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RESUMO 

Associado à expansão das áreas urbanas, surgiu o fenómeno da dispersão urbana. A dispersão 

urbana é uma realidade em Portugal e mais visível no interior do país, onde se verificam baixas 

densidades populacionais. Uma vez que os serviços de abastecimento e drenagem de águas 

residuais são essenciais para a saúde pública, é fundamental que o seu acesso seja universal, 

independentemente da densidade populacional de cada aglomerado urbano. Sendo estes 

serviços bens de primeira necessidade, implicam a existência e manutenção de uma vasta rede 

de infraestruturas de saneamento básico, que se estende por quilómetros para servir zonas 

dispersas e com baixa utilização, com elevados custos para a entidade gestora. Torna-se 

pertinente avaliar a relação entre a dispersão urbana e os custos das infraestruturas, de modo a 

cooperar com as entidades que gerem estes serviços, com o intuito de ajudar à adoção de 

políticas que garantam a sua sustentabilidade. O objetivo principal desta dissertação é relacionar 

o custo das infraestruturas de saneamento básico com a ocupação do território, sendo importante 

o desenvolvimento de uma metodologia para a sua realização. Os resultados alcançados 

permitem concluir que, à medida que aumenta a densidade populacional, diminui a quantidade 

de rede afeta a cada habitante, e consequentemente os custos de rede afeta a cada habitante. 

Relativamente à variação do comprimento das redes de abastecimento de água e drenagem de 

águas residuais domésticas com a dispersão urbana, conclui-se que existem outros fatores que 

influenciam o seu comprimento tais como a morfologia urbana e a tipologia de construção. 

Ao nível do tratamento de águas, verifica-se que o custo médio por habitante das ETAR´s e dos 

coletores, diminui com o aumento da população servida. Constata-se ainda, que o custo médio 

per capita relativamente aos coletores diminui com o aumento da densidade populacional. Esta 

relação não se verifica entre os custos médios per capita das ETAR´s e a densidade 

populacional, que poderá estar relacionada com o tipo de tratamento praticado em cada ETAR. 

 

 

Palavras-Chave: Dispersão urbana, infraestruturas, custos, abastecimento e saneamento de 

águas. 
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ABSTRACT 

Associated with the expansion of urban areas, there was the phenomenon of urban sprawl. The 

urban sprawl is a reality in Portugal and more visible within the country, where there are low 

population densities. Since the supply and water sanitation services are essential to public 

health, it is essential that access is universal, regardless of population density of each urban 

center. As these services are necessary, they imply the existence and maintenance of a wide 

network of sanitation infrastructure, which stretches for miles to serve dispersed areas with low 

levels of service, with high costs for the utilities company. It is pertinent to evaluate the 

relationship between urban sprawl and the costs of infrastructure, in order to cooperate with the 

bodies managing these services, in order to help the adoption of policies to ensure their 

sustainability.  

The main objective of this work is to relate the cost of basic sanitation infrastructure with the 

occupation of the territory, thus the development of a methodology for its implementation. The 

results obtained allow concluding that as density increases decreases the amount of network 

each inhabitant, and consequently it affects the per capita network costs. As regards the 

variation of the length of water supply and drainage networks of domestic waste water in 

territories with urban sprawl, it is concluded that there are other factors that influence the length 

such as urban morphology and building typology. 

In terms of water treatment, it is found that the average cost per capita of ETAR/WWTP and 

collectors decreases with increasing population served. We noted also that the average cost per 

capita for the collectors decreases with increasing population density. This relationship does 

not arise between the average costs per capita of ETAR/WWTP and the population density, 

which may be related to the type of treatment practiced in each ETAR/WWTP. 

 

Keywords: Urban Sprawl, infrastructure, costs, water supply and sanitation. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, assistiu-se ao aparecimento de uma nova dimensão urbana a nível 

mundial. Deixou de se verificar um crescimento lento e contínuo das cidades e passaram a 

figurar novas áreas urbanas que cresceram e continuam a crescer de forma descontrolada, 

heterogénea e sem limites definidos. 

Portugal não é exceção, tem seguido esta tendência, regista cada vez mais uma maior ocupação 

de terras agrícolas fora dos aglomerados urbanos, verificando-se a ocupação do território de 

forma livre e desmesurada devido à ineficiência dos regulamentos que regem as edificações 

urbanas e, consequentemente, a não implementação de medidas de prevenção que visem 

combater a ocupação dispersa do território. 

Ainda neste contexto, surgem outros fatores que levam à procura de meios rurais para habitar, 

tais como, a facilidade em criar loteamentos, a facilidade em desprender terrenos da Rede 

Agrícola Nacional (RAN) para construção ou menor carga fiscal sobre prédios rústicos, melhor 

qualidade de vida devido à facilidade de acessos aos centros urbanos, entre outros. 

O sector imobiliário ocupa uma posição de destaque na economia de Portugal refletindo-se essa 

sua influência, cada vez maior, nos valores do solo. Na ótica deste mercado, torna-se bastante 

atrativa e rentável a iniciativa de ocupar e transformar o solo para a sua posterior urbanização, 

mais atrativa ainda quando aliada a uma grande permissibilidade dos Planos Diretores 

Municipais (PDM). Consequentemente, avista-se um elevado número de fogos, inúmeros 

edifícios abandonados nos centros urbanos e uma série de construções legais e ilegais na 

periferia, ou seja, uma urbanização dispersa. 

Todos os locais considerados urbanizáveis pelo PDM continuam a apresentar grandes áreas de 

terrenos expectantes, já equipados com infraestruturas, independentemente da sua densidade 

populacional e/ou habitacional. Todas essas infraestruturas resultaram de um grande 

investimento público que não está presentemente a ser rentabilizado, e cujo objetivo é valorizar 

terrenos que, esses sim, deveriam ser urbanizados. 

A urbanização em território rural continua assim a ser tema de discórdia. Nesta matéria as 

opiniões divergem entre os defensores da premissa de que “a urbanização rural combate o 

abandono das terras agrícolas” e outros que alegam que “se a dispersão urbana não for travada, 
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não será possível chegar-se a uma consistência nos núcleos urbanos”. A realidade é que 

continuam a ser suportados os custos das infraestruturas e dos serviços que servem as zonas 

mais dispersas sem benefícios aparentes, pois, existem quilómetros de infraestruturas que 

servem zonas com baixo nível de atendimento. 

Atualmente as políticas de ordenamento de âmbito nacional mencionam que a expansão das 

áreas urbanas deve ser feita de forma mais ponderada, tecnicamente justificada, e que a 

dispersão descontrolada da edificação, agrupado com o aumento indiscriminado dos perímetros 

urbanos, agrava os custos e as insuficiências ambientais, sociais e económicas das 

infraestruturas urbanas, estimulando a sua desestruturação.  

A análise da demografia e da dispersão urbana nos municípios têm elevado interesse pois, 

contribuem para o fundamento de conclusões acerca de indicadores que, permitem uma análise 

mais detalhada de questões relacionadas com a ocupação do solo.  

O desenvolvimento de instrumentos que permitem medir a dispersão e a forma das 

aglomerações surge da necessidade de monitorizar, entender e quantificar a ocupação urbana 

do território (Marques da Costa, 2007), sendo estes instrumentos, hoje em dia, indispensáveis 

ao processo de planeamento. 

Para que as entidades que gerem os serviços compreendam o comportamento das despesas de 

funcionamento destes sistemas e adotem uma política de benefícios que garanta a sua 

sustentabilidade, é importante efetuar uma análise da relação entre a dispersão urbana e o custo 

das infraestruturas de saneamento básico. 

Torna-se, