamentos
implementados nos concelhos de Vila Real e da Figueira da Foz e analisou‐se a legislação
urbana de cada um dos municípios de forma a se caracterizar o espaço urbano e o uso do
solo de cada concelho. Desenvolveu‐se, ainda, um modelo de determinação de custos de
infra‐estruturas em função da ocupação do solo. Este modelo permite a determinação dos
custos totais de infra‐estruturação e de cada componente ou trabalho das infra‐estruturas
existentes numa urbanização.

Palavras‐chave: Infra‐estruturas; Custos de Urbanização; Custos de Infra‐
estruturação; Urbanização; Dispersão Urbana.
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ABSTRACT

The contribution of each infrastructure system (roads, sanitation, energy and
communications) was estimated on the overall cost of infrastructure facilities in
urbanizations, relating them to the residential area’s dispersion. Therefore, a cost per house
and cost per capita for different types of land occupation was obtained. This study also
analyzed the contribution of each type of work or component to the diverse infrastructure
systems.
In order to characterize the urban space and land use in the Coimbra and Figueira da
Foz districts, their urban legislation and seventeen implemented urbanization projects were
analyzed. A model to estimate the cost of infrastructure in function of land occupation was
developed. This model allows an estimation of the total cost of infrastructure facilities,
discriminating each of its components, for any type of urbanization.

Key Words: Infrastructure; Costs of Urbanization; Infrastructure costs; Urbanization;
Sprawl.

VI

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

ÍNDICE
AGRADECIMENTOS ......................................................................................................................... IV
RESUMO ....................................................................................................................................... V
ABSTRACT .................................................................................................................................... VI
ÍNDICE DE FIGURAS......................................................................................................................... IX
ÍNDICE DE TABELAS.......................................................................................................................... X
ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................................................... XII
LISTA DE SIGLAS ........................................................................................................................... XIV
CAPÍTULO 1 ‐ INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS ........................................................................................... 1
1.1 ‐ OBJECTIVOS ....................................................................................................................... 2
1.2 ‐ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO................................................................................................ 2
CAPÍTULO 2 ‐ O FENÓMENO DA URBANIZAÇÃO .................................................................................... 4
2.1 ‐ URBANISMO....................................................................................................................... 4
2.2 ‐ CRESCIMENTO URBANÍSTICO ................................................................................................. 5
2.3 ‐ CRESCIMENTO DOS GRANDES CENTROS URBANOS ..................................................................... 7
2.4 ‐ PLANEAMENTO URBANO ...................................................................................................... 8
2.5 ‐ URBANIZAÇÃO EM PORTUGAL................................................................................................ 9
CAPÍTULO 3 ‐ INFRA‐ESTRUTURA URBANA ......................................................................................... 11
3.1 ‐ CLASSIFICAÇÃO DE INFRA‐ESTRUTURA ................................................................................... 11
3.1.1 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO A SUA FUNÇÃO ........................................................ 12
3.1.2 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO A SUA LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO URBANO .................... 13
3.1.3 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO O SEU PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ........................ 14
3.2 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA REDE PARA O CUSTO TOTAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO ........................... 14
3.3 ‐ VARIAÇÃO DE CUSTOS DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO .................................................................... 16
3.3.1 ‐ CUSTO DE PAVIMENTAÇÃO PARA VIAS PEDESTRES ............................................................ 18
3.3.2 ‐ CUSTO DE PAVIMENTAÇÕES RODOVIÁRIAS ...................................................................... 19
3.3.3 ‐ CUSTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ........................................................................ 20
3.3.4 ‐ CUSTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ................................................................ 20
3.3.5 ‐ CUSTO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL ......................................................... 21
3.3.6 ‐ CUSTO DA REDE DE ENERGIA ELÉCTRICA ......................................................................... 21
3.3.7 ‐ CUSTO DA REDE DE GÁS .............................................................................................. 23

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

VII

3.3.8 ‐ CUSTO DE ESPAÇOS VERDES......................................................................................... 23
3.4 ‐ CUSTO DAS INFRA‐ESTRUTURAS URBANAS E DENSIDADES ......................................................... 24
CAPÍTULO 4 ‐ OBJECTO DE ESTUDO .................................................................................................. 35
4.1 ‐ TIPOLOGIA DAS ÁREAS URBANAS ......................................................................................... 35
4.2 ‐ O CONCELHO DE VILA REAL ................................................................................................ 37
4.3 ‐ O CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ ...................................................................................... 43
4.4 ‐ LEGISLAÇÃO URBANA ........................................................................................................ 49
4.4.1 ‐ PDM DE VILA REAL ................................................................................................... 50
4.4.2 ‐ PDM DA FIGUEIRA DA FOZ .......................................................................................... 51
4.5 ‐ PROJECTOS ANALISADOS .................................................................................................... 53
CAPÍTULO 5 ‐ METODOLOGIA ......................................................................................................... 54
5.1 ‐ ANÁLISE DOS PROJECTOS .................................................................................................... 54
5.2 ‐ DADOS A RECOLHER .......................................................................................................... 54
5.3 ‐ TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS ................................................................................ 57
CAPÍTULO 6 ‐ APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS ................................................... 60
6.1 ‐ QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS DE IE ....................................................................................... 60
6.2 ‐ RELAÇÃO ENTRE CUSTOS DE IE EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO ................ 66
6.2.1 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE HABITACIONAL .................................... 66
6.2.2 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DA ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO ............................... 69
6.2.3 ‐ CUSTO DE IE POR HABITANTE EM FUNÇÃO DA DENSIDADE POPULACIONAL............................ 70
6.2.4 ‐ CUSTO TOTAL DE IE EM FUNÇÃO DA ÁREA DO TERRENO A URBANIZAR ................................. 72
6.2.5 ‐ CUSTO DE IE POR HABITANTE EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO ................................ 73
6.2.6 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO ....................................... 75
6.2.7 ‐ OUTROS ESTUDOS ..................................................................................................... 78
CAPÍTULO 7 ‐ CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ............................................................................ 79
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 81
ANEXOS ...................................................................................................................................... 85

VIII

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1 ‐ CONCELHO DE VILA REAL E SUAS FREGUESIAS...................................................................... 38
FIGURA 2 ‐ DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL DO CONCELHO DE VILA REAL EM 1991 E 2001. ......................... 39
FIGURA 3 ‐ VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE 1991 E 2001. ................................................................ 39
FIGURA 4 ‐ DENSIDADES POPULACIONAIS (HAB/KM2) EM 1991 E 2001. ................................................. 40
FIGURA 5 ‐ TIPOLOGIA DE ÁREAS URBANAS.. ...................................................................................... 40
FIGURA 6 ‐ CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ E SUAS FREGUESIAS. ........................................................... 44
FIGURA 7 ‐ DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ EM 1991 E 2001. ............... 45
FIGURA 8 ‐ VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE 1991 E 2001. ................................................................ 45
FIGURA 9 ‐ DENSIDADES POPULACIONAIS (HAB/KM2) EM 1991 E 2001. ................................................. 46
FIGURA 10 ‐ TIPOLOGIA DE ÁREAS URBANAS. ..................................................................................... 47

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

IX

ÍNDICE DE TABELAS
TABELA 1 ‐ RELAÇÃO

DA

DISTRIBUIÇÃO

DA

POPULAÇÃO

MUNDIAL COM O TAMANHO DOS AGLOMERADOS

HABITACIONAIS (%). .......................................................................................................................

6

TABELA 2 ‐ DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PELO MUNDO E RESPECTIVOS CONTINENTES (%). .......................... 6
TABELA 3 ‐ RESUMO DAS TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS PARA PORTUGAL. ................................................ 10
TABELA 4 ‐ CUSTO DE INFRA‐ESTRUTURA URBANA EXCLUINDO AS DE GRANDE PORTE.................................. 15
TABELA 5 ‐ PARTICIPAÇÃO MÉDIA, EM PERCENTAGEM, DAS DIFERENTES COMPONENTES NOS CUSTOS TOTAIS DOS
SISTEMAS URBANOS (%). ...............................................................................................................

TABELA 6 ‐ INFLUÊNCIA

DOS DIVERSOS FACTORES DE ANÁLISE NO CUSTO DE REDES DE

IE

16

URBANA POR ÁREA

URBANIZADA................................................................................................................................

17

TABELA 7 ‐ INFLUÊNCIA DOS DIVERSOS FACTORES DE ANÁLISE NO CUSTO DE REDES DE IE POR HABITAÇÃO. ..... 18
TABELA 8 ‐ CUSTO DE INFRA‐ESTRUTURAS POR HABITANTE RELACIONADO COM A DENSIDADE POPULACIONAL. 29
TABELA 9 ‐ CUSTO MÉDIO DAS REDES URBANAS EM FUNÇÃO DA DENSIDADE, EM DÓLARES (1977). .............. 31
TABELA 10 ‐ CUSTO DE IE POR UTILIZADOR EM DÓLARES (1977) A NÍVEL URBANO PARA CIDADES DE MÉDIO
PORTE. ....................................................................................................................................... 34

TABELA 11 ‐ CARACTERIZAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE VILA REAL QUANTO À TIPOLOGIA DAS SUAS
ÁREAS URBANAS. ..........................................................................................................................

41

TABELA 12 ‐ CARACTERIZAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ QUANTO À TIPOLOGIA DAS
SUAS ÁREAS URBANAS. ...................................................................................................................

47

TABELA 13 ‐ CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS SEGUNDO O PDM DE VILA REAL. ............................. 51
TABELA 14 ‐ CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS SEGUNDO O PDM DA FIGUEIRA DA FOZ. .................... 52
TABELA 15 ‐ LOCALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJECTOS ANALISADOS. .............................................. 53
TABELA 16 ‐ TABELA DE DADOS NECESSÁRIOS A PREENCHER PARA SE PROCEDER À ANÁLISE.......................... 55
TABELA 17 ‐ TABELA

DE DADOS REFERENTES AO ORÇAMENTO DE INFRA‐ESTRUTURA DE PROJECTOS DE

URBANIZAÇÃO. .............................................................................................................................

56

TABELA 18 ‐ TABELA QUE RESUME OS CUSTOS TOTAIS DE CASA PROJECTO DE INFRA‐ESTRUTURA, RELACIONANDO
OS MESMOS COM O TERRENO TOTAL A URBANIZAR, A ÁREA BRUTA DE HABITAÇÃO E O NÚMERO DE FOGOS. .... 58

TABELA 19 ‐ DADOS DA TABELA ANOVA REFERENTES AO CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE
HABITACIONAL PARA CADA MODELO EM ESTUDO. ................................................................................

TABELA 20 ‐ ESTIMATIVA

DOS INTERVALOS DE CUSTOS DE

IE

67

POR FOGO EM RELAÇÃO ÀS DENSIDADES

HABITACIONAIS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DO PDM DA FIGUEIRA DA FOZ.............................................. 68

X

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

TABELA 21 ‐ ESTIMATIVA DOS INTERVALOS DE CUSTOS DE IE POR HABITANTE EM RELAÇÃO AOS IC SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO DO PDM DE VILA REAL. ............................................................................................ 74

TABELA 22 ‐ ESTIMATIVA DOS INTERVALOS DE CUSTOS DE IE POR HABITANTE EM RELAÇÃO AOS IC SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO DO PDM DA FIGUEIRA DA FOZ. .................................................................................. 75

TABELA 23 ‐ ESTIMATIVA

DOS INTERVALOS DE CUSTOS DE

IE

POR FOGO EM RELAÇÃO AOS

IC

SEGUNDO A

CLASSIFICAÇÃO DO PDM DE VILA REAL. ............................................................................................ 77

TABELA 24 ‐ ESTIMATIVA DOS INTERVALOS DE CUSTOS DE IE EM RELAÇÃO AOS IC SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DO
PDM DA FIGUEIRA DA FOZ. ............................................................................................................ 77
TABELA 25 – ÍNDICES DE PREÇOS NO CONSUMIDOR PARA NOVEMBRO DE 2008 ....................................... 88
TABELA 26 – QUADRO DE QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS DE REDES DE IE E RESPECTIVOS TRABALHOS............... 94

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

XI

ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1 ‐ EVOLUÇÃO DA PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO URBANA E RURAL NO MUNDO. .......................... 7
GRÁFICO 2 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA SISTEMA DE IE URBANA NO CUSTO FINAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO. .... 15
GRÁFICO 3 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA SUBSISTEMA DE IE URBANA NO CUSTO FINAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO. 15
GRÁFICO 4 ‐ ANÁLISE DO CUSTO DE COMUNIDADE FICTÍCIAS DE 10 000 FOGOS POR 6 HECTARES DE TERRENO EM
FUNÇÃO DAS DENSIDADES HABITACIONAIS .........................................................................................

GRÁFICO 5 ‐ CUSTO
PARA VENEZUELA.

26

DE INFRA‐ESTRUTURA POR HABITANTE RELACIONADO COM A DENSIDADE POPULACIONAL

........................................................................................................................ 29

GRÁFICO 6 ‐ RELAÇÃO ENTRE A DENSIDADE POPULACIONAL E O CUSTO DE IE POR HECTARE. ........................ 32
GRÁFICO 7 ‐ RELAÇÃO ENTRE A DENSIDADE POPULACIONAL E O CUSTO DE IE POR HABITAÇÃO. ..................... 33
GRÁFICO 8 ‐ POPULAÇÃO DO CONCELHO VILA REAL NOS ANOS DE 1991, 2001 E 2006. ........................... 37
GRÁFICO 9 ‐ TIPOLOGIA DAS FREGUESIAS DE VILA REAL EM 1991 (a) E 2001 (b). ................................... 41
GRÁFICO 10 ‐ ESTIMATIVAS DO PARQUE HABITACIONAL EM VILA REAL, 2001 A 2006. ............................. 42
GRÁFICO 11 ‐ DISTRIBUIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE VILA REAL PELO NÚMERO DE ALOJAMENTOS EM 1991 E 2001.
DADOS APRESENTADOS EM ESCALA LOGARÍTMICA. .............................................................................. 42
GRÁFICO 12 ‐ POPULAÇÃO DA FIGUEIRA DA FOZ NOS ANOS DE 1991, 2001 E 2006. ............................... 43
GRÁFICO 13 ‐ TIPOLOGIA DAS FREGUESIAS DA FIGUEIRA DA FOZ EM 1991 (a) E 2001 (b). ........................ 48
GRÁFICO 14 ‐ ESTIMATIVAS DO PARQUE HABITACIONAL NA FIGUEIRA DA FOZ, 2001 A 2006. .................... 48
GRÁFICO 15 ‐ DISTRIBUIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA FIGUEIRA DA FOZ PELO NÚMERO DE ALOJAMENTOS EM 1991 E
2001. DADOS APRESENTADOS EM ESCALA LOGARÍTMICA. .................................................................... 49
GRÁFICO 16 ‐ CONTRIBUIÇÃO

DE CADA REDE DE

IE

NO CUSTO FINAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO, SENDO

APRESENTADOS OS RESPECTIVOS DESVIOS PADRÃO. .............................................................................

60

GRÁFICO 17 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA IE NO CUSTO TOTAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO .............................. 62
GRÁFICO 18 ‐ CONTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS E COMPONENTES NO CUSTO FINAL DO GRUPO DIVERSOS. ....... 62
GRÁFICO 19 ‐ COMPONENTES E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NO CUSTO DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS VIÁRIAS.
................................................................................................................................................. 63
GRÁFICO 20 ‐ CONTRIBUIÇÃO

DOS TRABALHOS E COMPONENTES NO CUSTO DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS

ELÉCTRICAS. ................................................................................................................................. 63

GRÁFICO 21 ‐ TRABALHOS

E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NOS CUSTOS DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS DE

TELECOMUNICAÇÕES. ....................................................................................................................

XII

64

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

GRÁFICO 22 ‐ COMPONENTES E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NO CUSTO DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS DE GÁS.
................................................................................................................................................. 64
GRÁFICO 23 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA UMA DAS REDES HIDRÁULICAS..................................................... 64
GRÁFICO 24 ‐ SUBCATEGORIAS E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NOS CUSTOS DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS DE
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. ...................................................................................................... 65

GRÁFICO 25 ‐ COMPONENTES

E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NO CUSTO DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS DE

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS.

GRÁFICO 26 ‐ COMPONENTES

.................................................................................................... 65

E RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO NO CUSTO DA REDE DE INFRA‐ESTRUTURAS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ............................................................................................................. 66

GRÁFICO 27 ‐ RELAÇÃO ENTRE CUSTO DE IE POR FOGO COM A DENSIDADE HABITACIONAL. ......................... 67
GRÁFICO 28 ‐ RELAÇÃO ENTRE O CUSTO DE IE POR FOGO E A ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO. ....................... 69
GRÁFICO 29 ‐ RELAÇÃO ENTRE CUSTO DE IE POR HABITANTE COM A DENSIDADE POPULACIONAL. ................. 71
GRÁFICO 30 ‐ RELAÇÃO ENTRE A ÁREA DE TERRENO A LOTEAR E O CUSTO TOTAL DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO. .... 72
GRÁFICO 31 ‐ RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO TOTAL E O CUSTO DE IE POR HABITANTE. .............. 74
GRÁFICO 32 ‐ RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO TOTAL E O CUSTO DE IE POR FOGO. ..................... 76

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

XIII

LISTA DE SIGLAS
Abc – Área Bruta de Construção
Abh – Área Bruta de Habitação
AFT – American Farmland Trust
AMU – Área Mediamente Urbana
APR – Área Predominantemente Rural
APU – Área Predominantemente Urbana
BT – Baixa Tensão
CUPR – Center for Urban Policy Research
DESA – Department of Economic and Social Affairs
DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais
EU – Espaço Urbano
HDI – Human Development Index
HDR – Human Development Report
IC – Índice de Construção
IE – Infra‐Estruturas
INE – Instituto Nacional de Estatística
ONU – Organização das Nações Unidas
PDM – Plano Director Municipal
PPP – Purchasing Power Parity
PU – Espaço Periurbano
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
SPSS – Statistical Package for Social Sciences
UN – United Nations
UNPD – United Nations Population Division

XIV

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

CAPÍTULO 1 ‐ INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
Ao longo do tempo tem‐se assistido a uma tendência natural para o aumento
populacional. Com isto, assiste‐se a uma maior utilização do solo, tanto para fins
habitacionais como para produção de recursos e infra‐estruturas, entre outros. Trata‐se de
um fenómeno globalizado que ocorre em diversos locais com caminhos e ritmos desiguais,
conduzindo a uma realidade espacial complexa que evidencia novas formas urbanas, nem
sempre desenvolvido de modo eficiente e equilibrado (Hamad, 1999).
As populações rurais tendem a deslocar‐se para as cidades de média dimensão na
periferia das áreas metropolitanas, para eixos urbanos situados junto de itinerários de
âmbito inter‐regional ou internacional e para zonas do litoral em que o desenvolvimento
turístico e imobiliário é mais significativo. Por outro lado, verifica‐se que as megacidades 1
crescem a um ritmo superior ao das possibilidades de previsão das autoridades públicas
(Lanzinha, 2001).
Devido a esta tendência de afluxo às zonas urbanas, resulta a necessidade de
ocupação dos terrenos disponíveis, o que resulta na construção de loteamentos e das
respectivas infra‐estruturas. Como têm de ser respeitados os regulamentos de cada
autarquia, o solo não pode ser ocupado indiscriminadamente, pois os Planos Directores
Municipais limitam os índices de ocupação, as volumetrias, os eixos viários e a implantação
de corredores de infra‐estruturas. Por esse facto, e devido à necessidade cada vez maior de
elaborar projectos e obras num menor espaço de tempo possível, remete‐se para segundo
plano a análise de alternativas de custos à ocupação do solo disponível (Lanzinha, 2001).
Assim, há o grande desafio por parte da administração pública de combater a
confusão urbana gerada pela urbanização acelerada. Tem que se enfrentar o desafio de, no
mínimo, manter as condições actuais de vida para as gerações futuras.
A análise dos custos das infra‐estruturas destinadas aos loteamentos tem interesse
em vários domínios podendo ser muito importante no planeamento urbano, ajudando na
procura das melhores soluções urbanísticas para cada área a urbanizar. Por parte dos
municípios serve de apoio na elaboração ou reformulação dos planos directores, para a
optimização do espaço urbano e/ou redução dos gastos públicos. Por outro lado, permite
1
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que as entidades construtoras prevejam os custos de infra‐estruturação consoante a área de
terreno a infraestruturar ou o índice de construção (IC). Assim, este conhecimento pode ser
importante na fase inicial de concepção de um projecto de loteamento permitindo estimar
um orçamento final de infra‐estruturação ou escolher o tipo de urbanização a construir
consoante os recursos financeiros disponíveis.

1.1 ‐ OBJECTIVOS
Os objectivos desta dissertação são:
f Avaliar a contribuição de cada sistema de infra‐estruturas (sistema viário,
saneamento básico, energético e de comunicações) no custo global de infra‐
estruturação de uma urbanização;
f Determinar a contribuição de custos de cada trabalho/componente nos
diversos sistemas de infra‐estrutura;
f Obter um modelo de determinação de custos de infra‐estruturas em função
da ocupação do solo (custo de infra‐estruturas por fogo ou habitante em
função da área do terreno, densidade ou índice de construção).

1.2 ‐ ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho está organizado em sete capítulos.

O Capítulo 1, que é o presente, aborda a origem e a motivação para a elaboração do
trabalho bem como os seus objectivos.

O Capítulo 2 visa caracterizar o fenómeno da urbanização explicando os motivos do
seu crescimento tanto no mundo como em Portugal e identificar a importância do
planeamento urbano.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
No Capítulo 3 apresenta‐se a classificação das infra‐estruturas, a variação dos custos
de infra‐estruturas e a sua relação com a densidade populacional e habitacional obtida a
partir da pesquisa bibliográfica efectuada.

O Capítulo 4 apresenta a identificação e caracterização dos municípios estudados
sendo ainda analisada a legislação em vigor que permite classificar as áreas urbanizadas.

O Capítulo 5 descreve a metodologia adoptada para a escolha, levantamento e
tratamento dos dados necessários para a realização do trabalho.

No Capítulo 6 são apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos do
estudo. São apresentados os gráficos que relacionam os custos com a dispersão
populacional e habitacional, a contribuição dos custos das redes e sub‐redes no custo total
de infra‐estruturação e as equações que permitem fazer a previsão de custos.

O Capítulo 7 apresenta as conclusões de acordo com os objectivos apresentados no
primeiro capítulo e algumas considerações finais.

Finalmente, apresentam‐se as referências bibliográficas e os anexos.
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CAPÍTULO 2 ‐ O FENÓMENO DA URBANIZAÇÃO
A urbanização resulta da aglomeração da população na procura de uma melhoria
significativa do seu nível de vida. Verifica‐se cada vez mais em todos os países e tem‐se
verificado nos últimos anos um abandono das áreas rurais e uma movimentação
populacional para os grandes centros urbanos.
É uma tendência que se agravará no futuro e que suscita a necessidade de criação de
novas urbanizações, tanto no centro das cidades como na sua periferia. Isto origina núcleos
habitacionais mais densos e outros mais dispersos, dependendo da qualidade de vida que
cada cidadão procura.
Neste capítulo faz‐se uma pequena abordagem a este fenómeno, explicando as
razões da crescente urbanização.

2.1 ‐ URBANISMO
Geralmente quando de fala de cidade, faz‐se referência a uma porção específica do
espaço, claramente delimitada, com uma organização e morfologia características (Angulo,
1991). Mas, não é fácil encontrar uma definição clara pois têm sido encontradas
variadíssimas definições da mesma.
Segundo Navarro (Navarro, 2004), toda a gente reconhece uma cidade quando a vê,
pois tem uma alta densidade populacional, construções altas e muito próximas, grande
variedade de serviços e uma elevada actividade económica. Contudo, há partes apenas
destinadas a indústrias e outras a habitações, verificando‐se que nem todas as partes
possuem uma construção densa e constituída por grandes edificações.
O mesmo autor refere que as cidades têm variadíssimas funções urbanas que variam
com o tempo e com as suas características, sendo então um elemento dinâmico para a sua
população, pois foi esta que a criou, que a utiliza e que a transforma consoante as suas
necessidades.
Logo, o urbano está intimamente relacionado com a cidade, pois consiste num
conjunto de funções relacionados entre si de forma interactiva de modo a formarem uma
unidade (Loughlin).
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Esta interactividade também é mencionada por Ferrari (Ferrari, 1984, p. 327) que diz
que a forma de uma cidade influi no seu sistema de tráfego, na implantação dos
equipamentos urbanos, nos custos de urbanização, na evolução das áreas urbanizadas, além
de exercer substancial influência na vida socioeconómica da comunidade. Inversamente,
essa forma, além de depender do meio físico em que se implantou, sofre as influências do
seu sistema de tráfego, dos seus equipamentos urbanos, etc. (Navarro, 2004).

Angulo (Angulo, 1991) cita que urbanizar é tornar urbano. Refere também que os
processos de urbanização são um conjunto de transformações que vão acontecendo com o
tempo mediante as quais algo que não era passa a ter o carácter urbano. Por outras
palavras diz que a urbanização resulta do crescimento das cidades e consequente expansão
urbana pelo território.
Assim, quando se fala de urbanização, pode estar‐se a referir ao complexo processo
de transformação de uma região ou, simplesmente, à tarefa de urbanizar uma reduzida
porção de espaço. Neste caso, urbanizar é dotar um terreno específico de infra‐estruturas
de ligação, abastecimento e saneamento. Este processo de facultar redes viárias, de
abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, electricidade e sistemas de
comunicação pode ser considerado como algo exclusivo das cidades. Tudo dependerá das
disponibilidades económicas e de urbanização do território em questão.

2.2 ‐ CRESCIMENTO URBANÍSTICO
Nas últimas décadas verifica‐se uma tendência para um aumento e concentração
populacional nas cidades considerando‐se que, na entrada do século, haverá uma explosão
urbana (United Nations Development Programme, 1990).
Com isto, há uma maior utilização e desenvolvimento do solo, resultante da
necessidade de habitações para a crescente população urbana e para suportar o respectivo
crescimento económico e industrial. Verifica‐se também que nas próximas décadas este
crescimento tenderá a continuar, pois as áreas urbanas fornecem melhores condições
habitacionais (Hamad, 1999).
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De acordo com projecções recentes da ONU (Demographia, 2008), a população rural
atingirá um limite superior por volta do ano 2015 pois a partir deste ponto todo o
crescimento populacional será concentrado em zonas urbanas. A Tabela 1 mostra essa
previsão verificando‐se que apenas a população rural sofrerá uma variação negativa,
querendo isto dizer que haverá uma mobilização da população para os centros urbanos.

Distribuição Populacional (%)

Incremento da população Urbana (%)

Tamanho da
Urbanização

2000

2015

2000 ‐ 2015

> 10 Milhões

4.3

5.2

11.5

5 ‐ 10 Milhões

2.6

3.5

9.5

1 ‐ 5 Milhões

11.6

14.1

31

< 1 milhão

28.5

30.6

47.9

Rural

53

46.6

‐

Total

100

100

100

Tabela 1 ‐ Relação da Distribuição da População mundial com o tamanho dos aglomerados habitacionais (%).
Fonte: ONU (Publicação das Nações Unidas, 2001)

A mesma fonte fez uma previsão da população urbana e rural que existirá no mundo.
A Tabela 2 ilustra os resultados obtidos dessa pesquisa, podendo ver‐se a distribuição
populacional desde 2007 até 2050 no mundo e nos respectivos continentes (United Nations
Development Programme, 1990).

População Urbana (%)

População Rural (%)

Ano

2007

2025

2050

2007

2025

2050

Mundo

49.4

57.2

69.6

50.6

42.8

30.4

África

38.7

47.2

61.8

61.3

52.8

38.2

Ásia

40.8

51.1

66.2

59.2

48.9

33.8

Europa

72.2

76.2

83.8

27.8

23.8

16.2

América do Sul

78.3

83.5

88.7

21.7

16.5

11.3

América do Norte

81.3

85.7

90.2

18.7

14.3

9.8

Oceânia

70.5

71.9

76.4

29.5

28.1

23.6

Localização

Tabela 2 ‐ Distribuição da população pelo mundo e respectivos continentes (%).
Fonte: ONU (ONU, 2008)

O Gráfico 1 a), b) e c) facilita a pré‐visualização de população urbana e rural,
verificando‐se o aumento da população urbana ao longo dos anos e respectiva diminuição
da população rural.
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a) 2007

51%

49%

b) 2025

c) 2050

30%

43%
57%

70%

Gráfico 1 ‐ Evolução da percentagem de População Urbana e Rural no mundo.
Fonte: ONU (ONU, 2008)

2.3 ‐ CRESCIMENTO DOS GRANDES CENTROS URBANOS
As pessoas asseguram a verdadeira riqueza de uma nação e, para que esta se
desenvolva de forma eficiente, será necessário assegurar um ambiente favorável para que
os seus cidadãos tenham uma vida longa e saudável. Para isso tem‐se desenvolvido nas
últimas décadas um afluxo para as cidades, promovendo o desenvolvimento destas de
forma a satisfazer as necessidades dos cidadãos em geral.

Segundo o HDR 1990 (United Nations Development Programme, 1990), nos 35 anos
após 1950, o número de pessoas que viviam nas cidades quase triplicou, aumentando em
cerca de 1,25 mil milhões de habitantes. Nas regiões desenvolvidas quase duplicaram de
450 a 840 milhões de pessoas enquanto que, nas regiões em desenvolvimento, passou‐se de
285 milhões para 1,15 mil milhões.
Em 1960, apenas três das dez maiores aglomerações urbanas se situavam no mundo
em desenvolvimento e somente quatro delas tinham mais que 10 milhões de pessoas.
Em 2000, já existiam 22 cidades com mais do que 10 milhões de pessoas, sendo a
Cidade do México a maior com uma população de 26.3 milhões (United Nations Department
of International and Social Affairs, 1985).
Segundo a Demographia (Demographia, 2008), em 2008 existiam na mesma 22
cidades com mais de 10 milhões de pessoas, estando Tóquio no pódio com cerca de 34.25
milhões de pessoas.

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

7

CAPÍTULO 2 – O FENÓMENO DA URBANIZAÇÃO
A mesma fonte estima que em 2030 existirão 33 cidades a superar a fasquia dos 10
milhões, sendo Jakarta a maior cidade de todas (Demographia, 2008).
Actualmente existem 339 cidades com mais que um milhão de pessoas e prevê‐se
que em 2015 existam mais de 560, colocando uma grande pressão na eficiência da utilização
do solo, pois convém assegurar um bom planeamento que garanta o bem‐estar aliado de
uma boa relação custo‐eficácia.

Convém ainda referir que as previsões acerca da distribuição espacial da população
mundial nas próximas décadas indicam que as maiores aglomerações urbanas estarão nos
países do hemisfério Sul, sendo que metade da população desses países viverá em cidades
(Mascaró, 2001). Essas previsões representam um grande desafio para os governantes
desses países. Conforme o Relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento (“Nosso futuro comum”, também chamado de “Relatório Brundtland”), no
espaço de apenas 15 anos o mundo em desenvolvimento terá de aumentar em 65% a
capacidade de produzir e administrar as suas infra‐estruturas, os seus serviços e as suas
habitações urbanas, só para manter as condições actuais. E em muitos países isso terá de se
realizar num quadro de grandes provocações e incertezas económicas, com recursos abaixo
das crescentes necessidades e expectativas (Relatório Brundtland, 2009).

2.4 ‐ PLANEAMENTO URBANO
O planeamento urbanístico está a desempenhar um papel cada vez mais importante
pois incide no planeamento físico (que fornece os diferentes padrões de espaço público
aberto, largura das rodovias e tamanho dos loteamentos), na concepção arquitectónica (que
é responsável pela concepção da habitação e localizando das redes hidráulicas, etc.), no
desenho de engenharia (localização e dimensionamento das infra‐estruturas), e no custo e
densidade populacional (Anderson, 1973). Tem como objectivo estudar as melhores
soluções para cada tipo de loteamento, oferecendo serviços de acordo com o rendimento
da população. Isto é, pessoas mais abastadas irão querer ter melhores serviços enquanto
que é necessário garantir locais com as infra‐estruturas mínimas aceitáveis para pessoas
com um rendimento inferior.
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Assim, o principal objectivo do planeamento urbano é o de inter‐relacionar o
planeamento físico do solo, das habitações, dos espaços de utilização colectiva e dos
equipamentos, de forma que o custo por lote seja o mais reduzido possível.

Mancini (Mancini, 2008) refere ainda que as cidades dos países em desenvolvimento
contribuem para o desenvolvimento humano, mas trazem vários contrastes. Por um lado
contribuem para afluência da população, concentrando as empresas e melhorando os
serviços sociais e, por outro, salientam a ganância humana e contribuem para males sociais
tais como a superlotação, poluição ambiental e alienação social.
Para superar estas imperfeições sociais, segundo o Human Development Report
(HDR) (United Nations Development Programme, 1990, Capítulo 5), é necessário reforçar as
capacidades criativas e produtivas das cidades, sendo este o grande desafio urbano do
mundo em desenvolvimento. O respectivo relatório apresenta quatro objectivos para
responder ao desafio:
•

Descentralizar poderes e recursos do governo central aos municípios;

•

Tornar os municípios auto‐sustentáveis;

•

Desenvolver estratégias para satisfazer as necessidades de habitação e de
infra‐estrutura urbana;

•

Melhorar a qualidade do ambiente urbano.

2.5 ‐ URBANIZAÇÃO EM PORTUGAL
A nível nacional, segundo o HDR (United Nations Development Programme, 2009),
Portugal tem um índice de desenvolvimento humano (HDI 2 ) de 0.9, sendo considerado o
trigésimo terceiro país a nível mundial (de um total de cento e vinte e sete), com melhor
progresso humano e relação entre rendimento e bem‐estar. Destas estatísticas verifica‐se
que a Islândia tem o melhor desenvolvimento humano seguida da Noruega e do Canadá. Os
Estados Unidos da América encontram‐se na décima quinta posição seguida da Espanha,
enquanto que o Brasil ocupa o lugar setenta.
2

HDI ‐ Mede o desenvolvimento combinando indicadores de esperança média de vida, nível educacional e rendimentos num único índice
(HDI). É um valor que varia entre 0 e 1 e resulta da criação de uma única estatística que combina o progresso humano com o
desenvolvimento social e económico. Ver: http://hdr.undp.org/en/
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Com este elevado índice de desenvolvimento humano, a população tende a procurar
uma melhor qualidade de vida, reflectindo‐se na necessidade de procura de melhor local de
residência. Esta procura implica a mudança de residência para locais urbanizados mais
agradáveis, resultando numa possível migração para zonas mais urbanas (United Nations
Development Programme, 1997).
Pode‐se comprovar esta migração para as áreas urbanas na Tabela 3, pois verifica‐se
que nas últimas décadas tem havido em Portugal um crescimento populacional e o
abandono da população das zonas rurais para se formarem maiores espaços urbanos. Assim
espera‐se que por volta de 2015 mais de sessenta por cento da população portuguesa viva
em áreas urbanas (United Nations Development Programme, 2008).
Tendências Demográficas
Ano

1975

2005

2015

População Total (Milhões)

9.1

10.5

10.8

População Urbana (%)

40.8

57.6

63.6

Ano

1975 ‐ 2005

2005 ‐ 2015

Crescimento Populacional (%)

0.5

0.3

Tabela 3 ‐ Resumo das tendências demográficas para Portugal.
Fonte: Human Development Report 2007 / 2008 (United Nations Development Programme, 2008)

É importante realçar que o desenvolvimento e a implantação de redes de infra‐
estruturas são tão antigos quanto a evolução das cidades pois, desde a antiguidade até hoje,
as infra‐estruturas têm acompanhado as diferentes etapas pelas quais as cidades passaram
até a actualidade sendo parte integrante das mesmas (Mascaró, 2005).
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CAPÍTULO 3 ‐ INFRA‐ESTRUTURA URBANA
Com base no fenómeno de expansão urbana vista no capítulo anterior, pretende‐se
analisar as interfaces e implicações desse crescimento nos custos gerais de infra‐estruturas
urbanas (IE).
Para se efectuar esse estudo, torna‐se imprescindível esclarecer o conceito de IE
urbana e de todas as redes de que é composta.

O sistema de infra‐estruturas urbanas pode ser definido como um sistema técnico de
equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, podendo
estas funções serem vistas sob o aspecto social, económico e institucional.
Sob o aspecto social, as IE urbanas visam promover condições adequadas de
habitação, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança. No que se refere ao aspecto
económico, as IE urbanas devem propiciar o desenvolvimento das actividades produtivas,
isto é, a produção e comercialização de bens e serviços e sob o aspecto institucional, devem
proporcionar os meios necessários ao desenvolvimento das actividades político‐
administrativas, entre os quais a gestão da própria cidade (Zmitrowicz, 1997).
Mascaró ainda refere que os serviços de infra‐estrutura são essenciais ao bem‐estar
da população e a sua deficiência reduz a qualidade de vida e a produtividade dos cidadãos.
Por este facto, e devido à constante procura de um desenvolvimento sustentável, tenta‐se
prover as populações de serviços urbanos em quantidade e qualidade suficientes. Isto
porque têm sido feitos vários estudos recentes que relacionam o investimento em IE com o
desenvolvimento económico e social (Mascaró, 2005).

3.1 ‐ CLASSIFICAÇÃO DE INFRA‐ESTRUTURA
Segundo Mascaró (Mascaró, 2005), os serviços de infra‐estruturas estão divididos
em dois grandes grupos: o primeiro abrange todos os serviços essenciais a qualquer cidade
ou bairro enquanto que o segundo abrange as infra‐estruturas de grande porte, abundantes
nas grandes cidades.
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O primeiro grupo de redes de infra‐estrutura pode ser dividido em vários
subsistemas, havendo vários critérios para as diferenciar. O autor refere que se pode
classificar as respectivas redes segundo a sua função, a sua localização no espaço urbano ou
o seu princípio de funcionamento.
Por sua vez, as IE do segundo grupo são consideradas de grande porte e apenas se
encontram nas grandes cidades por serem demasiado dispendiosos. São elas as redes
metropolitanas e os anéis rodoviários.

3.1.1 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO A SUA FUNÇÃO
Esta classificação visa separar cada tipo de rede conforme a sua utilidade. Assim,
segundo Mascaró (Mascaró, 2005) tem‐se o sistema viário, sanitário, energético e o de
comunicações.
O sistema viário é constituído pelas redes de circulação e depende do tipo de espaço
urbano. Destina‐se a receber os veículos automóveis, bicicletas e pedestres e é
complementado pela rede de drenagem de águas pluviais que garante o seu uso sob
quaisquer condições climáticas. É o sistema mais caro do conjunto de sistemas urbanos, pois
abrange mais de 50 % do custo total de urbanização e ocupa cerca de 20 a 25 % do solo
urbano. Por essas mesmas razões é o subsistema mais dispendioso de alterar (Mascaró,
2005).
O sistema sanitário é constituído por duas redes simétricas e opostas sendo elas a
rede de abastecimento de água e a rede de drenagem residual. Ambos os sistemas são
ramificados, isto é, o sistema de abastecimento de água inicia‐se nos depósitos urbanos de
água e vai subdividir‐se até chegar ao utilizador final. O sistema de drenagem residual
funciona da forma inversa, pois recolhe os resíduos de cada edificação e as ramificações
vão‐se aglomerando até chegar ao colector final. Interessa ainda referir que a rede de
abastecimento trabalha em pressão e a de drenagem de água residual pela acção da
gravidade.
O sistema energético também é constituído por duas redes sendo elas a de energia e
a de gás. São as formas de energia mais utilizadas por serem as mais económicas e de fácil
manipulação. A rede de energia eléctrica destina‐se essencialmente à iluminação e
movimentação de motores enquanto que a de gás destina‐se à produção de calor. A rede
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eléctrica poderá ser aérea ou subterrânea, dependendo da disponibilidade financeira da
entidade financiadora, pois a primeira é mais barata mas menos segura e visualmente
apelativa. A rede de gás é sempre subterrânea e, por motivos de segurança, é afastada o
mais possível das restantes redes subterrâneas e respectivas edificações a servir.
Por fim, o sistema de comunicações é constituído pela rede telefónica e pela rede de
televisão por cabo.

3.1.2 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO A SUA LOCALIZAÇÃO NO
ESPAÇO URBANO
As redes de infra‐estruturas urbanas devem de ser articuladas entre si e com o
espaço urbano em que se inserem para evitar a desordem do subsolo urbano. Isto porque a
má organização da rede infra‐estrutural traduz‐se num maior custo de operação e
dificuldade nas reparações e ampliações de cada rede. Para evitar a referida desordem,
deve‐se implementar as sub‐redes a diferentes níveis e faixas, dando origem a uma
classificação segundo a localização no espaço urbano. Assim, podem separar‐se em três
níveis diferentes: nível aéreo, nível da superfície do terreno e nível subterrâneo.
O nível aéreo engloba as redes de energia eléctrica e telefónica, que no entanto
podem ser subterrâneas. A sua localização depende da disponibilidade económica da
entidade financiadora. A sua colocação terá que ser bem planeada pois pode haver
interferência entre as duas redes bem como com as árvores plantadas na calçada e as
edificações circundantes. Logo, terá que se ter em conta a altura das árvores e direcção do
vento dominante para reduzir a interferência das respectivas redes.
A nível da superfície do terreno estão implementados os diferentes tipos de
pavimentos. Não interfere com os outros níveis mas depende inevitavelmente do nível
subterrâneo, pois as reparações das redes que se encontram no subsolo implicam a
destruição do pavimento.
No nível subterrâneo encontram‐se as redes de abastecimento de água, drenagem
pluvial, residual, de gás e por vezes a telefónica e de electricidade. É o nível mais difícil de
ser organizado por ser constituído por diversos subsistemas infra‐estruturais que, por
motivos de segurança, têm que cumprir requisitos na sua distribuição. Por exemplo,
distâncias mínimas de separação nomeadamente entre a rede de gás e a eléctrica para se
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evitarem acidentes decorrentes de fugas de gás e entre a rede de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais para não haver contaminação de água potável.

3.1.3 ‐ CLASSIFICAÇÃO DAS REDES SEGUNDO O SEU PRINCÍPIO DE
FUNCIONAMENTO
As redes de infra‐estruturas também se podem classificar segundo o seu princípio de
funcionamento, dividindo‐se por isso em três grupos: as redes que não dependem da acção
da gravidade, como a rede eléctrica e de telecomunicações, as redes que funcionam sob
pressão, sendo por isso parcialmente dependentes da gravidade, como por exemplo a rede
de abastecimento de água e de gás e, por fim, as redes que dependem inteiramente da
força da gravidade para o seu funcionamento como é o caso das redes de drenagem de
águas pluviais e residuais.
O terceiro grupo mencionado, que segundo Mascaró (Mascaró, 2005) inclui também
as redes viárias, depende muito da topografia do terreno que influencia o traçado das
respectivas redes e o consequente custo da urbanização.

3.2 ‐ CONTRIBUIÇÃO DE CADA REDE PARA O CUSTO TOTAL DE
INFRA‐ESTRUTURAÇÃO
Segundo Mascaró (Mascaró, 2005), a partir de estudos efectuados no Brasil, os
sistemas viários, sanitários, energéticos e de comunicações, custam cerca de 120 a 140 mil
dólares por hectare urbanizado. Isto é o investimento necessário, sem considerar eventuais
correcções topográficas, para que os habitantes obtenham a qualidade de vida esperada.
No entanto, este valor depende de país para país e vai em geral crescendo com o tempo.
A Tabela 4 mostra a proporção média de contribuição de cada sistema e subsistema
no custo final de Infra‐estruturação de uma urbanização.
Como se pode verificar pelo Gráfico 2, o sistema viário é o responsável pela maior
parte do investimento de infra‐estruturas, custando quase metade do conjunto, enquanto
que os restantes sistemas compartilham em porções quase idênticas os restantes custos.
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Proporção do custo de IE
Sistema de IE

%

Sistema viário

45

Sistema sanitário

20

Sistema energético

19

Sistema de comunicações

16

Subsistema de IE

%

Pavimentação
Drenagem Pluvial
Abastecimento de água
Drenagem Residual
Energia eléctrica
Gás
Telefone
TV por cabo

33
12
6
14
11
8
12
4

Tabela 4 ‐ Custo de infra‐estrutura urbana excluindo as de grande porte.
Fonte: Mascaró, 2005.

Contribuição de cada sistema no custo final de IE
Sistema de Comunicações

16

Sistema Energético

19

Sistema Sanitário

20

Sistema Viário

45
Contribuição no custo final de IE (%)

Gráfico 3 ‐ Contribuição de cada sistema de IE urbana no custo final de infra‐estruturação.
Fonte: Mascaró, 2005

Porém, subdividindo os sistemas de IE em subgrupos, verifica‐se que a pavimentação
rodoviária custa em média um terço do investimento de infra‐estruturação, enquanto que a
rede de televisão a cabo é a mais barata a ser instalada, custando apenas quatro por cento
do mesmo investimento, Gráfico 3.

Contribuição de cada rede no custo final de IE
Telefone
12%

TV por cabo
4%

Pavimentação
33%
Gás
8%

Energia eléctrica
11%
Drenagem Pluvial
12%
Drenagem Residual
14%

Abastecimento de água
6%

Gráfico 2 ‐ Contribuição de cada subsistema de IE urbana no custo final de infra‐estruturação.
Fonte: Mascaró, 2005
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Mascaró estudou ainda a participação percentual da rede de serviços, das ligações
domiciliárias e dos equipamentos complementares (partes individualizadas e importantes
aos diferentes subsistemas. Ex: adutores, reservatórios, ETAR, poços e fábricas de gás
natural, centrais eléctricas, etc.) no custo final de cada sistema de IE. A Tabela 5 mostra essa
distribuição onde se observa que as decisões de desenho urbano afectam totalmente as
duas primeiras e parcialmente as restantes.
Redes

Rede (%)

Ligações
domiciliárias (%)

Equipamento
Complementar
(%)

Total (%)

Pavimento
Drenagens pluviais
Abastecimento de água
Drenagem de águas residuais
Abastecimento de gás canalizado
Abastecimento de energia eléctrica
Iluminação pública

100.0
100.0
15.5
39.0
19.0
20.5
26.5

‐
‐
25.5
3.0
12.0
15.0
‐

‐
‐
59.0
58.0
69.0
64.5
73.5

100
100
100
100
100
100
100

Tabela 5 ‐ Participação média, em percentagem, das diferentes componentes nos custos totais dos sistemas urbanos (%).
Fonte: Mascaró (1987), retirado de Zmitrowicz et al. (1997).

As IE do segundo grupo são muito mais caras pois podem chegar a custar 100
milhões de dólares por quilómetro. As redes metropolitanas subterrâneas têm um custo
entre 70 a 100 milhões de dólares por quilómetro enquanto que as de superfície rondam os
20 a 30 milhões de dólares por quilómetro. No caso das redes subterrâneas, equivale a um
custo de mais de um milhão de dólares por hectare servido, sendo um investimento dez
vezes superior às redes convencionais do primeiro grupo de IE mencionado (Mascaró,
2005).
Por sua vez, as grandes cidades criam vias de acesso rádiocêntricas de forma a
desviar o fluxo do tráfego do centro. Estas vias rondam 1 milhão a 5 milhões de dólares por
quilómetro. Podem também existir vias, com a forma de auto‐estradas com diversos
entroncamentos e desníveis, que se destinam a desviar o tráfego rodoviário regional de
passagem. Devido a estas características, este tipo de anéis rodoviários custa entre 10 a 50
milhões de dólares por quilómetro (Mascaró, 2005).

3.3 ‐ VARIAÇÃO DE CUSTOS DE INFRA‐ESTRUTURAÇÃO
O mesmo autor fez ainda uma análise das variações dos custos de cada rede de infra‐
estrutura e a sua influência no montante final do investimento. Isto porque além de
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poderem variar com as densidades populacionais, também dependem dos traçados e dos
materiais a utilizar. Podem ser adoptados materiais mais baratos ou traçados menos
complexos que têm como resultado final obras mais baratas. Estas decisões são subjectivas,
pois a redução dos custos traz menor qualidade ao serviço oferecido.

Abiko et al. (2003) citaram Mascaró (1979 e 1987) no seu relatório sobre Custos
Básicos de Empreendimentos de Urbanização de Favelas no Brasil (Abiko, 2003) e referem
que os trabalhos de Mascaró foram efectuados a partir de vários levantamentos de custos
para cidades médias brasileiras e que as análises obedeceram à normalização brasileira em
vigor na época dos levantamentos, apresentando duas tabelas que permitem ver a
influência de cada um dos factores de análise no custo de IE. Estes factores que fazem variar
o custo final de infra‐estruturação serão tratados em mais profundidade no subcapítulo 3.4.
A Tabela 6 mostra a influência dos factores: tipo de traçado da rede, área, forma e
declive do terreno e densidade da área urbanizada. Esta análise inclui os sistemas de
abastecimento de água, energia eléctrica, iluminação pública, drenagem residual doméstica
e pluvial, pavimentação viária e rede de gás, sendo excluídas as IE relacionadas com
estações de tratamento, produção de energia, serviços públicos, etc.
Tipo de
traçado da
rede

Área do
terreno

Forma da
terreno

Densidade da
urbanização

Declive do
terreno

Água
Esgoto
Drenagem
Pavimentação

A (1)
A (3)
(‐)
A (1)

B (2)
C
A
(‐)

(‐)
(‐)
B (5)
(‐)

C
(‐)
(‐)
(‐)

(‐)
B (4)
B (6)
A (7)

Energia eléctrica e iluminação

A (1)

C

(‐)

(‐)

(‐)

Rede

Tabela 6 ‐ Influência dos diversos factores de análise no custo de redes de IE urbana por área urbanizada.
Fonte: Abiko et al. (2003), adaptado de Mascaró (1979 e 1987).
Legenda:
A – Alta influência; B – Média influência; C – Baixa influência; (‐) insignificante / não detectada / não estudada / não conclusiva.
Notas:
(1) Quanto maior a extensão do traçado, maior o custo da rede para a mesma população.
(2) Os custos aumentam muito para as áreas grandes (acima de 400 ha) e mediamente para áreas menores.
(3) Quanto menor o tamanho do quarteirão, maior o custo da rede.
(4) Os custos aumentam quando o declive é inferior a 1 % e superior a 7 %.
(5) Quanto mais alongada é a bacia, maior o custo.
(6) Até 4 % de declive os custos diminuem, entre 4 e 6 % mantém‐se constantes e acima de 8 % passam a aumentar.
(7) Os custos tendem a aumentar com o declive, mas também podem – dentro de certos limites – diminuir, dependendo
das condições do solo, tráfego e das alternativas tecnológicas disponíveis.
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Seguindo as mesmas condições de análise, a Tabela 7 expõe a influência do custo de
cada um dos subsistemas no custo final de infra‐estruturação por habitação.
Tipo de
traçado da
rede

Área do
terreno

Forma da
terreno

Densidade da
urbanização

Declive do
terreno

Água
Esgoto
Drenagem
Pavimentação

A
A
(‐)
A

B
C
A
(‐)

C
(‐)
B
(‐)

A
A
A
A

(‐)
B
B
A

Energia eléctrica e iluminação

A

C

(‐)

A

(‐)

Rede

Tabela 7 ‐ Influência dos diversos factores de análise no custo de redes de IE por habitação.
Fonte: Abiko et al. (2003), adaptado de Mascaró (1979 e 1987).
Legenda:
A – Alta influência; B – Média influência; C – Baixa influência; (‐) insignificante / não detectada / não estudada / não conclusiva.

As tabelas apresentadas mostram que os factores mais importantes no custo são o
tipo de traçado das redes em que é preponderante a influência do desenho do sistema
viário. As alternativas de traçado para o mesmo sistema viário, quando isso é possível,
também podem acarretar alterações de custos, mas são menos importantes. Nesse sentido,
Mascaró observa que o desenho urbano em “xadrez”, que é o tradicionalmente utilizado,
encarece as redes, pois implica a sua maior extensão para o mesmo número de habitações
atendidas. Os traçados “normais”, em que há uma hierarquização das vias (uma principal e
outras secundárias, sem saída, que derivam da principal), são mais económicos, pois levam
a uma menor extensão das redes.
Mais adiante serão apresentados os diversos tipos de soluções construtivas para
cada rede de infra‐estrutura, pois são aspectos que inflacionam os custos.

3.3.1 ‐ CUSTO DE PAVIMENTAÇÃO PARA VIAS PEDESTRES
Há vários tipos de pavimentação para as vias pedestres cujo custo varia consoante o
material de pavimentação (Mascaró, 2005). Entre eles referem‐se:
f Pavimentos com terra batida: destinadas a pistas de atletismo ao ar livre.
Tem um baixo custo por metro quadrado, mas necessita de uma manutenção
permanente.
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f Ladrilhos cerâmicos: de custo médio e indicados para passeios internos dos
lotes, onde as extensões de pavimentação são pequenas.
f Ladrilhos hidráulicos de cimento (mosaico): de baixo custo quando
relacionado com a utilização final, pois são destinados a passeios públicos laterais às
ruas, parques e núcleos habitacionais.
f Pavimentação articulada: menos económica para passeios públicos, sendo de
utilização frequente para pequenos trechos que se devem sobressair no ambiente.
Actualmente tem‐se feito um esforço para que todos tenham direitos de mobilidade
e torna‐se essencial a colocação de acabamentos antiderrapantes e rampas para as pessoas
fisicamente incapacitadas. Embora essencial, o custo da sua implementação também varia
consoante o tipo de materiais e a sua extensão.

3.3.2 ‐ CUSTO DE PAVIMENTAÇÕES RODOVIÁRIAS
A escolha do tipo de pavimentos rodoviários depende da sua utilização final. As
principais características, que variam conforme o pavimento adoptado, são a resistência às
cargas, a longevidade, o coeficiente de atrito, a sonoridade e a cor adequada (Mascaró,
2005). Existem os seguintes tipos de pavimentos:
f Pavimentos flexíveis ou asfálticos: muito económicos mas não utilizáveis para
grandes cargas concentradas no mesmo local como, por exemplo, os corredores de
autocarros.
f Pavimentos semi‐flexíveis: de custo relativamente baixo, possui grande
durabilidade e facilidade de execução. São comuns nas vias urbanas e ideais para
locais ainda não servidos por melhoramentos públicos, pois permitem a fácil
remoção e reaproveitamento do pavimento. Geralmente são formados por blocos
de betão ou de pedra.
f Pavimentos rígidos: muito apropriado a vias com cargas concentradas, sendo
formadas por betão betuminoso. A sua maior rigidez e capacidade de carga implicam
que seja um pavimento mais caro.
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3.3.3 ‐ CUSTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
A maior parte do custo deste sistema provém da tubagem, sendo o sistema de
captações de águas superficiais responsáveis por cerca de 14 % do investimento (Mascaró,
2005). Existem três tipos sistemas de captação de água pluvial, sendo eles de captação
lateral (sarjetas), vertical (sumidouros) e combinado. A sua escolha varia consoante a
disponibilidade financeira pois o sistema de captação vertical requer uma grade de ferro
fundido, sendo ligeiramente mais dispendioso que o sistema de captação lateral.
As diferenças de custo não variam muito consoante os critérios do traçado mas sim
das escolhas topográficas e da área a drenar.
O custo da rede duplica por cada hectare drenado, isto porque à medida que a área
de bacia aumenta quatro vezes, a rede aumenta em nove o seu preço final. Isto verifica‐se
porque à medida que a área cresce, é necessário transportar mais água a distâncias
maiores, aumentando o diâmetro da tubagem e a profundidade da mesma para manter o
declive regulamentar (Mascaró, 2005).
Além disso, os custos totais da rede decrescem com o aumento do declive até 4 % e
aumentam com declives acima dos 6 %. Este facto verifica‐se porque os declives pequenos
requerem maiores diâmetros e extensões da tubagem enquanto que os grandes declives
requerem soluções construtivas especiais para reduzir as velocidades de escoamento
admissíveis (Mascaró, 2005).

3.3.4 ‐ CUSTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A rede de distribuição compõe‐se de todas as condutas colocadas nas vias públicas
com a finalidade de conduzir a água até às habitações e locais públicos. É uma parte
extremamente importante do sistema de distribuição de água pois os diferentes traçados
incidem directamente nos custos (Mascaró, 2005).
Existem dois tipos de condutas e traçados na rede de distribuição de água:
f Conduta principal: são as canalizações de maior diâmetro e pressão que
abastecem extensas áreas das cidades e que alimentam todas as condutas
secundárias.
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f Condutas secundárias: são as canalizações de menor diâmetro e pressão que
transportam a água das condutas principais até às habitações e respectivos locais
públicos, abastecendo uma área mais reduzida do que as condutas principais.
f Redes abertas ou ramificadas: neste tipo de redes o traçado das condutas é
feito em forma de espinha de peixe e a circulação é feita apenas num sentido. São as
redes com menor custo de implantação mas apresentam problemas no caso de
interrupção do serviço.
f Redes malhadas: nestas redes as condutas principais e secundárias juntam‐se
formando malhas, tornando a circulação fechada composta por um ou vários anéis,
dependendo do tamanho da área a servir. São as redes com maior custo de
implantação mas com maior grau de segurança.

3.3.5 ‐ CUSTO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAL
Esta rede, tal como as restantes redes hidráulicas, está condicionada pelo traçado da
via rodoviária.
Os custos variam consoante a população servida, pois quanto maior a área a drenar,
maior será o diâmetro da tubagem. Porém, também varia consoante a dispersão da mesma
implicando, no caso de uma população mais dispersa, uma maior extensão de tubagens.
Esta poderá ser cerâmica, de betão, de ferro ou de plástico, sendo a escolha do tipo a
utilizar dependente das condições locais (solo), da facilidade de obtenção e disponibilidade
dos tubos e dos custos dos mesmos (Mascaró, 2005).
Outro factor que faz variar o custo do investimento é a topografia do terreno, pois é
necessário obedecer a velocidades de escoamento regulamentares, o que faz com que se
altere o declive das tubagens e quantidade de terras a movimentar.

3.3.6 ‐ CUSTO DA REDE DE ENERGIA ELÉCTRICA
Os sistemas de energia eléctrica são constituídos pelos seguintes subsistemas:
geração, transmissão e distribuição.
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Os sistemas de geração são as centrais responsáveis por transformar a energia
primária em eléctrica, sendo geralmente localizados longe dos grandes centros urbanos e
em locais com condições de natureza específica.
As estações transformadoras aumentam a tensão da energia eléctrica que sai das
máquinas geradoras para que possa ser transportada a grandes distâncias e também a
baixam para que possa ser distribuída pela rede de distribuição. Podem ser subterrâneas ou
localizadas em câmaras exteriores. As estações subterrâneas encontram‐se mais nos
grandes centros urbanos e, quando as redes de distribuição são de pequena dimensão,
opta‐se por colocá‐las nos próprios postes. Esta última solução é muito mais económica mas
é visualmente desagradável e oferece um serviço de menor qualidade (Mascaró, 2005).
No que toca às linhas de transmissão, há várias combinações que fazem variar os
seus custos sendo essas combinações referentes ao material a utilizar, à sua localização e ao
tipo de corrente transmitido.
f Quanto ao material pode‐se optar por linhas de transmissão de cobre ou de
alumínio. Apesar da incidência do tipo de condutores utilizado não ser tão grande no
custo final de transmissão, pode‐se optar por condutores de alumínio por serem
mais económicas. Estes condutores custam aproximadamente um terço do dos
condutores de cobre, embora se gaste menos em mão‐de‐obra na instalação de
condutores a cobre.
f Quanto à localização, pode‐se optar pela colocação aérea ou subterrânea
destas linhas. A sua escolha depende da importância visual e de segurança que se dá
à área servida bem como fundos disponíveis. As linhas subterrâneas custam cerca de
quatro vezes mais que as aéreas.
f Para o tipo de corrente transmitido, opta‐se por uma transmissão por
corrente contínua que, embora complexo, é mais económico.

A rede de distribuição é composta por duas sub‐redes, sendo elas a rede primária e a
secundária. A rede primária, de tensões mais elevadas, abastece a secundária que alimenta
os utilizadores.
Pode optar‐se por linhas aéreas, subterrâneas ou por cabos suspensos pré‐unidos
que se aplicam directamente nas fachadas. Quanto aos custos, as aéreas são as mais baratas
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e as linhas subterrâneas mais caras. Tal como nas linhas de transmissão, a rede subterrânea
é quatro vezes mais cara que a aérea, mas a sua utilização poderá ser amortizada em zonas
muito densas, pois há um grande número de utilizadores. Quando se opta pela rede aérea,
terá que se ter em conta a colocação dos postes, podendo aproveitar‐se os da iluminação
pública, reduzindo ainda mais os custos. Por sua vez, os cabos pré‐unidos, de custo
intermédio, para além de constituírem uma linha segura, custam 20 % menos em termos de
mão‐de‐obra (Mascaró, 2005).

Existem ainda linhas de transmissão e distribuição constituídas por apenas um
condutor. É um tipo de linha muito barato e ideal para zonas urbanas (núcleos habitacionais
e loteamentos) afastadas da cidade onde não haverá crescimento significativo do consumo
energético.

3.3.7 ‐ CUSTO DA REDE DE GÁS
O sistema de distribuição de gás é formado por uma ou várias redes de suporte que
alimentam uma ou várias redes de distribuição, dependendo do tamanho da área de
consumo. Estas redes de suporte funcionam a uma pressão mais elevada que as redes de
distribuição, havendo uma redução no diâmetro dos tubos com a consequente diminuição
dos custos.
É uma rede muito semelhante à de distribuição de água, pois para pequenas áreas a
alimentação será feita de forma linear, em forma de espinha de peixe, sendo uma solução
mais económica. Para grandes áreas, o fornecimento é feito em forma de anel,
possibilitando a cobertura do maior espaço possível.

3.3.8 ‐ CUSTO DE ESPAÇOS VERDES
A solução que mais se recomenda em relação às áreas verdes, é que estas sejam
subdivididas em pequenas áreas e espalhadas pelo terreno. Apresenta a vantagem de se
poder percorrer uma menor distância para a sua utilização e ser melhor para o meio
ambiente. Porém, é uma solução mais cara, sendo muito mais económico a concentração
destes espaços verdes subdivididos num único parque de maiores dimensões.
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3.4 ‐ CUSTO DAS INFRA‐ESTRUTURAS URBANAS E DENSIDADES
O custo das infra‐estruturas urbanas (IE) tem sido estudado desde 1950 através de
diversos métodos de análise que influenciam os resultados obtidos. Por isso a principal
questão que se coloca é saber se é mais dispendioso equipar de IE zonas de baixas
densidades ou aglomerados muito compactos interessando também saber se as famílias
singulares e os municípios conseguem financiar o custo total das infra‐estruturas urbanas.
Este tema interessa também às empresas privadas, pois também está em jogo o lucro dos
seus investimentos imobiliários.

Segundo Mancini (Mancini, 2008), as formas urbanas que decorrem dos diferentes
padrões de urbanização interferem directamente no provimento de infra‐estruturas
urbanas na medida em que ocasionam custos diferenciados para instalação, optimização e
expansão das suas redes.

A mesma autora cita Aciolly e Davidson (1998), referindo que a densidade costuma
ser um importante referencial na avaliação técnica e financeira da distribuição e consumo
de infra‐estruturas e serviços públicos numa área residencial. Em princípio, pode assumir‐se
que quanto maior a densidade, melhor será a utilização e maximização das infra‐estruturas
e do solo urbano.

Com isto, um dos principais argumentos a favor das altas densidades urbanas refere‐
se à eficiência na construção e manutenção das IE e serviços urbanos tendo em vista que as
baixas densidades significam longas redes de IE para poucos consumidores e, portanto, altos
custos de investimento per capita na instalação e operação (Mancini, 2008).

Porém, as densidades referidas poderão apresentar problemas de congestão,
saturação das redes de IE e ineficiências urbanas, tornando‐se obsoletos.

Posto isto, constata‐se que a relação entre o custo das infra‐estruturas e o tipo de
densidade urbanística depende de vários factores que são difíceis de isolar. É importante
definir os parâmetros, pois os resultados variam muito em função deles.
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Segundo G. Knaap et al. (Knaap, 2001), do Departamento de Planeamento Urbano
da Universidade de Illinois, esses parâmetros a considerar são:
f Tipo de custos: Se os custos a considerar abordam o sector público, privado,
ou ambos.
f Tipo de infra‐estruturas: se as infra‐estruturas a considerar englobam a rede
viária, a rede de telecomunicações, a rede eléctrica, o saneamento básico, os
serviços de bombeiros e policiamento, a escolas, etc. Geralmente diferenciam‐se em
on‐site ou off‐site. As on‐site englobam as IE presentes em todas as urbanizações de
todos os tamanhos e formas, sendo então as redes de IE e as respectivas ligações
domiciliárias

(Ex:

sistema

viário,

sistemas

de

saneamento, sistemas de

telecomunicações, sistemas energéticos e os equipamentos como os espaços verdes,
etc.). As off‐site englobam as IE de serviços municipais e as IE complementares (Ex:
serviços de bombeiros e policiamento, educação, estações de tratamento de águas
residuais, centrais eléctricas, adutores, reservatórios, etc.).
f Os custos de construção e operação: se a análise apenas inclui os custos de
construção, custos de operação ou ambos.
f A medida do custo: se o custo está relacionado com o índice de construção, o
número de fogos, a área do terreno, etc.
f A qualidade do serviço e a topografia.
f A variação das estimativas: Se a informação é meramente estimada ou se ela
se baseia num orçamento já elaborado.
f Sequência esperada do desenvolvimento urbano: Se considera‐se que o
desenvolvimento se mantém constante ou se varia ao longo do tempo.

Dado que o custo das infra‐estruturas depende de todos estes factores, verifica‐se
facilmente que a análise será de certa forma subjectiva. Devido a isso convém rever as
conclusões resultantes de alguns estudos já efectuados para se ter uma ideia de como
podem variar os custos das infra‐estruturas.

Segundo o relatório The Cost of Sprawl (Real Estate Research Corporation, 1974), as
comunidades de alta densidade têm um custo de investimento 21 % inferior ao das
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comunidades de média densidade e 44 % inferior aos de baixa densidade. Os custos
analisados foram baseados em quatro indicadores, sendo eles os custos económicos, custos
operacionais, o impacto ambiental e efeitos visuais, englobando assim todos os custos de
investimento necessários à construção das comunidades. O Gráfico 4 ilustra as conclusões
retiradas em termos de investimento total das referidas comunidades.

Custo médio por habitação (em milhares de dólares)
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T Terreno

Infra‐Estruturas
M Investimento municipal
Tr Transporte
P Investimento privado
E Escolas, utilidades públicas e espaços públicos
I

Gráfico 4 ‐ Análise do custo de comunidade fictícias de 10 000 fogos por 6 hectares de terreno em função das densidades habitacionais:
Baixa, Combinada e Alta. Os custos englobam todos os investimentos necessários para a sua construção.
Fonte: (Real Estate Research Corporation, 1974).
Legenda: Densidade Baixa: Habitações unifamiliares
Densidade Combinada: 25% de edifícios multifamiliares, 25% de apartamentos de edifícios mais pequenos, 25% casas
germinadas, 25% moradias.
Densidade Alta: 40% de edifícios multifamiliares, 30% de apartamentos de edifícios mais pequenos, 20% casas germinadas,
10% moradias.
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O mesmo relatório cita que três por cento das poupanças poderão advir de um
melhor planeamento e que a maior poupança pode ser obtida da construção das próprias
habitações. A nível das infra‐estruturas, o seu custo nas comunidades de alta densidade é
cerca de 55 % inferior aos das comunidades mais dispersas.
Em 1986, a American Farmland Trust (AFT) e o governo de Loudoun County, Virginia,
verificaram que o custo de infra‐estruturação on‐site e off‐site para uma área de ocupação
rural baixa (uma habitação por cada cinco acres) custaria o triplo que numa área de
densidade mais alta. (4.5 habitações por cada acre).
No seguimento do seu estudo, Knaap et al. (Knaap, 2001) citam James Frank (Frank,
1989). Este conduziu um estudo similar sobre custos de infra‐estrutura e, excluindo custo da
habitação e do terreno, concluiu que o custo de infra‐estruturas (on‐site e off‐site) para uma
urbanização de alta densidade seria cerca de 63% inferior a uma de baixa densidade. Refere
também que os custos podem variar entre 50 a 250 % do referido valor, dependendo dos
serviços, pois estes têm esse efeito de variação de custo.
Outro trabalho importante na avaliação dos custos da urbanização foi efectuado em
1991 no estado de Oregon, onde foi publicado o relatório Growth and its impacts in Oregon
(Kitzhaber, 1999) que procurava estudar o crescimento urbanístico e a sua relação com as
comunidades para ver quem poderá acarretar os seus custos e os seus benefícios.
Afirma que as diferenças verificadas no estudo do custo do crescimento urbano
ocorrem devido à localização e ao padrão do desenvolvimento. Devido a isso, é incerto
referir que o desenvolvimento tem um determinado custo por fogo, pois a estimativa
depende do tipo e da localização da habitação, da densidade, do tamanho e capacidade
económica do município, das preferências da população por um determinado tipo de
serviços, etc.
De entre as várias conclusões a que chegaram, convém referir as seguintes:
f Os custos de infra‐estruturas directas (on‐site; Ex: rede viária, passeios, redes
hidráulicas, redes eléctricas e de telecomunicações, etc.) para uma habitação
unifamiliar variam entre $15 000 a $20 000 (dólar de 1999). Custos mais baixos
poderão ser atingidos para desenvolvimentos urbanos maiores e mais densos.
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f As maiores diferenças de custo para habitações unifamiliares variam
consoante as infra‐estruturas indirectas (off‐site; Ex: Bombeiros, Centro de Saúde,
Estações de tratamento de água etc.) pois estas dependem da localização e do
padrão de desenvolvimento. Os resultados indicam que custam entre $15 000 a
$30 000 (dólar de 1999) por fogo. As estimativas poderão ser maiores consoante o
tipo de serviço prestado, da qualidade dos mesmos e das características do local.
f Estas estimativas, apesar de estarem correctas em média, variam muito
conforme o tipo de fogo, pois as exigências socioeconómicas e demográficas das
mesmas afectam as suas necessidades de serviços.

É interessante verificar que outro autor chegou a uns valores muito próximos.
R.Burchell conclui num estudo semelhante em que as infra‐estruturas (on‐site e off‐site)
custam entre $37,000 a $41,000 por fogo (Dólar Americano em 1998) (Knaap, 2001).

Urdaneta (1974) publicou os seus resultados advindos de um estudo parecido
efectuado na Venezuela. Refere que os custos das redes de IE variam em função de quatro
aspectos, sendo eles a população, a estrutura sócio económica da população, a morfologia
urbana e a densidade habitacional. Também menciona que os dois primeiros aspectos são
difíceis de alterar somente no âmbito do Município enquanto que a morfologia urbana e a
densidade populacional podem ser controladas pelo poder público local. A importância
desse controlo é que, com maiores densidades, até certo limite, se reduz significativamente
os custos dos serviços públicos per capita. Assim, o índice de ocupação do solo deve
merecer especial atenção no processo de planeamento urbano (Neumann, 2003).

O Gráfico 5 mostra uma curva que Urdaneta desenvolveu que relaciona os custos
das redes de IE em função da densidade, para a Venezuela, podendo‐se constatar que a
densidade que corresponde ao menor custo de IE por habitante estaria em torno de 1 000
habitantes por hectare (Neumann, 2003).
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Custo (Dólares / Habitante)
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Gráfico 5 ‐ Custo de Infra‐estrutura por habitante relacionado com a densidade populacional para Venezuela.
Fonte: Urdaneta, retirado de Neumann (2003).

Baseando‐se na mesma curva, Ferrari (Ferrari, 1979) identificou os seguintes valores
(Tabela 8) para o custo de IE por densidade populacional (Mancini, 2008).
Densidade (Hab. / ha)
200
300
700
1000
1300
1700
1900

Dólares por Habitante
150
92
22
12
24
69
114

Tabela 8 ‐ Custo de Infra‐estruturas por habitante relacionado com a densidade populacional.
Fonte: Ferrari, retirado de Mancini (2008).

A partir destes resultados poder‐se‐á verificar que custos de IE diminuem com o
amento da densidade populacional mas que a partir dos 1 000 habitantes por hectare estes
custos aumentam.

Segundo Helen Ladd (Ladd, 1998), esta relação em forma de “U” entre custos de IE
em função da densidade populacional deve‐se à “dureza do ambiente” (“the harshness of
the environment”). Refere que o investimento público decresce para áreas metropolitanas
cujo crescimento é inferior a 1% por ano e que aumenta para um crescimento superior a
3.5% ao ano (Kitzhaber, 1999).
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Estes estudos foram efectuados há alguns anos e mostram a importância e
preocupação que se têm dado ao tema. De um modo geral verificou‐se que as urbanizações
mais dispersas acarretam um maior investimento necessário para a infra‐estruturação das
urbanizações.
Contudo, nota‐se que existe uma grande discrepância na avaliação dos custos das
edificações e das infra‐estruturas, pois estes últimos envolvem diferentes órgãos e
concessionários, que trabalham de forma diferenciada (Abiko, 2003).
Esta discrepância é explicada por Abiko et al. pois, segundo os autores, o tipo e
traçado das redes subterrâneas podem variar em função do sistema viário, que pode ser em
xadrez (quarteirão convencional) ou do tipo normal, em que há uma via principal e vias
secundárias ligadas a esta. Ainda refere que, para o desenho em quarteirão, o comprimento
e custo das redes podem variar em função do tamanho do quarteirão e em opções possíveis
de traçado da própria rede, para o mesmo desenho viário.

Posto isto, um controlo de crescimento urbanístico resultante de um bom
planeamento é essencial para se poder reduzir os gastos desnecessários com redes
desajustadas às necessidades da população servida.

Segundo a Information Paper on the Cost of Sprawl (Puget Sound Regional Council,
2005), R. Burchell refere no seu livro The Costs of Sprawl – 2000 (2002) que um crescimento
controlado poderia, num espaço de 25 anos, reduzir em cerca de 227 mil milhões de dólares
os custos governamentais. Isto porque o crescimento descontrolado acarreta mais custos de
consumo territorial e infra‐estrutural.
Burchell ainda mostra que esta redução percentual de custos urbanos é a seguinte:
consumo de terras não ocupadas (10‐40 %), estrutura viária (20‐25 %), IE urbana de
abastecimento de água e drenagem de água residual (15‐20 %), equipamentos públicos
comunitários (2‐10 %).

Vistas estas estimativas de custos por densidades pode‐se voltar a mencionar os
estudos efectuados por Mascaró, pois além de relacionar o investimento por habitante ou
fogo, obteve uma relação dos custos de infra‐estruturação com as áreas urbanizadas.
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Como já foi referido, segundo os estudos mais recentes do autor, serão precisos 120
a 140 mil dólares para construir infra‐estruturas do primeiro grupo num hectare de terreno
urbanizado (Mascaró, 2005). Contudo, em bibliografia mais antiga, refere que o custo do
hectare urbanizado depende pouco da capacidade das redes (Zmitrowicz, 1997).
O Gráfico 6, embora desactualizado no que diz respeito a valores de custos
apresentados, permite compreender o comportamento dos custos de infra‐estruturas por
hectare em função da densidade populacional. Constata‐se que o custo de urbanização de
um hectare para uma ocupação de 75 habitantes/ha é de aproximadamente $37 000 e, para
uma ocupação de 600 pessoas/ha, de $48 000 (Dólar de 1977). Assim, quando a ocupação
aumenta em 800 %, o custo de urbanização cresce só 30%.
Este gráfico provém da Tabela 9, onde se podem ver os custos médios das diversas
redes de IE urbanas por habitação e hectare em função da densidade habitacional e
populacional respectivamente.
Custo por Habitação (Dólar de 1977) Custo por hectare (Dólar de 1977)
Redes

Densidade: Fogos/ha

Densidade: Habitantes/ha

15

30

60

120

75

150

300

600

Pavimento
Drenagens pluviais
Abastecimento de água
Drenagem de águas residuais
Abastecimento de gás canalizado
Abastecimento de energia eléctrica

1 099
388
87
488
217
168

571
207
47
247
121
125

305
106
29
126
66
97

159
54
19
63
39
63

16 494 17 131 18 327 19 124
5 976 6 215 6 375 6 534
1 307 1 436 1 753 2 367
7 331 7 410 7 570 7 649
3 267 3 641 3 995 4 701
2 534 3 769 5 823 7 665

Total

2 447

1 318

729

397

36 909 39 602 43 843 48 040

Tabela 9 ‐ Custo médio das redes urbanas em função da densidade, em dólares (1977).
Fonte: Mascaró (1987), retirado de Mancini (2008).

Da Tabela 9 obteve‐se ainda o Gráfico 7. Este apresenta a curva resultante do custo
de IE por fogo relacionado com a densidade populacional. É importante referir que Mascaró
considerou que cada fogo seria constituído por uma família de cinco pessoas, fazendo com
que as densidades fossem iguais.
No Gráfico 7 verifica‐se que, para uma densidade de 75 habitantes/ha, o custo das
redes de IE por família rondam os $2 500, enquanto que para densidades da ordem de 600
habitantes/ha, os mesmos custos baixam para cerca de $400 por agregado familiar.
Mascaró conclui então que, com o aumento da densidade populacional, os custos de
urbanização de cada família diminuem drasticamente (Zmitrowicz, 1997).
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Gráfico 6 ‐ Relação entre a densidade populacional e o custo de IE por hectare.
Fonte: Mascaró (1987), retirado de Zmitrowicz et al. (1997).
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Gráfico 7 ‐ Relação entre a densidade populacional e o custo de IE por habitação.
Fonte: Mascaró (1987), retirado de Zmitrowicz et al. (1997).
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Por fim, para concluir o estudo feito por Mascaró, apresenta‐se a Tabela 10 que
mostra o custo por utilizador das redes, das ligações e do equipamento complementar para
uma densidade de 300 habitantes por hectare (1) e outra de 75 habitantes por hectare (2).
A densidade (1), de 60 famílias por hectare, é uma densidade registada em centros urbanos
brasileiros e a densidade (2), de 15 famílias por hectare, é a densidade média global da
maioria das cidades brasileiras.

Custo da rede

Redes

Ligações

Equipamento
Complementar

Total

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Viária
Drenagens pluviais
Abastecimento de água
Drenagens residuais
Abastecimento de gás canalizado
Abastecimento de energia eléctrica
Iluminação pública

305
106
29
126
67
97
7

1100
388
87
489
218
169
29

‐
‐
29
6
27
37
‐

‐
‐
176
46
156
170
‐

‐
‐

‐
‐

20

80

305
106
249
512
544
534
27

1100
388
454
915
824
739
109

Total

737

2480

99

548

1441

1501

2277

4529

191
380
450
400

Tabela 10 ‐ Custo de IE por utilizador em dólares (1977) a nível urbano para cidades de médio porte.
Fonte: Mascaró (1987), retirado de Mancini (2008).
Legenda:
(1)

‐ 60 famílias por hectare (equivalente a 300 habitantes por hectare);

(2)

‐ 15 famílias por hectare (equivalente a 75 habitantes por hectare).

Na última coluna apresentam‐se os totais:
f Para densidades de 60 habitações/ha, o preço das IE por família é de $2 277.
f Para densidades de 15 habitações/ha, o preço das IE por família é de $4 529.

Como a última densidade é a média urbana global brasileira, pode‐se dizer que, no
período em que foi elaborado o trabalho, o custo por família com serviços de IE era de
$4500, ou seja, quase $1000 por pessoa (Zmitrowicz, 1997).
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CAPÍTULO 4 ‐ OBJECTO DE ESTUDO
Neste trabalho apresentam‐se resultados relativos aos custos de IE obtidos a partir
de 17 loteamentos localizados nos concelhos de Vila Real e da Figueira da Foz.
Assim, neste capítulo serão caracterizados estes municípios e as áreas urbanizadas, à
luz da legislação nacional, bem como o seu crescimento populacional e respectivo
desenvolvimento urbanístico.

4.1 ‐ TIPOLOGIA DAS ÁREAS URBANAS
A caracterização da tipologia duma área urbana, para fins estatísticos, é o resultado
de um trabalho conjunto desenvolvido pelo INE e pela Direcção Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). A 158ª Deliberação do Conselho Superior
de Estatística, publicada no Diário da República, IIª Série de 11 de Setembro de 1998,
aprovou a referida tipologia bem como a aplicação da mesma às freguesias do Continente e
a 185ª de 17 de Abril de 2000, aprovou a aplicação da mesma tipologia às Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira. Esta tipologia classifica apenas as freguesias
existentes à data do Recenseamento Geral da população de 1991 classificando
provisoriamente as freguesias criadas em data posterior.
A tipologia de áreas urbanas consiste numa classificação das freguesias em três
categorias (INE, 2009):
•

APU ‐ área predominantemente urbana;

•

AMU ‐ área mediamente urbana;

•

APR ‐ área predominantemente rural.

Esta classificação baseou‐se em critérios de natureza quantitativa e qualitativa. Nos
primeiros, incluem‐se as vertentes dimensão (associado à população de lugares) e
densidade (densidade populacional das freguesias). Nos segundos, destacam‐se critérios de
funcionalidade e planeamento.
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A tipologia de áreas urbanas, para além de permitir a classificação do território
nacional nas três categorias acima enunciadas, segundo o seu grau de urbanização, permite
ainda

definir

“População

urbana”

como

a

população

residente

nas

áreas

predominantemente urbanas e identificar e delimitar áreas urbanas com designação
própria, enquanto conjuntos de freguesias APU contíguas, que não podem extravasar o
limite do município.
De seguida, apresentam‐se os conceitos associados a esta tipologia:
f APU ‐ Área Predominantemente Urbana engloba:
- Freguesias consideradas urbanas;
- Freguesias semi‐urbanas contíguas às freguesias urbanas, incluídas na área
urbana, segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento;
- Freguesias semi‐urbanas constituindo por si só áreas predominantemente
urbanas segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento;
- Freguesias sedes de Concelho com população residente superior a 5 000
habitantes.
f AMU ‐ Área Mediamente Urbana engloba:
- Freguesias semi‐urbanas não incluídas na área predominantemente
urbana;
- Freguesias sedes de Concelho não incluídas na área predominantemente
urbana.
f APR ‐ Área Predominantemente Rural engloba:
- Freguesias não incluídas em APU nem AMU.
f Freguesia urbana – freguesia que possua densidade populacional superior a
500 hab./km2 ou que integre um lugar com população residente superior ou
igual a 5 000 habitantes.
f Freguesia semi‐urbana – freguesia não urbana que possua densidade
populacional superior a 100 hab./km2 e inferior ou igual a 500 hab./km2, ou
que integre um lugar com população residente superior ou igual a 2 000
habitantes e inferior a 5 000 habitantes.
Os concelhos de Vila Real e o da Figueira da Foz têm os três tipos de áreas,
interessando por isso efectuar a caracterização dos respectivos municípios e das freguesias
por si constituídas.
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4.2 ‐ O CONCELHO DE VILA REAL
O concelho de Vila Real pertence ao distrito de Vila Real e à antiga província de Trás‐
os‐Montes e Alto Douro. É limitada a norte por território Espanhol, a leste pelo distrito de
Bragança, a sul pelo distrito de Viseu e a oeste com os distritos do Porto e Braga. É o 11º
maior distrito português com cerca de 4 328 Km2 e uma população residente de 218 935
habitantes (INE, 2007).
A sede do distrito é a cidade de Vila Real que tem cerca de 24 500 habitantes (INE,
2007). Esta cidade está situada a cerca de 450 metros de altitude, sobre a margem do rio
Corgo, um dos afluentes do Douro. Localiza‐se num planalto rodeado de altas montanhas,
nomeadamente o Marão e o Alvão.
Como se pode ver no Gráfico 8, o município de Vila Real tem tido um aumento
populacional, mas possui um grande contraste de cariz urbano e rural, pois há muitas
diferenças entre a sua sede a as freguesias circundantes como se pode confirmar nas
Figuras 1 a 5. O concelho possui uma população de cerca de 50 500 habitantes, uma área de
379 Km2 e é composto por 30 freguesias (INE, 2007). Estas freguesias, Figura 1, são: Abaças,
Adoufe, Andrães, Arroios, Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes,
Lamares, Lamas de Ôlo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da
Conceição, Parada de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis, São Pedro, São Tomé
do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da Samardã
(Wikipedia, 2009).

População de Vila Real
51 000
50 000
49 957

49 000

50 423

48 000
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46 000

46 300

45 000
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1991

2001

2006

Gráfico 8 ‐ População do concelho Vila Real nos anos de 1991, 2001 e 2006.
Fonte: INE

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

37

CAPÍTULO 4 – OBJECTO DE ESTUDO

Figura 1 ‐ Concelho de Vila Real e suas freguesias.

Segundo o INE, verifica‐se que as freguesias que possuem maior população são as da
Nossa Senhora da Conceição, S. Pedro e S. Dinis.

No Anexo 1 podem ver‐se os dados estatísticos retirados do INE correspondentes às
populações residentes do concelho em 1991 e 2001 (INE, 2003), as suas densidades e a
respectiva qualificação em termos de território urbano. Porém, as seguintes imagens (Figura
2) resumem os referidos dados para se poder ter uma ideia generalizada da distribuição
populacional em Vila Real.
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Figura 2 ‐ Distribuição populacional do concelho de Vila Real em 1991 e 2001.
Fonte: INE

Pode‐se verificar que houve uma grande variação da população ao longo dos dez
anos em que foram efectuados os levantamentos estatísticos. Essa variação é claramente
evidenciada na Figura 3, comprovando‐se a afluência da população para as cidades e para o
centro do concelho.

Figura 3 ‐ Variação da população entre 1991 e 2001.
Fonte: INE
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De seguida, na Figura 4, são apresentadas as referidas densidades que nos
permitem caracterizar as freguesias em termos de tipologia. Nota‐se que o centro do
concelho é o local mais denso, estando a maior parte da população a residir perto da
cidade.

2

Figura 4 ‐ Densidades populacionais (hab/km ) em 1991 e 2001.
Fonte: INE

Segundo a caracterização do território urbano definido pelo INE e DGOTDU, as
freguesias de Lordelo, Mateus, Nossa Senhora da Conceição, S. Pedro e S. Dinis são as únicas
que são consideradas APU (ou freguesias urbanas), sendo também as que possuem maior
população residente e densidade populacional.
As freguesias semi‐urbanas são a de Adoufe, Arroios, Borbela, Constantim,
Folhadela, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Parada de Cunhos e Torgueda.
As restantes freguesias são consideradas rurais, pois não reúnem as condições de
população residente ou densidade populacional para serem APU ou AMU. A Figura 5
evidencia a grande extensão de áreas rurais do concelho.

Figura 5 ‐ Tipologia de áreas urbanas. Há a comparação entre os anos de 1991 e 2001.
Fonte: INE
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Assim, segundo os dados do INE de 2001, o concelho de Vila Real é um concelho
maioritariamente rural com uma vasta zona urbana no seu centro. A Tabela 11 resume a sua
constituição.

Tipologia

Quantidade de
Freguesias

APU

5

AMU

10

APR

15

Total

30

Tabela 11 ‐ Caracterização das freguesias do Concelho de Vila Real quanto à tipologia das suas áreas urbanas.

Verifica‐se ainda no Gráfico 9 a) e b) que houve uma evolução urbana no município
de Vila Real entre 1991 e 2001.

a) Tipologia das freguesias
de Vila Real em 1991

b) Tipologia das freguesias
de Vila Real em 2001
Urbano
17%

Urbano
10%

Rural
53%

Semi‐
Urbano
37%

Rural
50%

Semi‐
Urbano
33%

Gráfico 9 ‐ Tipologia das freguesias de Vila Real em 1991 (a) e 2001 (b).

Paralelamente ao aumento populacional e crescimento urbanístico, nestes anos tem
havido um aumento do número de edifícios registados. O Gráfico 10 mostra esse aumento
para o município de Vila Real.

No ano 2006, o número de edifícios de habitação familiar clássica registados em Vila
Real foi de 19 443. Verificou‐se assim um crescimento de 4.3 % do número de habitações
entre 2001 a 2006.
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Edifícios de habitação familiar clássica em Vila Real
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Gráfico 10 ‐ Estimativas do parque habitacional em Vila Real, 2001 a 2006.
Fonte: INE (INE, 2007)

Com este crescimento habitacional, interessa averiguar que tipos de habitações
contribuíram mais para este crescimento.

Assim, apresenta‐se no Gráfico 11 o número de alojamentos existentes por edifício
nos anos de 1991 e 2001. Nota‐se claramente que tem havido um aumento na construção
de edificações com mais alojamentos. Isto é, tem havido um maior investimento em
habitações multifamiliares. Verifica‐se que entre 1991 e 2001, em Vila Real, apenas houve
um aumento de 12 % no número de habitações unifamiliares. No mesmo período houve um
aumento de quase 280 % na construção de edifícios com dez a quinze alojamentos.

Caracterizaçao dos edifícios de Vila Real

Número de Edificos
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Gráfico 11 ‐ Distribuição dos edifícios de Vila Real pelo número de alojamentos em 1991 e 2001. Dados apresentados em escala logarítmica.
Fonte: INE

42

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

CAPÍTULO 4 – OBJECTO DE ESTUDO

4.3 ‐ O CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ
O município da Figueira da Foz integra‐se no distrito de Coimbra, pertencente na sua
maior parte à antiga província da Beira Litoral, embora vários concelhos da sua parte leste
se dividam entre as províncias da Beira Alta e da Beira Baixa. Limita a norte com os distritos
de Aveiro e Viseu, a leste com os distritos da Guarda e Castelo Branco, a sul com o distrito
de Leiria e a oeste com o Oceano Atlântico. É o 12º maior distrito português com cerca de
3947 km² e uma população residente de 436 056 habitantes (INE, 2007).

A sede do distrito é a cidade de Coimbra que contém cerca de 101 069 habitantes. A
cidade estudada foi a da Figueira da Foz, sendo a segunda maior cidade do distrito com
cerca de 27 742 habitantes (INE, 2007).

O município da Figueira da Foz é limitado a norte pelo concelho de Cantanhede, a
leste por Montemor‐o‐Velho e Soure, a sul por Pombal e a oeste pelo Oceano Atlântico. O
concelho possui uma população de cerca de 63 400 habitantes, uma área de 379 Km2 e é
composto por 18 freguesias (INE, 2007). Como se pode verificar na Gráfico 12, também tem
verificado um crescimento populacional. As freguesias, Figura 6, são: Alhadas, Alqueidão,
Bom Sucesso, Borda do Campo, Brenha, Buarcos, Ferreira‐a‐Nova, Lavos, Maiorca, Marinha
das Ondas, Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios, Santana, São Julião da Figueira da Foz, São
Pedro , Tavarede e Vila Verde (Wikipedia, 2009).
População da Figueira da Foz
64 000
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63 000
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62 601

62 000
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Gráfico 12 ‐ População da Figueira da Foz nos anos de 1991, 2001 e 2006.
Fonte: INE
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Figura 6 ‐ Concelho da Figueira da Foz e suas freguesias.

Segundo o INE, verifica‐se que as freguesias que possuem maior população são as de
São João da Figueira da Foz, Buarcos e Tavarede.

No Anexo 1 podem ver‐se os dados estatísticos retirados do INE correspondentes às
populações residentes do concelho em 1991 e 2001 (INE, 2003), as suas densidades e a
respectiva qualificação em termos de território urbano. A Figura 7 resume os dados para se
ter uma ideia generalizada da distribuição populacional na Figueira da Foz.
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Figura 7 ‐ Distribuição populacional do concelho da Figueira da Foz em 1991 e 2001.
Fonte: INE

Pode verificar‐se na Figura 8 que houve uma grande variação da população nos dez
anos de estudo decorrentes do levantamento estatístico do INE. Esta variação ocorre devido
ao aumento populacional e afluência da população das zonas rurais para as urbanas.

Figura 8 ‐ Variação da população entre 1991 e 2001.
Fonte: INE
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No caso das densidades populacionais do município, verifica‐se que a freguesia de
São Julião da Figueira da Foz é a que apresenta uma densidade mais concentrada. A Figura 9
mostra essas densidades que permitem caracterizar o concelho em termos de tipologia.

2

Figura 9 ‐ Densidades populacionais (hab/km ) em 1991 e 2001.
Fonte: INE

Segundo a caracterização do território urbano definido pelo INE e DGOTDU, as
freguesias de Buarcos, São João da Figueira da Foz e Tavarede são as únicas que são
consideradas APU (ou freguesias urbanas), sendo também as que possuem maior população
residente e densidade populacional.

As freguesias semi‐urbanas são a de Alhadas, Brenha, Ferreira‐a‐Nova, Lavos,
Maiorca, Marinha das Ondas, Paião, Vila Verde, São Pedro e Moinhos da Gândara.

As restantes freguesias são consideradas rurais, pois não reúnem as condições de
população residente ou densidade populacional para serem APU ou AMU. A Figura 10
evidencia a extensão de áreas rurais do concelho.
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Figura 10 ‐ Tipologia de áreas urbanas. Há a comparação entre os anos de 1991 e 2001.
Fonte: INE

Assim, segundo os dados do INE de 2001, o concelho da Figueira da Foz é um
concelho maioritariamente constituida por freguesias semi‐urbanas com uma zona urbana
no seu centro. A Tabela 12 resume a sua constituição.

Tipologia

Quantidade de
Freguesias

APU

3

AMU

10

APR

5

Total

18

Tabela 12 ‐ Caracterização das freguesias do Concelho da Figueira da Foz quanto à tipologia das suas áreas urbanas.

No Gráfico 13 a) e b) pode verificar‐se a evolução das freguesias na Figueira da Foz
entre 1991 e 2001 constatando‐se que não houve uma grande evolução urbana no
município em termos de crescimento das freguesias.
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a) Tipologia das freguesias
da Figueira da Foz em 1991

b) Tipologia das freguesias
da Figueira da Foz em 2001
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Gráfico 13 ‐ Tipologia das freguesias da Figueira da Foz em 1991 (a) e 2001 (b).

Não houve grande crescimento urbanístico mas verificou‐se, tal como em Vila Real, o
aumento populacional e o aumento do número de edifícios registados. O Gráfico 14 mostra
esse aumento para o município da Figueira da Foz.
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Gráfico 14 ‐ Estimativas do parque habitacional na Figueira da Foz, 2001 a 2006.
Fonte: INE (INE, 2007)

Na Figueira da Foz verificou‐se uma variação de 5.8 % no número de habitações. Em
2001 existiam 22 971 edifícios registados e passou‐se para 24 305 em 2006.

Com este crescimento habitacional, interessa averiguar que tipos de habitações
contribuíram mais para este crescimento.
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No Gráfico 15 apresenta‐se o número de alojamentos existentes por edifício nos
anos de 1991 e 2001. Também segue a tendência de Vila Real com um aumento na
construção de edificações com mais alojamentos.

Caracterizaçao dos edifícios na Figueira da Foz
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Gráfico 15 ‐ Distribuição dos edifícios da Figueira da Foz pelo número de alojamentos em 1991 e 2001. Dados apresentados em escala logarítmica.
Fonte: INE

Apenas se registou‐se um aumento de 6 % nas habitações unifamiliares enquanto
que as edificações com dez a quinze alojamentos obtiveram um crescimento de 83 %.

4.4 ‐ LEGISLAÇÃO URBANA
Ambos

os

concelhos

apresentam

tipologias

e

crescimentos

urbanísticos

semelhantes, pois houve um aumento populacional, afluência às zonas urbanas e aumento
do número de edifícios registados.
Para a análise de projectos convém analisar a legislação referente a cada um dos
municípios no que diz respeito a densidades urbanas. Isto porque a tipologia das freguesias
é muito abrangente, interessando entender a caracterização do espaço urbano e uso do
solo de cada município.
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4.4.1 ‐ PDM DE VILA REAL
O Plano Director Municipal de Vila real caracteriza o espaço urbano e os
aglomerados urbanos da seguinte forma:

Artigo 11º ‐ Caracterização do espaço urbano
1 ‐ Nos espaços pertencentes a esta classe o solo destina‐se predominantemente à
edificação e são caracterizados por possuírem elevada densidade habitacional e ou
elevado nível de infra‐estruturação.
2 ‐ A classe de espaço urbano compreende duas categorias:
a) Aglomerados urbanos, que englobam as áreas de uso predominantemente
residencial e equipamento e funções complementares desse uso;
b) Áreas de equipamento estruturante existente, caracterizadas por
englobarem instalações e serviços de utilização colectiva de nível superior e
estruturante no ordenamento do território concelhio.
3 ‐ A categoria de aglomerados urbanos compreende três níveis:
U1 ‐ cidade de Vila Real, caracterizado pelo carácter fortemente urbano, alta
densidade e nível elevado de funções, correspondendo ao aglomerado
classificado como centro principal na rede urbana;
U2 ‐ centros secundários, caracterizados pelo carácter moderadamente
urbano, média densidade e nível médio ou reduzido de funções, mas com
carácter de polarização crescente na rede urbana;
U3 ‐ satélites, caracterizados pelo carácter rural, baixa densidade e quase
ausência de funções, situados no nível hierárquico inferior da rede urbana.
Artigo 20º ‐ Aglomerados urbanos
3 ‐ Em casos excepcionais a aprovar pela Câmara Municipal, como áreas degradadas
ou de renovação urbana, e enquanto não existirem planos de urbanização ou planos
de pormenor, a capacidade de construção obedecerá às seguintes regras:
a) Nível U1 ‐ o índice de utilização máximo será de 1.2 e o número máximo de
pisos será de sete para a cidade de Vila Real;
b) Nível U2 ‐ o índice de utilização máximo será de 0.7 e o número máximo de
pisos será de três;
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c) Nível U3 ‐ o índice de utilização máximo será de 0.5 e o número máximo de
pisos será de dois.

A Tabela 13 resume a classificação dos espaços urbanos segundo o PDM de Vila real.
Densidades urbanas em Vila Real

U1
U2
U3

Artigo 11º

Artigo 20º

Caracterização do espaço urbano e Aglomerados urbanos

IC

Carácter fortemente Urbano
Alta Densidade
Carácter moderadamente urbano
Média densidade
Carácter rural
Baixa densidade

0.7 < IC ≤ 1.2
0.5 < IC ≤ 0.7
IC ≤ 0.5

Tabela 13 ‐ Classificação dos espaços urbanos segundo o PDM de Vila Real.
Fonte: PDM de Vila Real (Câmara Municipal de Vila Real, 1993).
Legenda:
U – Classificação dos aglomerados urbanos (U1 – Cidade de Vila Real; U2 – Centros secundários; U3 – Satélites).
IC – Índice de construção.

4.4.2 ‐ PDM DA FIGUEIRA DA FOZ
Segundo o Plano Director Municipal da Figueira da Foz a classificação dos espaços
urbanos é a seguinte:

Artigo 33º ‐ Âmbito e usos
2 – Os espaços urbanos destinam‐se a uma ocupação com fins predominantemente
habitacionais.
3 – Os espaços urbanos subdividem‐se, quanto ao tipo de intervenção, em:
a) Espaços urbanos de grau I (cidade da FF);
b) Espaços urbanos de grau II;
Artigo 35º ‐ Espaços urbanos de grau I
a) É permitido o loteamento urbano destinado a habitação, comércio, serviços
e equipamentos desde que de acordo com os seguintes parâmetros:
40 < Densidade habitacional (fogos / ha) ≤ 80
IU ≤ 0.8
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Artigo 36º ‐ Espaços urbanos de grau II
a) É permitido o loteamento urbano destinado a habitação, comércio, serviços
e equipamentos desde que de acordo com os seguintes parâmetros:
20 < Densidade habitacional (fogos / ha) ≤ 40
IC ≤ 0.5
Tipologia: Banda, germinada ou isolada
Artigo 42º ‐ Espaços periurbanos
1 ‐ Os espaços periurbanos destinam‐se a fins predominantemente habitacionais de
baixa densidade.
3– os espaços periurbanos dividem‐se:
Periurbano I (PU I)
Periurbano II (PU II)
Artigo 43º ‐ Periurbano I
a) IU ≤ 0.25
Artigo 44º ‐ Periurbano II
a) IU ≤ 0.1
A Tabela 14 resume a classificação dos espaços urbanos segundo o PDM da Figueira
da Foz.
Densidades urbanas na Figueira da Foz

Caracterização do espaço urbano e Aglomerados urbanos

EU I
EU II
PU

Carácter Fortemente Urbano
Alta Densidade
Carácter moderadamente urbano
Média densidade
Carácter rural
Baixa densidade

IC

Densidade
habitacional

0.5 < IC ≤ 0.8

40 < fogos/ha ≤ 80

0.25 < IC ≤ 0.5

20 < fogos/ha ≤ 40

IC ≤ 0.25

fogos/ha ≤ 20

Tabela 14 ‐ Classificação dos espaços urbanos segundo o PDM da Figueira da Foz.
Fonte: PDM da Figueira da Foz (Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1994).
Legenda:
EU – Classificação dos espaços urbanos (EU I – Espaço urbano de grau I; EU II – Espaço urbano de grau II).
PU – Espaço periurbano.
IC – Índice de construção.
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4.5 ‐ PROJECTOS ANALISADOS
As freguesias seguem a mesma legislação na classificação quanto à tipologia, por isso
os loteamentos analisados neste trabalho situam‐se em solos de categorias diferentes.
Ao todo foram analisados um total de 17 projectos de loteamento dos dois
municípios que apresentavam densidades, áreas e tipologias diferentes.
A Tabela 15 mostra os loteamentos analisados, o concelho, a respectiva freguesia e a
classificação da área urbana a que pertencem.

Quinta Alice

Vila Real

Adoufe

Loteamento localizado
numa freguesia de
tipologia
AMU

Bouças

Vila Real

Adoufe

AMU

Lugar da Borralha

Vila Real

Borbela

AMU

Lugar da Fonte da Rainha

Vila Real

Parada de Cunhos

AMU

Lugar do Marvão

Vila Real

Mateus

APU

Paul

Vila Real

Adoufe

AMU

Quinta do Espadanal

Vila Real

Nossa S. Conceição

APU

Quinta da Fonseca

Vila Real

Nossa S. Conceição

APU

Quinta do Cano

Vila Real

Mateus

APU

Alto S. João

Figueira da Foz

Tavarede

APU

S. José

Figueira da Foz

Tavarede

APU

Quinta do Grou

Figueira da Foz

Tavarede

APU

Rua das Camélias

Figueira da Foz

Paião

AMU

Rua Prof. J. A. Figueiredo

Figueira da Foz

Quiaios

APR

Rua S. Tomé

Figueira da Foz

S. Julião

AMU

Senhora da Arieira

Figueira da Foz

Tavarede

APU

Vale de Galante

Figueira da Foz

Buarcos

AMU

Loteamento

Concelho

Freguesia

Tabela 15 ‐ Localização e classificação dos projectos analisados.
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CAPÍTULO 5 ‐ METODOLOGIA
Neste capítulo é apresentada a metodologia adoptada para a escolha e
levantamento dos dados necessários para a realização do trabalho. Também são referidas
as medidas adoptadas para uniformizar os dados recolhidos.

5.1 ‐ ANÁLISE DOS PROJECTOS
Para a realização deste trabalho, foi necessário proceder à análise de vários
projectos de loteamentos e efectuar um levantamento e respectivo tratamento dos dados.
As Câmaras Municipais de Vila Real e da Figueira da Foz tiveram um papel determinante na
realização deste trabalho, pois disponibilizaram vários projectos.
Os projectos analisados são os que constam na Tabela 15. Analisaram‐se dezassete
projectos de loteamento, sendo nove deles referentes a obras de loteamento realizadas em
Vila Real e os restantes ao município da Figueira da Foz.
Como cada tipo específico de infra‐estrutura apresenta o seu próprio projecto de
execução, contendo peças desenhadas, memória descritiva e orçamento, elaborou‐se um
quadro para simplificar os dados a recolher.

5.2 ‐ DADOS A RECOLHER
Para cada projecto, adoptou‐se a seguinte metodologia para recolha de dados:
1. Levantamento dos dados específicos de cada lote:
1.1. Área total do lote (m2).
1.2. Área máxima de Implantação do lote (m2).
1.3. Área bruta de construção máxima (Abc).
1.3.1. Abc de Habitação.
1.3.2. Número de fogos.
1.3.3. Abc de comércio.
1.3.4. Números de estabelecimentos.
1.3.5. Números de estacionamentos.
1.3.6. Abc total.
2. Área total do terreno a Lotear.
3. Área total dos lotes para habitação e comércio (Total das áreas dos lotes).
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4. Área de cedências para espaços verdes de utilização colectiva.
5. Área de cedências para equipamentos de utilização colectiva.
6. Área de ocupação pela faixa de rodagem, estacionamento e passeios.
7. Número médio de pessoas por cada fogo (disponível na memória descritiva).
8. Ano de aprovação do alvará.
Estes dados foram recolhidos da memória descritiva e a partir deles podem calcular‐
se os índices de construção e a densidade habitacional.
Posto isto, procedeu‐se ao preenchimento da seguinte tabela:
Características gerais do loteamento a analisar
Área total do terreno a Lotear (m2)
Área total do terreno dos Lotes (m2)
Área de implantação dos edifícios (m2)
Área Bruta de Construção (m2)
A.b. Habitação (m2)
A.b. Comércio (m2)
Número de fogos previstos
Número de estabelecimentos
Número de estacionamentos
Área de arruamentos (m2)
Índice de ocupação
Índice de construção
População prevista
Densidade habitacional (hab./ha)
Densidade habitacional (fogos / ha)

Habitação
Total

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tabela 16 ‐ Tabela de dados necessários a preencher para se proceder à análise. (* ‐ Espaços a preencher)

Após o preenchimento da tabela, precedeu‐se à segunda fase da análise dos
projectos. Esta fase consistiu no levantamento orçamental de todos os projectos de infra‐
estruturas. Porém, como cada projecto específico tem uma extensa tabela orçamental,
optou‐se por efectuar um quadro resumo referente aos respectivos projectos de infra‐
estruturas. A rede viária tem, por exemplo, uma grande diversificação de materiais
utilizados na pavimentação cujas soluções construtivas variam consoante o projecto de
urbanização. Para se poder efectuar uma análise objectiva, remeteram‐se todos os
materiais necessários à pavimentação rodoviária para um grupo denominado de
“Pavimentação”. Assim, efectuado o mesmo exercício para todos os projectos de infra‐
estruturas, adoptou‐se a Tabela 17 para preenchimento dos respectivos orçamentos.
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Custos
Globais

Cada
Infra‐
Estrutura

Sub‐
Dividido

Diversos

*

‐‐‐

‐‐‐

1.1

Sistema de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos

‐‐‐

*

‐‐‐

1.1.1
1.1.2

‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

*
*

Segurança e Sinalização

‐‐‐

*

‐‐‐

1.2.1
1.2.2

Sinalização Vertical
Marcas Horizontais

‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

*
*

Arranjos Exteriores / Espaços Verdes

‐‐‐

*

‐‐‐

1.3.1
1.3.2
1.3.3

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*

‐‐‐

*

*

Infra‐Estruturas Hidráulicas

*

‐‐‐

‐‐‐

2.1

Drenagem de Águas Residuais

‐‐‐

*

‐‐‐

2.1.1
2.1.2
2.2.2

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*

Drenagem de Águas Pluviais

‐‐‐

*

‐‐‐

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*
*
*

Abastecimento de Água

‐‐‐

*

‐‐‐

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Movimento de Terras
Tubagens e Acessórios
Bocas‐de‐incêndio

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*

Infra‐Estruturas de Telecomunicações

*

*

‐‐‐

3.1
3.2

‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

*
*

Rede de Gás

*

*

‐‐‐

4.1
4.2

‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

*
*

Infra‐Estruturas Eléctricas

*

*

‐‐‐

5.1
5.2
5.3
5.4

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*
*

Infra‐Estruturas Viárias

*

*

‐‐‐

6.1
6.2
6.3

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

*
*
*

*

*

*

Tipo de Trabalho
1

1.2

1.3

1.4
2

2.2

2.3

3

4

5

6

Contentores
Outros

Movimento de Terras / Muros / Rampas / Degraus / Outros Trabalhos
Áreas Verdes (Ajardinamento e Arborização)
Sistema de Rega / Fontes / Mobiliário Urbano / Outros

Estaleiro / Demolições / Outros

Movimento de Terras
Tubagens e Acessórios
Câmaras de Visita

Movimento de Terras
Tubagens e Acessórios
Câmaras de Visita
Sarjetas e Sumidouros
Órgãos Acessórios

Movimento de Terras
Rede de Distribuição

Movimento de Terras
Tubagem e Acessórios

Movimento de Terras
Posto de Transformação
Rede de Iluminação Pública
Rede de Distribuição BT

Movimento e transporte de Terras
Passeios e Lancis
Pavimentação
Total

Tabela 17 ‐ Tabela de dados referentes ao orçamento de infra‐estrutura de projectos de urbanização. (* ‐ Espaços a preencher).
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5.3 ‐ TRATAMENTO DOS DADOS RECOLHIDOS
Como os projectos não correspondem todos ao mesmo ano, havendo intervalos de
mais de dez anos entre eles, foi necessário actualizar os seus custos.
Logo, converteram‐se todos os custos para mês de Novembro do ano de 2008. Para
tal, recorreu‐se aos índices de preços no consumidor fornecidos pelo INE. Apresenta‐se no
Anexo 2 a forma utilizada para a referida actualização de preços.

De seguida, passou‐se ao estudo dos dados recolhidos. Numa primeira fase foi
necessário obter os seguintes indicadores, aplicados aos dados recolhidos da Tabela 17:

a) Custos de infra‐estruturação por hectare de terreno a urbanizar: Consiste na
relação existente entre o custo de infra‐estrutura por hectare de terreno a
urbanizar. Para se obter esta relação, aplicou‐se a seguinte fórmula a cada
componente de infra‐estruturação:

Custo de IE × 10000

[1]

Área Total do Terreno a Lotear

b) Custos de infra‐estruturação sobre índice de construção de habitação:
Consiste na relação entre o custo de infra‐estrutura pelo índice de construção
de habitação. Não se considerou o índice de construção total por englobar as
áreas de comércio e divide‐se por mil para se obter valores mais reduzidos.
Custo de IE
Índice de Construção de Habitação × 1000

[2]

c) Percentagem do custo de infra‐estrutura (%): É a percentagem de infra‐
estruturação em relação ao custo global do mesmo. Obtêm‐se a partir da
seguinte relação:
Custo de IE
Custo Total de IE

× 100
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d) Custo por fogo: É a relação entre o custo de infra‐estruturação e o número de
habitações das urbanizações em estudo. Obtêm‐se a partir da seguinte
equação:
Custo de IE

[4]

Número de Habitações da Urbanização

Para facilitar o tratamento dos dados recolhidos, procedeu‐se à sua colocação na
Tabela 18. Esta tabela é importante por resumir os custos totais de cada projecto de infra‐
estrutura.

Resumo Orçamental
(Nome do Projecto a analisar)
Projecto de Infra‐Estrutura

Custos

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Infra‐estruturas de Drenagem de Águas Residuais

*

*

*

*

*

2

Infra‐estruturas de Drenagem de Águas Pluviais

*

*

*

*

*

3

Infra‐estruturas de Abastecimento de Água

*

*

*

*

*

4

Sistemas de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos

*

*

*

*

*

5

Infra‐estruturas de Redes de Gás

*

*

*

*

*

6

Infra‐estruturas de Electricidade

*

*

*

*

*

7

Infra‐estruturas de Telecomunicações

*

*

*

*

*

8

Infra‐estruturas Viárias

*

*

*

*

*

9

Segurança e Sinalização

*

*

*

*

*

10

Espaços verdes / Arranjos Exteriores

*

*

*

*

*

11

Outros (Estaleiro / Demolições … )

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Total

Tabela 18 ‐ Tabela que resume os custos totais de casa projecto de infra‐estrutura, relacionando os mesmos com o terreno total a
urbanizar, a área bruta de habitação e o número de fogos. (* ‐ Espaços a preencher).

No Anexo 3 são apresentadas tabelas idênticas a esta referentes a cada projecto de
urbanização.

Para facilitar o estudo da relação entre as variáveis em estudo, utilizou‐se o software
analítico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0. Colocaram‐se todos os
dados no programa informático e procedeu‐se ao estudo das relações entre os mesmos
recorrendo à teoria da amostragem.
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A teoria de amostragem é um estudo das relações existentes entre uma população e
as amostras delas extraídas. É de grande valor, pois permite a estimação de grandezas
desconhecidas da população. Também permite determinar se as diferenças observadas
entre duas amostras são realmente devidas a uma variação casual ou se são
verdadeiramente significativas (Spiegel, 1993).
Verificou‐se a normalidade das variáveis, usando o teste de Kolmogorov‐Smirnov,
que mede a distância máxima entre os resultados de uma distribuição empírica a ser testada
(ou seja, a distribuição real) e os resultados associados à distribuição hipoteticamente
verdadeira (neste caso, a normal). A estatística do teste é dada por DN, representando a
diferença máxima entre SN(x) (distribuição empírica da variável X) e F(x) (distribuição teórica
da variável X), na forma:
DN = Máximo |F(X) – SN(X)|, onde N é o tamanho da amostra.
Se o valor de DN é estatisticamente significativo (para p=0.05), rejeita‐se a hipótese
que a distribuição estudada ser normal, ou seja, para a distribuição ser considerada normal
o valor da significância deve de ser superior a 0.05.
O mesmo autor refere que a correlação mede a excelência dos ajustamentos aos
dados da equação considerada e que quanto mais próximo estiver o coeficiente do valor 1,
em valor absoluto, maior será a relação entre variáveis.
O nível de significância é a probabilidade máxima com a qual se está disposto a
correr o risco da hipótese ser rejeitada. No caso do teste de Fisher, considera‐se que caso o
valor de F seja alto e a significância seja inferior a 0.05 (5 %), as variáveis do modelo de
dispersão estão relacionadas, isto é, que a correlação é estatisticamente significativa
(Spiegel, 1993).
No programa, obtiveram‐se vários diagramas de dispersão de modo a estudar a
relação entre as variáveis consideradas, podendo esta ser linear ou não linear. Optou‐se por
traçar as linhas de regressão linear, logarítmica, inversa, quadrática, cúbica, potencial e
exponencial e compará‐las, recorrendo às tabelas ANOVA. Estas tabelas permitiram escolher
a linha de regressão que melhor se adaptava à população adoptada. Isto é, como verificam a
importância do modelo na perspectiva estatística, escolheu‐se a curva de regressão que
apresentava melhores resultados de correlação e significância no teste F.
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CAPÍTULO 6 ‐ APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE
RESULTADOS
Neste capítulo são indicados os resultados obtidos onde constam os gráficos que
relacionam os custos com a dispersão populacional e habitacional, a contribuição dos custos
das redes e sub‐redes no custo total de infra‐estruturação e as equações que permitem
fazer a previsão de custos.

6.1 ‐ QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS DE IE
Cada rede de IE contribui de forma diferenciada para os custos finais de infra‐
estruturação. O Gráfico 16 apresenta essa variação.

Contribuição de cada IE no custo total de infra‐estruturação
Outros (Estaleiro / Demolições … )

0.8%
14.9%

Espaços verdes / Arranjos Exteriores
0.8%
Segurança e Sinalização
35.3%
IE Viárias
5.2%
IE de Telecomunicações
20.6%
IE de Electricidade
3.4%
IE de Redes de Gás
1.7%
Sistemas de RSU
3.6%
IE de Abastecimento de Água
8.7%
IE de Drenagem de Águas Pluviais
4.9%
IE de Drenagem de Águas Residuais
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Contribuição no custo final de IE
Gráfico 16 ‐ Contribuição de cada rede de IE no custo final de infra‐estruturação, sendo apresentados os respectivos desvios padrão.
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Da análise verifica‐se que a rede de IE viárias custa cerca de um terço do custo total
de infra‐estruturação, sendo este um valor que entra em conformidade com a revisão
bibliográfica (Gráfico 3), enquanto que a rede eléctrica contribui em 20% das despesas de IE.
As restantes redes de IE contribuem de forma quase equitativa para os custos finais de IE.

O Anexo 4 mostra as respectivas percentagens e os desvios associados, podendo‐se
ver que as IE viárias e os espaços verdes têm as maiores oscilações de custos.
Os desvios padrão são muito grandes mas, como foi referenciado no subcapítulo 3.3
(Variação dos custos de IE), as IE podem seguir diversos tipos de traçados e serem
adoptados materiais diferentes, fazendo variar o seu custo final.

Os espaços verdes/arranjos exteriores variam consoante o tipo de urbanização, a
topografia e as escolhas arquitectónicas, pois poderão ser adoptados grandes espaços
ajardinados que depois necessitam de sistema de rega, campos de recreio e respectivo
mobiliário urbano, fontes, muros de suporte, rampas, degraus, etc. Estas escolhas justificam
por si só a grande variação na sua contribuição para os custos finais de IE.
Por outro lado, uma grande variação de custos no sistema viário justifica‐se, tal como
referiu Mascaró (ver subcapítulo 3.3 e a Tabela 6), devido à topografia do terreno e a
extensão das vias.
A influência da rede viária nas restantes redes é muito grande pois parte delas
dependem do traçado das vias.

O Gráfico 17 facilita a visualização da contribuição de cada rede de IE no custo de
infra‐estruturação, pois não são apresentados os desvios. A subcategoria analisada em
todos os projectos denominada de Diversos engloba todas as infra‐estruturas relacionadas
com arranjos exteriores, espaços verdes, estaleiros, demolições, RSU, e segurança e
sinalização.
Analisando o respectivo gráfico, verifica‐se que a rede de gás é a mais barata seguida
da rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas residuais e da rede de
telecomunicações. As redes referidas têm uma contribuição muito semelhante para o custo
total de infra‐estruturação, o que não se verificou na revisão bibliográfica, Gráfico 3, em que
a rede mais barata é a de televisão por cabo.
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Contribuição de cada IE no custo total de infra‐estruturação
Diversos, 18.2%

IE de Drenagem de Águas
Residuais , 4.9%

IE de Drenagem de Águas
Pluviais , 8.7%

IE Viárias, 35.3%
IE de Abastecimento de
Água, 3.6%

IE de Redes de Gás, 3.4%

IE de Electricidade, 20.6%
IE de Telecomunicações,
5.2%
Gráfico 17 ‐ Contribuição de cada IE no custo total de infra‐estruturação (o grupo diversos engloba os RSU, segurança e sinalização,
espaços verdes e outros).

São apresentados também os trabalhos/componentes e a sua contribuição para cada
rede de infra‐estruturas.
O Gráfico 18 apresenta a contribuição dos trabalhos e componentes no grupo
denominado de diversos. Os espaços verdes e arranjos exteriores são os responsáveis pela
maior parte das despesas deste grupo.

Diversos
Estaleiro / Demolições /
Outros
5.4%

Arranjos Exteriores /
Espaços Verdes
80.7%

Sistema de Deposição de
Resíduos Sólidos Urbanos
9.4%
Segurança e Sinalização
4.4%

Gráfico 18 ‐ Contribuição dos trabalhos e componentes no custo final do grupo diversos.
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O Gráfico 19 apresenta os principais trabalhos relativos à construção da rede viária e
respectiva contribuição no custo total de infra‐estruturação. A pavimentação é responsável
por metade dos custos, sendo os passeios e lancis responsáveis por quase 30 % e o
movimento e transporte de terras por 20 %.

Infra‐Estruturas Viárias

Movimento e transporte
de terras
19.7%

Pavimentação
51.7%

Passeios e Lancis
28.5%

Gráfico 19 ‐ Componentes e respectiva contribuição no custo da rede de infra‐estruturas viárias.

O Gráfico 20 mostra a contribuição dos vários trabalhos e componentes no custo
global das IE eléctricas. Verifica‐se que tanto a rede de baixa tensão como a rede de
iluminação pública são responsáveis por um terço dos custos enquanto que o movimento de
terras contribui em 14% e o posto de transformação em cerca de 18%.

Rede Eléctrica
Rede de Distribuição BT
36.2%

Movimento de Terras
14.1%

Posto de Transformação
17.6%

Rede de Iluminação
Pública
32.2%
Gráfico 20 ‐ Contribuição dos trabalhos e componentes no custo da rede de infra‐estruturas eléctricas.

O Gráfico 21 apresenta a rede de IE de telecomunicações e a contribuição de custos
dos devidos trabalhos e componentes. A rede de distribuição contribui com quase dois
terços do custos enquanto que o movimento de terras é responsável por pouco mais de um
terço.
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Rede de Telecomunicações
Movimento de Terras
36.4%

Rede de Distribuição
63.6%

Gráfico 21 ‐ Trabalhos e respectiva contribuição nos custos da rede de infra‐estruturas de telecomunicações.

No Gráfico 22, verifica‐se que a tubagem e acessórios representam 78.8 % dos custos
da rede de gás, enquanto que o movimento de terras é responsável por 21.2 %.

Rede de Gás

Movimento de Terras
21.2%

Tubagem e Acessórios
78.8%
Gráfico 23 ‐ Componentes e respectiva contribuição no custo da rede de infra‐estruturas de gás.

Como se pode ver no Gráfico 23, a rede de drenagem pluvial é responsável por cerca
de metade dos custos de IE hidráulicas, enquanto que o abastecimento de água representa
21 % e a drenagem de águas residuais 29 %.

Infra‐Estruturas Hidráulicas
Abastecimento de Água
20.9%
Drenagem de Águas
Pluviais
50.5%

Drenagem de Águas
Residuais
28.6%
Gráfico 22 ‐ Contribuição de cada uma das redes hidráulicas.
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O Gráfico 24 apresenta as componentes e respectiva contribuição do seu custo na
rede de drenagem de águas residuais. A tubagem e acessórios são responsáveis por 34 %
dos custos, as câmaras de visita por 21 %, as sarjetas e sumidouros por 17 %, os órgãos
acessórios por 8% e o movimento de terras por 20 %.

Rede de Drenagem de Águas Pluviais
Câmaras de Visita
21.2%

Sarjetas e Sumidouros
16.7%
Órgãos Acessórios
7.7%

Tubagens e Acessórios
34.3%

Movimento de Terras
20.1%

Gráfico 24 ‐ Subcategorias e respectiva contribuição nos custos da rede de infra‐estruturas de drenagem de águas pluviais.

O Gráfico 25 apresenta os trabalhos e respectiva contribuição no custo da rede de
drenagem de águas residuais. As tubagens e acessórios contribuem com pouco mais de
metade dos custos enquanto que o movimento de terras ostentam 22 % e as câmaras de
visita 27 %.

Rede de Drenagem de Águas Residuais
Câmaras de Visita
26.7%

Tubagens e Acessórios
51.3%

Movimento de Terras
22.0%

Gráfico 25 ‐ Componentes e respectiva contribuição no custo da rede de infra‐estruturas de drenagem de águas residuais.

No Gráfico 26 verifica‐se que, para a rede de abastecimento de água, as tubagens e
acessórios representam 56 % dos custos, as bocas‐de‐incêndio 21 % e o movimento e
transporte de terras cerca de 23 %.
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Rede de Abastecimento de Água
Bocas de Incêndio
20.9%

Tubagens e Acessórios
56.3%

Movimento de Terras
22.8%

Gráfico 26 ‐ Componentes e respectiva contribuição no custo da rede de infra‐estruturas de abastecimento de água.

Feita a caracterização dos trabalhos e componentes das redes de IE e conhecendo os
custos de IE determinados no subcapítulo 6.2, é possível determinar o valor da contribuição
de qualquer elemento de infra‐estruturação. Para isso, basta determinar o custo de infra‐
estruturação (subcapítulo 6.2) e consultar a tabela do Anexo 4, que resume a contribuição
de todas as IE.

6.2 ‐ RELAÇÃO ENTRE CUSTOS DE IE EM FUNÇÃO DOS PARÂMETROS
DE OCUPAÇÃO DO SOLO

6.2.1 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE
HABITACIONAL
Nesta relação a variável independente é a densidade habitacional e a dependente
são os custos de infra‐estruturação por fogo.

A Tabela 19 apresenta os dados da tabela ANOVA com vários tipos de correlação
(modelos de análise) entre variáveis. Verifica‐se que o modelo cúbico não apresenta uma
correlação significativa entre as variáveis, pois a significância é superior a 5 %, querendo isto
dizer que este modelo não é apropriado para representar a relação entre os custos de IE por
fogo em função da densidade habitacional. Os restantes modelos, apesar de não
apresentarem uma correlação muito forte, têm uma significância pequena, sendo então
modelos apropriados para representar a relação estudada.
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Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

Linear

17

0

0.582

0.338

Logarítmica

17

0

0.572

Inversa

17

0

Quadrática

17

Cúbico

Modelo de
análise

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

F

Significância

0.294

7.672

0.0143

0.327

0.282

7.276

0.0165

0.483

0.233

0.182

4.563

0.0496

0

0.602

0.363

0.271

3.981

0.0428

17

0

0.620

0.384

0.242

2.699

0.0889

Potência

17

0

0.745

0.554

0.525

18.658

0.0006

Exponencial

17

0

0.759

0.577

0.548

20.434

0.0004

Tabela 19 ‐ Dados da tabela ANOVA referentes ao custo de IE por fogo em função da densidade habitacional para cada modelo em estudo.

Apesar do modelo exponencial ter uma melhor correlação e significância, escolheu‐
se a regressão potencial para estimar os respectivos custos porque, para densidades muito
grandes, o modelo exponencial apresenta custos muito baixos, chegando a atingir os zero
euros por fogo.
Após a escolha do modelo apropriado, estudou‐se o comportamento dos resíduos,
tendo‐se testado a sua normalidade pelo teste de Kolmogorov‐Smirnov, verificando‐se que a
distribuição é normal.
Como se pode ver no Gráfico 27, à medida que a densidade habitacional aumenta, os

Custo de Infra‐Estrutura por Fogo (Custo de IE / fogo)

respectivos custos diminuem.

Custo de Infra‐Estrutura por Fogo relacionado com a
densidade habitacional
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30 000.00 €
25 000.00 €
20 000.00 €
15 000.00 €
10 000.00 €
5 000.00 €
‐ €
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Custo de Infra‐Estrutura por Fogo (Custo / fogo)

y = 66584x‐0.635
R² = 0.5543

Potencial (Custo de Infra‐Estrutura por Fogo (Custo / fogo))
Gráfico 27 ‐ Relação entre Custo de IE por fogo com a densidade habitacional.
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No Gráfico 27 verifica‐se que um dos loteamentos apresenta custos muito altos de IE
por fogo quando comparado com os restantes. Este loteamento é o Lugar da Fonte (Parada
de Cunhos) e apresentava amplos espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva.
Estes espaços públicos continham várias rampas, degraus e muros, o que implica
movimentos de terras, obras de construção e a necessidade de um estaleiro, aumentando o
custo geral de IE. A sua eliminação do estudo melhorava a correlação e a significância, no
entanto não se eliminou porque os custos finais das IE não verificavam grande variação.
Assim, a determinação dos custos de infra‐estruturação por fogo em função da
densidade habitacional poderá ser estimada a partir de [5].

Custo de IE por fogo = 66584 × (Densidade Habitacional)

−0.635

[5]

Considerando a classificação dos aglomerados urbanos em relação à densidade
habitacional utilizada pelo PDM da Figueira da Foz (Tabela 14) e a partir de [5], apresenta‐se
na Tabela 20 a estimativa dos intervalos de custos de infra‐estruturas.

Densidade habitacional
Custo de IE por fogo

Mínimo
Máximo

% de Acréscimo de custo de IE

Baixa

Média

Alta

fogos/ha ≤ 20

20 < fogos/ha ≤ 40

40 < fogos/ha ≤ 80

10 000 €
-

6 400 €
10 000 €

4 100 €
6 400 €

244 %

156 %

100 %

Tabela 20 ‐ Estimativa dos intervalos de custos de IE por fogo em relação às densidades habitacionais segundo a classificação do PDM da
Figueira da Foz.

Pela tabela verifica‐se que uma urbanização de densidade habitacional alta, de 80
fogos por hectare, tem um custo de IE de 4 100 € por habitação enquanto que uma de baixa
densidade custa no mínimo 10 000 € por habitação.

Averigua‐se também que a nível das IE, o seu custo por fogo nas urbanizações de
baixa densidade é cerca de 144 % superior ao das urbanizações de densidades altas, isto é,
que as comunidades de alta densidade têm um custo de investimento 36 % inferior aos das
comunidades de média densidade e 59 % inferior aos de baixa densidade.
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6.2.2 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DA ÁREA BRUTA DE
CONSTRUÇÃO
Nesta relação a variável independente é a área bruta de construção e a dependente
são os custos de infra‐estruturação por fogo.
A linha de regressão potencial apresenta a melhor correlação significativa entre
variáveis, sendo inferior a 5 %. Da análise estatística resulta:

Modelo de
análise

Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

17

0

0.628

Potência

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

0.394

0.354

F

Significância

9.771

0.0069

Estudou‐se o comportamento dos resíduos, tendo‐se testado a sua normalidade pelo
teste de Kolmogorov‐Smirnov, verificando‐se que a distribuição é normal.
Como se pode ver no Gráfico 28, à medida que a Abc aumenta, os respectivos custos
de infra‐estruturação por fogo diminuem.

Custo de Infra‐Estrutura por Fogo (Custo de IE / fogo)

Custo por fogo relacionado com a ABC
50 000.00 €
45 000.00 €
40 000.00 €
35 000.00 €
30 000.00 €
25 000.00 €
20 000.00 €
15 000.00 €
10 000.00 €
5 000.00 €
‐ €
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Área Bruta de Construção (m2)

Custo por Fogo

Potencial (Custo por Fogo)

35000

40000

45000

y = 231058x‐0.377
R² = 0.3944

Gráfico 28 ‐ Relação entre o custo de IE por fogo e a área bruta de construção.
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A estimativa dos custos de infra‐estruturação por fogo em função da área bruta de
construção poderá ser estimada a partir de [6].

Custo de IE por fogo = 231058 × (Abc)

−0.377

[6]

Tal como foi referido no caso anterior, o loteamento de Parada de Cunhos apresenta
custos de infra‐estrutura por fogo muito elevados.

6.2.3 ‐ CUSTO DE IE POR HABITANTE EM FUNÇÃO DA DENSIDADE
POPULACIONAL
Nesta relação a variável independente é a densidade populacional e a dependente
são os custos de infra‐estruturação por habitante.
A linha de regressão potencial apresenta o valor mais alto do teste F e a menor
significância, o que indica que a estatística é significativa. Isto é, a correlação é forte e a
significância muito inferior a 5 %. Da análise estatística resulta:
Modelo de
análise

Potência

Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

17

0

0.764

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

0.584

0.556

F

Significância

21.054

0.0004

Estudou‐se o comportamento dos resíduos, tendo‐se testado a sua normalidade pelo
teste de Kolmogorov‐Smirnov, verificando‐se que a distribuição é normal.

Como se pode ver no Gráfico 29, o mesmo loteamento (Parada de Cunhos)
apresenta custos de infra‐estruturação demasiado altos quando comparado com os
restantes. No entanto, à medida que a densidade populacional aumenta, os respectivos
custos de IE por habitante diminuem.

A determinação dos custos de infra‐estruturação por habitante em função da
densidade populacional poderá ser estimada a partir de [7].

Custo de IE por habitante = 55071 × (Densidade populacional)
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[7]
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Custo de Infra‐Estruturas por habitante relacionado com a
densidade populacional
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‐ €
0

50

100

150

200
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Custos de infraestruturação / Habitante

300

350

y = 55071x‐0.706
R² = 0.584

Potencial (Custos de infraestruturação / Habitante)
Gráfico 29 ‐ Relação entre Custo de IE por habitante com a densidade populacional.

Verifica‐se uma semelhança de resultados quando comparado pelo estudo feito por
Mascaró (Gráfico 7), pois em ambos os casos tem‐se uma curva de regressão decrescente,
isto é, os custos de IE diminuem à medida que a densidade populacional aumenta. Por outro
lado, não está de acordo com o estudo efectuado por Urdaneta (Gráfico 5), porque neste
caso a curva é uma parábola em que os custos por habitante começam por descer com o
aumento da densidade atingindo um mínimo a partir do qual acabam por aumentar para
grandes densidades. Por outro lado não se pode comparar os resultados com Urdaneta
porque a escala é muito diferente, ou seja, estudou os custos de IE para densidades
populacionais muito superiores aos das urbanizações aqui analisadas podendo até pôr‐se a
hipótese de não se ter ainda atingido o mínimo e de levar a pensar que esta correlação
poderá não ser válida para valores muito elevados de densidade populacional.
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6.2.4 ‐ CUSTO TOTAL DE IE EM FUNÇÃO DA ÁREA DO TERRENO A
URBANIZAR
Nesta relação a variável independente é a área de terreno a urbanizar e a
dependente são os custos totais de infra‐estruturação.
A linha de regressão potencial apresenta o melhor comportamento para as
respectivas variáveis sendo a correlação significativa entre variáveis inferior a 5 % e verifica‐
se a normalidade pelo teste Kolmogorov‐Smirnov. Da análise estatística resulta:

Modelo de
análise

Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

17

0

0.887

Potência

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

0.786

0.772

F

Significância

55.074

0.0000

É importante referir que da análise estatística efectuada, a regressão potencial é a
única que se aproxima da realidade, pois é a única que apresenta um custo de IE igual a zero
para áreas nulas. Todos os outros modelos apresentam custos negativos para áreas de
tamanho pequeno.
Como se pode ver no Gráfico 30, à medida que a área de terreno da urbanização
aumenta, os respectivos custos de IE aumentam.

Custo total das infra‐estruturas relacionado com a área do
terreno a urbanizar

Custo Total das Infra‐Estruturas

3 500 000.00 €
3 000 000.00 €
2 500 000.00 €
2 000 000.00 €
1 500 000.00 €
y = 7.4523x1.1131
R² = 0.7859

1 000 000.00 €
500 000.00 €
‐ €
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Área total do terreno a Lotear (m2)

Custo Total das Infra‐Estruturas

Potencial (Custo Total das Infra‐Estruturas)

Gráfico 30 ‐ Relação entre a área de terreno a lotear e o custo total de infra‐estruturação.
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O loteamento da Quinta do Grou (Tavarede) apresenta uma área de urbanização de
66 ha e um custo de IE correspondente a quase 3 000 000 € (Gráfico 30). Utilizando [8] para
a mesma área, prevê‐se que o custo seja apenas de 1 700 000 €. É um loteamento que não
se enquadra muito bem no estudo por apresentar uma grande área de urbanização quando
comparada com as restantes amostras e a sua remoção melhorava a correlação. Porém,
apesar de apresentar um erro considerável, não se removeu para efectuar uma nova
análise, pois o programa SPSS retiraria automaticamente a amostra caso ela não se
enquadrasse nos parâmetros em estudo.

A determinação dos custos totais de infra‐estruturação em função da área do
terreno a urbanizar poderá ser estimada a partir de [8].

Custos Totais de IE = 7.4523 × (Área do Terreno a Urbanizar)

1.113

[8]

6.2.5 ‐ CUSTO DE IE POR HABITANTE EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE
CONSTRUÇÃO
Nesta relação a variável independente é o índice de construção total e a dependente
são os custos de infra‐estruturação por habitante.
A linha de regressão potencial apresenta a melhor correlação significativa entre
variáveis, sendo inferior a 5 % e a distribuição é normal. Da análise estatística resulta:

Modelo de
análise

Potência

Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

17

0

0.797

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

0.635

0.610

F

Significância

26.054

0.0001

Como se pode ver no Gráfico 31, à medida que o IC aumenta, os respectivos custos
de IE por habitante diminuem.

Assim, a determinação dos custos de infra‐estruturação por habitante em função do
índice de construção total poderá ser obtida a partir de [9].
Custo de IE por habitante = 811.55 × (Índice de Construção Total)
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−1.321

[9]
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Custos de infraestruturação por Habitante (custo de IE / hab.)
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y = 811.55x‐1.321
R² = 0.6346

Gráfico 31 ‐ Relação entre o índice de construção total e o custo de IE por habitante.

Tal como nos casos anteriores, o loteamento de Parada de Cunhos apresenta custos
demasiado elevados quando comparado com as restantes urbanizações, mas o SPSS não
removeu nenhuma amostra, estando então enquadrada no domínio do estudo.
Ambos os PDM dos municípios estudados classificam as densidades de urbanização
em relação ao índice de construção mas, como se referiu no subcapítulo 4.4, apresentam
uma classificação diferente.
Pela classificação dos aglomerados urbanos em relação ao IC utilizada pelo PDM de
Vila Real (Tabela 13) e a partir de [9], apresenta‐se na Tabela 21 a estimativa dos intervalos
de custos de infra‐estruturas.
Densidade em função do Índice de
Construção
Custo de IE por habitante

Mínimo
Máximo

% de Acréscimo de custo de IE

Baixa

Média

Alta

IC ≤ 0.5

0.5 < IC ≤ 0.7

0.7 < IC ≤ 1.2

2 028 €
-

1 300 €
2 028 €

638 €
1 300 €

318 %

204 %

100 %

Tabela 21 ‐ Estimativa dos intervalos de custos de IE por habitante em relação aos IC segundo a classificação do PDM de Vila Real.

74

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Pela tabela verifica‐se que uma urbanização de alta densidade, com um IC de 1.2,
tem um custo de IE de 638 € por habitante enquanto que uma de baixa densidade custa no
mínimo 2 028 € por habitante.

Averigua‐se também que a nível das IE, o seu custo por habitante nas urbanizações
de baixa densidade é cerca de 218 % superior ao das urbanizações de densidades altas, isto
é, que as comunidades de alta densidade têm um custo de investimento por habitante 51 %
inferior aos das comunidades de média densidade e 69 % inferior aos de baixa densidade.

Pela classificação dos aglomerados urbanos em relação ao IC utilizada pelo PDM da
Figueira da Foz (Tabela 14) e a partir de [9], apresenta‐se na Tabela 22 a estimativa dos
intervalos de custos de infra‐estruturas.
Densidade em função do Índice de
Construção
Custo de IE por habitante

Mínimo
Máximo

% de Acréscimo de custo de IE

Baixa

Média

Alta

IC ≤ 0.25

0.25 < IC ≤ 0.5

0.5 < IC ≤ 0.8

5 067 €
∞

2 028 €
5 067 €

1 090 €
2 028 €

465 %

186 %

100 %

Tabela 22 ‐ Estimativa dos intervalos de custos de IE por habitante em relação aos IC segundo a classificação do PDM da Figueira da Foz.

A tabela mostra que uma urbanização de alta densidade, com um IC de 0.8, tem um
custo de IE de 1 090 € por habitante enquanto que uma de baixa densidade custa no
mínimo 5 067 € por habitante.

Verifica‐se também que o custo das IE por habitante nas urbanizações de baixa
densidade é cerca de 365 % superior ao das urbanizações de densidades altas, isto é, que as
comunidades de alta densidade têm um custo de investimento por habitante 46 % inferior
aos das comunidades de média densidade e 78 % inferior aos de baixa densidade.

6.2.6 ‐ CUSTO DE IE POR FOGO EM FUNÇÃO DO ÍNDICE DE
CONSTRUÇÃO
A relação é muito semelhante à anterior, sendo a variável independente o índice de
construção total e a dependente os custos de infra‐estruturação por fogo.
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A linha de regressão potencial apresenta uma distribuição normal e a melhor
correlação significativa entre variáveis, sendo inferior a 5 %. Da análise estatística resulta:
Modelo de
análise

Tamanho da
Amostra

Casos não
considerados

Coeficiente
de
Correlação

17

0

0.656

Potência

Coeficiente de
Coeficiente de
Determinação
Determinação
Ajustado

0.633

0.3887

F

Significância

28.548

0.0001

Como se pode ver no Gráfico 32, à medida que o IC aumenta, os respectivos custos
de IE por fogo diminuem.

Custo de IE por fogo relacionado com o IC
Custo de Infra‐estrutura por Fogo (custo de IE / fogo)
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1.000

1.200

y = 3660.8x‐1.218
R² = 0.6556

Gráfico 32 ‐ Relação entre o índice de construção total e o custo de IE por fogo.

A determinação dos custos de infra‐estruturação por fogo em função do índice de
construção total poderá ser estimada a partir de [10].
Custo de IE por fogo = 3660.8 × (Índice de Construção Total)

−1.218

[10]

Pela classificação dos aglomerados urbanos em relação ao IC utilizada pelo PDM de
Vila Real (Tabela 13) e a partir de [10], apresenta‐se na Tabela 23 a estimativa dos intervalos
de custos de infra‐estruturas.

76

ANÁLISE DE CUSTOS DE URBANIZAÇÃO

CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Densidade em função do Índice de
Construção
Custo de IE por fogo

Mínimo
Máximo

% de Acréscimo de custo de IE

Baixa

Média

Alta

IC ≤ 0.5

0.5 < IC ≤ 0.7

0.7 < IC ≤ 1.2

8 520 €
∞

5 650 €
8 520 €

2 930 €
5 650 €

291 %

193 %

100 %

Tabela 23 ‐ Estimativa dos intervalos de custos de IE por fogo em relação aos IC segundo a classificação do PDM de Vila Real.

Pela tabela verifica‐se que uma urbanização de alta densidade, com um IC de 1.2,
tem um custo de IE de 2 930 € por habitação enquanto que uma de baixa densidade custa
no mínimo 8 520 € por habitação.

Averigua‐se também que a nível das IE, o seu custo por fogo nas urbanizações de
baixa densidade é cerca de 191 % superior ao das urbanizações de densidades altas, isto é,
que as comunidades de alta densidade têm um custo de investimento por habitação 48 %
inferior aos das comunidades de média densidade e 66 % inferior aos de baixa densidade.

Pela classificação dos aglomerados urbanos em relação ao IC utilizada pelo PDM da
Figueira da Foz (Tabela 14) e a partir de [10], apresenta‐se na Tabela 24 a estimativa dos
intervalos de custos de infra‐estruturas.
Densidade em função do Índice de
Construção
Custo de IE por habitante

Mínimo
Máximo

% de Acréscimo de custo de IE

Baixa

Média

Alta

IC ≤ 0.25

0.25 < IC ≤ 0.5

0.5 < IC ≤ 0.8

19 800 €
∞

8 510 €
19 800 €

4 800 €
8 510 €

413 %

170 %

100 %

Tabela 24 ‐ Estimativa dos intervalos de custos de IE em relação aos IC segundo a classificação do PDM da Figueira da Foz.

A tabela mostra que uma urbanização de alta densidade, com um IC de 0.8, tem um
custo de IE de 4 800 € por habitação enquanto que uma de baixa densidade custa no
mínimo 19 800 € por habitação.
Verifica‐se também que o custo das IE por habitação nas urbanizações de baixa
densidade é cerca de 313 % superior ao das urbanizações de densidades altas, isto é, que as
comunidades de alta densidade têm um custo de investimento por fogo 44 % inferior aos
das comunidades de média densidade e 76 % inferior aos de baixa densidade.
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No Anexo 4 resumem‐se as equações que permitem quantificar os custos e que
foram apresentadas neste capítulo.

6.2.7 ‐ OUTROS ESTUDOS
Estudou‐se ainda o custo de IE por hectare relacionado com a densidade
habitacional e populacional, mas em ambos os casos obtiveram‐se correlações muito fracas
e o valor de significância superior a 5 %. Logo não se obteve a relação válida entre custos de
IE por hectare em função das densidades tal como Mascaró obteve (Gráfico 6).
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CAPÍTULO 7 ‐ CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
O conhecimento dos custos de infra‐estruturação tem uma elevada importância no
planeamento das cidades.

Verificou‐se que à medida que aumenta a densidade populacional, habitacional ou o
índice de construção, os custos das infra‐estruturas diminuem de forma não linear.
Conclui‐se, assim, que as comunidades de alta densidade têm um custo de
investimento em infra‐estruturas 36 % a 51 % inferior ao das comunidades de média
densidade e 59 % a 76 % inferior aos de baixa densidade.
Porém, estas conclusões dependem do PDM do município em causa porque cada
concelho tem os seus próprios critérios de caracterização das densidades das urbanizações.
Como exemplo pode referir‐se a legislação do concelho de Vila Real que não caracteriza as
densidades das áreas urbanizadas em função da densidade habitacional.
Contudo, é importante referir que os valores de custos de IE obtidos neste trabalho
têm elevados desvios devido ao facto de cada projecto de loteamento apresentar uma
morfologia e organização única. Assim este trabalho, para além de analisar em termos de
estimativa os custos de IE enquanto solução de engenharia, mostra ainda como se
distribuem os custos das IE em função da ocupação do solo, fornecendo uma contribuição
para a discussão a respeito da dispersão urbana e da organização do território.

O objectivo que consistia na análise da contribuição de cada sistema de infra‐
estruturação no custo total de infra‐estruturas mostra que as IE viárias contribuem com
cerca de um terço do custo total de infra‐estruturação enquanto que as IE eléctricas
contribuem com um quinto e as restantes redes partilham de forma quase equitativa o
custo final das IE.
Por outro lado, os valores das contribuições de cada sistema de IE possuem um
elevado desvio padrão, ou seja, os custos dos respectivos trabalhos variam muito consoante
o projecto de urbanização. Esta grande variação deve‐se essencialmente à densidade do
loteamento e à topografia.
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
No âmbito deste trabalho, encontrou‐se alguma dificuldade em obter autorização
por parte dos municípios para consultar os projectos de loteamento e a maior limitação que
se encontrou na análise dos projectos de loteamento foi a de encontrar projectos que
tivessem todas as infra‐estruturas intervenientes no estudo. Isto porque, por exemplo,
existiam muitos projectos que já tinham as redes viárias executadas, não apresentando por
isso os requisitos necessários para o respectivo estudo.
Outro entrave, embora menos importante, foi o de ter que analisar projectos
executados num leque alargado de tempo (até dez anos). Para se poder ter uma amostra
significativa de projectos foi necessário fazer uma actualização de preços orçamentais para
os poder comparar.

Assim, para desenvolvimentos futuros, propõe‐se a análise de um maior número de
projectos e, se possível, com uma maior variedade de dispersões urbanas de modo a
obterem‐se melhores correlações e menores desvios.
Propõe‐se também que se tente fazer o estudo com densidades populacionais muito
superiores às analisadas neste trabalho, de forma a que se chegue a um consenso da
relação parabólica dos custos de infra‐estruturação em função da densidade, tal como a
referida na revisão bibliográfica.
Por outro lado, seria interessante conseguir efectuar uma análise de custos que
incluísse o preço da construção das próprias habitações.
Poderá também ser iniciado um estudo semelhante que inclua as infra‐estruturas de
serviços municipais, tais como os serviços de bombeiros e policiamento, educação, e/ou as
IE complementares, como as estações de tratamento de águas residuais, centrais eléctricas,
adutores, reservatórios, etc. Nesta análise seria englobado o estudo de todos os custos de
infra‐estruturação de um município.
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ANEXO 1 ‐ CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
População de Vila Real
1991
Unidade Geográfica

Total

2001

Homens Mulheres

Total

Variação 1991‐2001
Total
Homens Mulheres
(Percentagem)

CC ‐ Vila Real

46300

22363

23937

49957

24028

25929

7.9

FG ‐ Abaças

1186

558

628

1074

507

567

‐9.4

FG ‐ Adoufe

1912

934

978

2067

1021

1046

FG ‐ Andrães

1625

794

831

1511

727

784

FG ‐ Arroios

739

362

377

955

467

488

FG ‐ Borbela

2559

1262

1297

2557

1250

1307

FG ‐ Campeã

1958

939

1019

1627

775

852

FG ‐ Constantim

1085

538

547

971

472

499

‐10.5

Área em
Km2

Densidade
Densidade
Populacional
Tipologia (1991)
Populacional Tipologia (2001)
(hab/Km2) 1991
(hab/Km2) 2001
‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

18.87444

62.8

Rural

56.9

Rural

8.1

16.05005

119.1

Semi‐Urbano

128.8

Semi‐Urbano

‐7

20.47527

79.4

Rural

73.8

Rural

29.2

2.891517

255.6

Semi‐Urbano

330.3

Semi‐Urbano

‐0.1

11.94179

214.3

Semi‐Urbano

214.1

Semi‐Urbano

‐16.9

24.03738

81.5

Rural

67.7

Rural

6.459096

168.0

Semi‐Urbano

150.3

Semi‐Urbano

FG ‐ Ermida

622

298

324

546

256

290

‐12.2

6.910878

90.0

Rural

79.0

Rural

FG ‐ Folhadela

1595

752

843

1897

901

996

18.9

16.06903

99.3

Rural

118.1

Semi‐Urbano

FG ‐ Guiães

652

318

334

585

286

299

‐10.3

8.572233

76.1

Rural

68.2

Rural

FG ‐ Justes

482

240

242

432

217

215

‐10.4

8.635692

55.8

Rural

50.0

Rural

FG ‐ Lamares

409

210

199

419

216

203

2.4

8.697873

47.0

Rural

48.2

Rural

FG ‐ Lamas de Olo

302

148

154

177

75

102

‐41.4

29.33509

10.3

Rural

6.0

Rural

FG ‐ Lordelo

2059

1014

1045

2886

1416

1470

40.2

5.16322

398.8

Semi‐Urbano

559.0

Urbano

FG ‐ Mateus

1575

765

810

2545

1253

1292

61.6

4.139054

380.5

Semi‐Urbano

614.9

Urbano
Semi‐Urbano

FG ‐ Mondrões

1429

715

714

1159

574

585

‐18.9

11.03783

129.5

Semi‐Urbano

105.0

FG ‐ Mouçós

2689

1287

1402

2906

1399

1507

8.1

23.53876

114.2

Semi‐Urbano

123.5

Semi‐Urbano

FG ‐ Nogueira

799

392

407

708

338

370

‐11.4

5.034463

158.7

Semi‐Urbano

140.6

Semi‐Urbano

FG ‐ Vila Real (Nossa Senhora da Conceição)

5468

2615

2853

7846

3764

4082

43.5

3.402787

1606.9

Urbano

2305.8

Urbano

FG ‐ Parada de Cunhos

1077

523

554

1789

865

924

66.1

7.038828

153.0

Semi‐Urbano

254.2

Semi‐Urbano

FG ‐ Pena

667

338

329

540

271

269

‐19

13.89242

48.0

Rural

38.9

Rural

FG ‐ Quinta

190

93

97

148

72

76

‐22.1

4.178148

45.5

Rural

35.4

Rural

FG ‐ Vila Real (São Dinis)

3058

1445

1613

3870

1749

2121

26.6

1.47539

2072.7

Urbano

2623.0

Urbano

FG ‐ Vila Real (São Pedro)

5283

2465

2818

4422

2093

2329

‐16.3

2.212702

2387.6

Urbano

1998.5

Urbano

FG ‐ São Tomé do Castelo

1245

618

627

990

466

524

‐20.5

32.9204

37.8

Rural

30.1

Rural

FG ‐ Torgueda

1625

775

850

1583

756

827

‐2.6

14.4329

112.6

Semi‐Urbano

109.7

Semi‐Urbano

FG ‐ Vale de Nogueiras

1029

497

532

1011

502

509

‐1.7

19.54894

52.6

Rural

51.7

Rural

FG ‐ Vila Cova

350

171

179

239

108

131

‐31.7

6.911268

50.6

Rural

34.6

Rural

FG ‐ Vila Marim

1711

841

870

1690

833

857

‐1.2

23.21348

73.7

Rural

72.8

Rural

FG ‐ Vilarinho de Samardã

920

456

464

807

399

408

‐12.3

21.70948

42.4

Rural

37.2

Rural
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ANEXO 1 ‐ CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

População da Figueira da Foz
1991

Variação 1991‐2001

2001

Unidade Geográfica
Total

Homens Mulheres

CC ‐ Figueira da Foz

61555

FG ‐ Alhadas

3944

1892

FG ‐ Alqueidão

2110

1025

FG ‐ Brenha

850

419

FG ‐ Buarcos

8007

FG ‐ Ferreira‐a‐Nova

32157

Homens Mulheres

62601

29873

2052

4069

1085

1963

431

3821

1603

FG ‐ Lavos

Densidade
Populacional
(hab/Km2) 1991

Tipologia (1991)

Densidade
Populacional
(hab/Km2) 2001

Tipologia (2001)

32728

1.7

1977

2092

3.2

28.86218

136.6

Semi‐Urbano

141.0

Semi‐Urbano

931

1032

‐7

19.66524

107.3

Semi‐Urbano

99.8

Rural

951

466

485

11.9

5.948446

142.9

Semi‐Urbano

159.9

Semi‐Urbano

4186

8051

3830

4221

0.5

13.88399

576.7

Urbano

579.9

Urbano

767

836

1678

805

873

4.7

12.77641

125.5

Semi‐Urbano

131.3

Semi‐Urbano

4132

2013

2119

4171

1993

2178

0.9

35.21408

117.3

Semi‐Urbano

118.4

Semi‐Urbano

FG ‐ Maiorca

2825

1359

1466

3006

1443

1563

6.4

25.09799

112.6

Semi‐Urbano

119.8

Semi‐Urbano

FG ‐ Marinha das Ondas

3296

1582

1714

3241

1562

1679

‐1.7

27.41272

120.2

Semi‐Urbano

118.2

Semi‐Urbano

FG ‐ Paião

1995

959

1036

2404

1145

1259

20.5

21.27456

93.8

Rural

113.0

Semi‐Urbano

FG ‐ Quiaios

2913

1402

1511

3118

1528

1590

7

46.40245

62.8

Rural

67.2

Rural

FG ‐ São Julião da Figueira da Foz

12307

5651

6656

10848

4912

5936

‐11.9

3.889967

3163.8

Urbano

2788.7

Urbano

FG ‐ Tavarede

5562

2701

2861

7722

3743

3979

38.8

10.72312

518.7

Urbano

720.1

Urbano

FG ‐ Vila Verde

3256

1571

1685

3193

1571

1622

‐1.9

24.86024

131.0

Semi‐Urbano

128.4

Semi‐Urbano

FG ‐ São Pedro

2530

1217

1313

2705

1335

1370

6.9

7.00216

361.3

Semi‐Urbano

386.3

Semi‐Urbano

FG ‐ Bom Sucesso

2288

1111

1177

2006

969

1037

‐12.3

60.36295

37.9

Rural

33.2

Rural

FG ‐ Santana

1413

676

737

1146

542

604

‐18.9

15.09313

93.6

Rural

75.9

Rural

FG ‐ Borda do Campo

1049

507

542

953

460

493

‐9.2

9.913202

105.8

Semi‐Urbano

96.1

Rural

FG ‐ Moinhos da Gândara

1475

725

750

1376

661

715

‐6.7

10.67435

138.2

Semi‐Urbano

128.9

Semi‐Urbano
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29398

Total

Total
(Percentagem)

Área em
Km2
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ANEXO 2 ‐ ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS NO CONSUMIDOR

Exemplo de actualização para preços de Novembro de 2008.
Considerando que se quer converter 1000 € na moeda de 1998, terá que se fazer
uma primeira actualização para mês de Janeiro de 2002 e, de seguida, para o mês de
Novembro de 2008.

Exemplo de Conversão:
Para converter 1 000 € da moeda de 1998 para Novembro de 2008:
Ir ao índice referente à moeda de Novembro de 1998 (Tabela 25):

89

Logo:
1 000.00 €
x

→
←

89
100

x

=

1 123.60 €

(Base 100, Janeiro de 2002)

Passar então para a moeda de 2008
1 123.60 €
y

→
←

100
116.7

y

=

1 311.24 €

(Base 100, Janeiro de 2002)
(Base Novembro de 2008, Tabela 25)

Isto é, 1000 € em 1998 equivalem a 1311 € em 2008

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Índice
86.4
89
90.7
94.2
97.9
101.9
104.4
106.9
109.6
112.2
115.3
116.7

Tabela 25 – Índices de preços no consumidor para Novembro de 2008
Fonte: INE
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ANEXO 3 ‐ QUADROS RESUMO DE CADA URBANIZAÇÃO: CONCELHO DE VILA REAL
Urbanizações de Vila Real
Loteamento
Freguesia
Tipologia da Freguesia onde se inserem

Quinta Alice

Bouças

Lugar da Borralha

Quinta da Fonte
Rainha

Lugar do Marvão

Paul

Quinta do
Espadanal

Adoufe

Adoufe

Borbela

Parada de Cunhos

Mateus

Adoufe

AMU

AMU

AMU

AMU

APU

AMU

Quinta da Fonseca

Nossa S. Conceição Nossa S. Conceição
APU

APU

Quinta do Cano
Mateus
APU

Características Gerais
2

Área total do terreno a Lotear (m )
2
Área total do terreno dos Lotes (m )
2

Área de implantação dos edifícios (m )
2

Área Bruta de Construção (m )

10753

6165

25334

15670

10000

5047

32302

20542

8717

5321

10029

5231.5

7531

4316

14360

7039

11500
4374

1440

1236

4573

1856

2894

990

4239

4213

2716

2880

1850

17853

3712

6292

1800

13567

20844

11129

2880

1850

14825

3712

6292

1800

12237

16551

10340

A.b. Comércio (m )

0

0

3028

0

0

0

1330

4293

789

Número de fogos previstos

8

4

98

19

24

4

78

110

72

Número de estabelecimentos

0

0

7

0

0

0

16

45

8

Número de estacionamentos

16

16

237

57

72

16

245

113

135

Área de arruamentos (m )

1 528.00

475.00

7 566.00

5 181.50

999.00

518.00

8 252.00

3 575.00

3 323.00

Índice de ocupação

0.134

0.200

0.181

0.118

0.289

0.196

0.131

0.205

0.236

Índice de Construção de Habitação

0.268

0.300

0.585

0.237

0.629

0.357

0.379

0.806

0.899

Índice de Construção Total

0.268

0.300

0.705

0.237

0.629

0.357

0.420

1.015

0.968

2

A.b. Habitação (m )
2

2

População prevista

32

24

428

57

84

24

273

558

360

Densidade populacional (hab./ha)

30

39

169

36

84

48

85

279

313

Densidade habitacional (fogos / ha)

7

6

39

12

24

8

24

55

63

3 799.14 €
14 206.31 €

3 818.13 €
6 772.18 €

28 731.50 €
75 604.10 €

31 471.73 €
74 813.72 €

12 423.34 €
14 208.13 €

3 900.17 €
1 107.64 €

26 919.73 €
36 495.83 €

14 306.73 €
36 861.76 €

9 225.04 €
29 074.23 €

IE de Abastecimento de Água
Sistemas de Deposição de Resíduos Sólidos

4 984.24 €

2 036.93 €

17 210.15 €

21 755.79 €

9 763.74 €

2 017.26 €

22 725.46 €

14 811.01 €

10 128.56 €

2 363.81 €

700.00 €

10 450.00 €

2 314.24 €

4 000.00 €

8 500.00 €

4 004.41 €

7 123.41 €

2 369.14 €

IE de Redes de Gás

3 100.58 €

2 510.66 €

10 945.81 €

7 273.24 €

8 827.20 €

2 055.73 €

5 653.67 €

8 543.11 €

4 763.92 €

IE de Electricidade

18 498.97 €

7 086.00 €

116 251.00 €

65 397.36 €

33 021.00 €

4 828.00 €

117 264.10 €

179 202.37 €

95 244.75 €

IE de Telecomunicações

11 414.45 €

4 436.63 €

28 675.00 €

22 146.02 €

12 731.35 €

3 358.50 €

24 824.15 €

21 627.87 €

20 147.47 €

IE Viárias

27 326.01 €

32 715.74 €

263 055.85 €

239 294.68 €

56 291.55 €

22 673.47 €

360 525.08 €

225 217.40 €

163 883.42 €

Custo Total das Infra‐Estruturas
IE de Drenagem de Águas Residuais
IE de Drenagem de Águas Pluviais

Segurança e Sinalização

1 394.86 €

600.00 €

6 070.40 €

1 875.83 €

2 396.15 €

400.00 €

4 004.41 €

4 208.47 €

757.33 €

Espaços verdes / Arranjos Exteriores

5 323.91 €

6 200.00 €

79 460.17 €

344 813.76 €

16 315.58 €

1 100.00 €

50 528.40 €

20 787.48 €

85 292.15 €

Outros (Estaleiro / Demolições … )
Total

4 808.02 €

‐ €

4 500.00 €

17 015.50 €

1 500.00 €

‐ €

‐ €

‐ €

97 220.30 €

66 876.27 €

640 953.98 €

828 171.87 €

171 478.04 €

49 940.77 €

652 945.24 €

532 689.61 €
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Urbanizações de Vila Real
Loteamento

Quinta Alice

Bouças

Lugar da Borralha

Quinta da Fonte
Rainha

Lugar do Marvão

Quinta do
Espadanal

Paul

Quinta da Fonseca

Quinta do Cano

Percentagem de Contribuição de cada IE (%)
IE de Drenagem de Águas Residuais

3.91

5.71

4.48

3.80

7.24

7.81

4.12

2.69

IE de Drenagem de Águas Pluviais

14.61

10.13

11.80

9.03

8.29

2.22

5.59

6.92

2.19
6.91

IE de Abastecimento de Água
Sistemas de Deposição de Resíduos Sólidos

5.13

3.05

2.69

2.63

5.69

4.04

3.48

2.78

2.41

2.43

1.05

1.63

0.28

2.33

17.02

0.61

1.34

0.56

IE de Redes de Gás

3.19

3.75

1.71

0.88

5.15

4.12

0.87

1.60

1.13
22.63

IE de Electricidade

19.03

10.60

18.14

7.90

19.26

9.67

17.96

33.64

IE de Telecomunicações

11.74

6.63

4.47

2.67

7.42

6.72

3.80

4.06

4.79

IE Viárias

28.11

48.92

41.04

28.89

32.83

45.40

55.22

42.28

38.94

Segurança e Sinalização

1.43

0.90

0.95

0.23

1.40

0.80

0.61

0.79

0.18

Espaços verdes / Arranjos Exteriores

5.48

9.27

12.40

41.64

9.51

2.20

7.74

3.90

20.26

Outros (Estaleiro / Demolições … )
Total

4.95

0.00

0.70

2.05

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Densidade da urbanização pelo PDM de Vila Real (Tabela 13)
IC

Baixa

Baixa

97 220.30 €
12 152.54 €

66 876.27 €
16 719.07 €

Alta

Baixa

Média

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Relações de Custos
Custos totais de IE
Custo de IE por fogo

640 953.98 €
6 540.35 €

828 171.87 €
43 587.99 €

171 478.04 €
7 144.92 €

49 940.77 €
12 485.19 €

652 945.24 €
8 371.09 €

532 689.61 €
4 842.63 €

420 886.00 €
5 845.64 €

Custo de IE por habitante

3 038.13 €

2 786.51 €

1 497.56 €

14 529.33 €

2 041.41 €

2 080.87 €

2 391.74 €

954.64 €

1 169.13 €

Custos de IE por ha de terreno a urbanizar
Custos de IE / (IC habitação x 1000)

90 412.26 €

108 477.32 €

253 001.49 €

528 507.90 €

171 478.04 €

98 951.40 €

202 137.71 €

259 317.30 €

365 987.82 €

362.99 €

222.86 €

1 095.31 €

3 496.08 €

272.53 €

140.03 €

1 723.58 €

661.14 €

468.10 €
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ANEXO 3 ‐ QUADROS RESUMO DE CADA URBANIZAÇÃO: CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ
Urbanizações da Figueira da Foz
Loteamento
Freguesia
Tipologia da Freguesia

Alto S. João

S. José

Quinta do Grou

Rua das Camélias

Rua Prof. J. A.
Figueiredo

Rua S. Tomé

Senhora da Arieira

Vale de Galante

Tavarede

Tavarede

Tavarede

Paião

Quiaios

S. Julião

Tavarede

Buarcos

APU

APU

APU

AMU

APR

AMU

APU

AMU

Características Gerais
2

Área total do terreno a Lotear (m )
2
Área total do terreno dos Lotes (m )
2

Área de implantação dos edifícios (m )
2

Área Bruta de Construção (m )
2

A.b. Habitação (m )

16041

17591.1

66741.5

2859

6886

3080

15474

36823

5053

12554.15

17757.14

1989

5483

2055.42

7117

14955.71

4098

3916

15355.3

758.12

1350

889.2

2937

9066

9707

8689

40104

1143.6

2400

1904

11154

22096.36
22096.36

9357

8451.5

39554

1143.6

2400

1845

11154

A.b. Comércio (m )

350

237.5

550

0

0

59

0

0

Número de fogos previstos

80

56

332

9

10

9

73

184

2

Número de estabelecimentos

2

2

11

0

0

1

0

0

Número de estacionamentos

240

116

764

10

30

27

163

184

Área de arruamentos (m )

4 203.00

2 447.51

28 476.89

406.00

651.00

628.58

3 346.00

7 269.74

Índice de ocupação

0.255

0.223

0.230

0.265

0.196

0.289

0.190

0.246

Índice de Construção de Habitação

0.583

0.480

0.593

0.400

0.349

0.599

0.721

0.600

Índice de Construção Total

0.605

0.494

0.601

0.400

0.349

0.618

0.721

0.600

População prevista

320

224

1578

36

35

31.5

328.5

736

Densidade populacional (hab./ha)

199

127

236

126

51

102

212

200

Densidade habitacional (fogos / ha)

50

32

50

31

15

29

47

50

2

Custo Total das Infra‐Estruturas
IE de Drenagem de Águas Residuais

22 063.00 €

27 638.67 €

107 821.26 €

7 001.71 €

5 252.74 €

2 929.27 €

11 622.35 €

35 580.23 €

IE de Drenagem de Águas Pluviais

31 270.75 €

49 355.46 €

192 611.37 €

12 218.13 €

6 949.97 €

12 221.00 €

18 995.67 €

19 538.88 €

IE de Abastecimento de Água
Sistemas de Deposição de Resíduos Sólidos

2 193.79 €

8 934.01 €

76 626.71 €

12 396.62 €

2 985.64 €

2 749.13 €

13 117.20 €

19 884.21 €

1 283.57 €

1 962.13 €

926.91 €

178.38 €

494.35 €

166.84 €

1 043.20 €

1 835.73 €

IE de Redes de Gás

8 581.01 €

13 917.52 €

92 656.12 €

7 964.47 €

14 463.79 €

2 755.23 €

12 099.81 €

13 712.79 €
188 032.93 €

IE de Electricidade

49 813.28 €

79 394.34 €

790 508.62 €

25 182.64 €

43 008.57 €

20 211.56 €

59 583.37 €

IE de Telecomunicações

15 999.69 €

12 496.16 €

210 099.33 €

6 868.71 €

7 161.92 €

2 561.91 €

11 439.22 €

14 827.13 €

IE Viárias

98 919.97 €

113 614.77 €

776 861.15 €

42 616.67 €

52 270.99 €

7 031.29 €

110 415.02 €

190 489.28 €

Segurança e Sinalização

1 286.66 €

2 779.82 €

9 082.19 €

1 768.89 €

3 716.56 €

‐ €

1 311.24 €

3 933.71 €

Espaços verdes / Arranjos Exteriores

74 447.03 €

9 437.85 €

664 434.24 €

1 679.70 €

14 209.75 €

25 828.01 €

55 454.39 €

184 944.93 €

Outros (Estaleiro / Demolições … )
Total

‐ €
305 858.75 €

‐ €
319 530.73 €

‐ €
2 921 627.91 €

5 797.20 €
123 673.12 €

‐ €
150 514.28 €

‐ €
76 454.24 €

‐ €
295 081.46 €

‐ €
672 779.83 €
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Urbanizações da Figueira da Foz
Loteamento

Alto S. João

S. José

Quinta do Grou

Rua das Camélias

Rua Prof. J. A.
Figueiredo

Rua S. Tomé

Senhora da Arieira

Vale de Galante

Percentagem de Contribuição de cada IE (%)
P

t
d C t ib i ã d
d IE (%)
IE de Drenagem de Águas Residuais

7.21

8.65

3.69

5.66

3.49

3.83

3.94

de Drenagem de Águas Pluviais

10.22

15.45

6.59

9.88

4.62

15.98

6.44

5.29
2.90

IE de Abastecimento de Água
Sistemas de Deposição de Resíduos Sólidos

0.72

2.80

2.62

10.02

1.98

3.60

4.45

2.96

0.42

0.61

0.03

0.14

0.33

0.22

0.35

0.27

IE de Redes de Gás

2.81

4.36

3.17

6.44

9.61

3.60

4.10

2.04
27.95

IE de Electricidade

16.29

24.85

27.06

20.36

28.57

26.44

20.19

IE de Telecomunicações

5.23

3.91

7.19

5.55

4.76

3.35

3.88

2.20

IE Viárias

32.34

35.56

26.59

34.46

34.73

9.20

37.42

28.31

Segurança e Sinalização

0.42

0.87

0.31

1.43

2.47

0.00

0.44

0.58

Espaços verdes / Arranjos Exteriores

24.34

2.95

22.74

1.36

9.44

33.78

18.79

27.49

Outros (Estaleiro / Demolições … )
Total

0.00

0.00

0.00

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Densidade da urbanização pelo PDM da Figueira da Foz (Tabela 14)
IC
Densidade habitacional

Alta
Alta

Média
Média

Alta
Alta

Média
Média

Média
Baixa

Alta
Média

Alta
Alta

Alta
Alta

Relações de Custos
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Custos totais de IE

305 858.75 €

319 530.73 €

2 921 627.91 €

123 673.12 €

150 514.28 €

76 454.24 €

295 081.46 €

672 779.83 €

Custo de IE por fogo

3 823.23 €

5 705.91 €

8 800.08 €

13 741.46 €

15 051.43 €

8 494.92 €

4 042.21 €

3 656.41 €

Custo de IE por habitante

955.81 €

1 426.48 €

1 851.48 €

3 435.36 €

4 300.41 €

2 427.12 €

898.27 €

914.10 €

Custos de IE por ha de terreno a urbanizar
Custos de IE / (IC habitação x 1000)

190 673.12 €

181 643.41 €

437 752.81 €

432 574.75 €

218 580.13 €

248 228.05 €

190 695.01 €

182 706.41 €

524.34 €

665.08 €

4 929.81 €

309.18 €

431.85 €

127.63 €

409.37 €

1 121.17 €
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ANEXO 4 ‐ QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS DE IE
Este anexo exemplifica a quantificação dos custos de infra‐estruturas. Terá que se seguir os
seguintes passos:
1) Escolher a equação consoante a variável pretendida e determinar o custo total de IE.
Variável Independente (X)

Variável dependente (Y)

Equação
−0.635

Densidade Habitacional

Custo de IE por fogo = 66584 × (Densidade Habitacional)

Abc

Custo de IE por fogo = 231058 × (Abc)

Densidade Populacional

Custo de IE por habitante = 55071 × (Densidade p opulacional)

Área do terreno a urbanizar

Custos Totais de IE = 7.4523 × (Área do Terreno a Urbanizar)

Índice de Construção

Custo de IE por habitante = 811.55 × (Índice de Construção Total)

Índice de Construção

Custo de IE por fogo = 3660.8 × (Índice de Construção Total)

−0.377

[5]
[6]

−0.706
1.113
−1.321

−1.218

[7]
[8]
[9]
[10]

2) Tendo o custo total de Infra‐Estrutura, consultar a Tabela 26 para determinar o custo
de um componente ou trabalho de IE.
Por exemplo:
Suponhamos que se pretende determinar o custo das infra‐estruturas hidráulicas em função
da densidade populacional.
a) Determinar o custo de IE por habitante para uma densidade populacional de 75
pessoas por hectare (Equação [7]).
Custo de IE por habitante = 55071 × (75)

−0.706

= 2613 €

b) Qual é a sua contribuição média para os custos de IE hidráulicas?
Consultando a Tabela 26, as IE hidráulicas representam 17.2% dos custos totais de IE.
2613 € × 0.172 = 449.4 €

c) Qual é a sua contribuição média no custo da rede de drenagem de águas residuais?
As IE de drenagem residuais representam 4.92% dos custos totais de IE.
2613 € × 0.0492 = 128.60 €

d) Qual é o custo médio, máximo e mínimo que esse habitante despende para as
câmaras de visita (Drenagem de águas residuais)?
% do Custo total de IE (Tabela 26)

→

Custo por habitante (densidade: 75 habitantes por hectare)

Médio

1.32 %

→

2613 € × 0.0132 = 34.5 €

Máximo

2.28 %

→

2613 € × 0.0228 = 59.6 €

Mínimo

0.35 %

→

2613 € × 0.0035 = 9.15 €
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ANEXO 4 ‐ QUANTIFICAÇÃO DE CUSTOS DE IE
Tabela 26 – Quadro de quantificação de custos de Redes de IE e respectivos trabalhos.
Percentagens (%)
Globais

Tipo de Trabalho
1 Diversos

Cada Infra‐Estrutura

Subdividido

Desvio
Desvio
Desvio
Média
Máximo Mínimo Média
Máximo Mínimo Média
Máximo Mínimo
Padrão
Padrão
Padrão
18.24

10.52

28.76

7.71

1.1 Sistema de Deposição de Resíduos

1.74

4.00

5.75

0.00

1.1.1 Contentores
1.1.2 Outros
1.2 Segurança e Sinalização

0.81

0.61

1.42

14.90

11.91

26.81

2 Infra‐Estruturas Hidráulicas

17.20

5.38

22.57

0.78

1.61

2.39

0.00

4.92

1.86

6.79

3.06

2.1.1 Movimento de Terras
2.1.2 Tubagens e Acessórios
2.2.2 Câmaras de Visita
2.2 Drenagem de Águas Pluviais

8.68

4.09

12.77

2.3 Abastecimento de Água

3.59

2.03

5.62

2.27

7.47

2.93

5.20

2.27

7.47

3.44

2.23

5.67

1.22

3.44

2.23

5.67

5.1
5.2
5.3
5.4

20.62

7.08

27.70

13.54

20.62

7.08

27.70

35.31

10.30

45.61

25.00

35.31

10.30

45.61

94

100.00

‐‐‐

‐‐‐

11.24
2.64
4.54

19.02
5.39
8.91

0.00
0.11
0.00

0.78

1.61

2.39

0.00

1.08
2.53
1.32

0.59
1.22
0.96

1.67
3.74
2.28

0.50
1.31
0.35

1.75
2.98
1.84
1.45
0.67

1.41
1.67
1.27
0.68
1.04

3.15
4.65
3.11
2.13
1.71

0.34
1.31
0.58
0.76
0.00

0.82
2.02
0.75

0.67
1.00
1.23

1.49
3.02
1.98

0.15
1.02
0.00

1.89
3.31

1.37
1.52

3.27
4.83

0.52
1.78

0.73
2.71

0.68
1.68

1.41
4.39

0.05
1.03

2.90
3.63
6.63
7.45

1.51
3.52
3.34
4.00

4.41
7.15
9.98
11.46

1.39
0.11
3.29
3.45

6.97
10.07
18.27

6.21
5.24
7.56

13.19
15.31
25.82

0.76
4.83
10.71

100.00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

25.00

6.1 Movimento e transporte de Terras
6.2 Passeios e Lancis
6.3 Pavimentação
Total

7.77
2.75
4.38

13.54

Movimento de Terras
Posto de Transformação
Rede de Iluminação Pública
Rede de Distribuição BT

6 Infra‐Estruturas Viárias

0.04
0.09

1.22

4.1 Movimento de Terras
4.2 Tubagem e Acessórios
5 Infra‐Estruturas Eléctricas

0.74
0.75

2.93

3.1 Movimento de Terras
3.2 Rede de Distribuição
4 Rede de Gás

0.35
0.33

1.56

2.3.1 Movimento de Terras
2.3.2 Tubagens e Acessórios
2.3.3 Bocas‐de‐incêndio
5.20

0.39
0.42

4.60

Movimento de Terras
Tubagens e Acessórios
Câmaras de Visita
Sarjetas e Sumidouros
Órgãos Acessórios

3 Infra‐Estruturas de Telecomunicações

0.00
0.00

11.82

2.1 Drenagem de Águas Residuais

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

5.38
0.42

2.99

1.3.1 Movimento de Terras / Muros /
1.3.2 Áreas Verdes (Ajardinamento e
1.3.3 Sistema de Rega / Fontes / Mobiliário
1.4 Estaleiro / Demolições / Outros

3.78
0.28

0.20

1.2.1 Sinalização Vertical
1.2.2 Marcas Horizontais
1.3 Arranjos Exteriores / Espaços Verdes

1.60
0.14

‐‐‐

100.00

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐
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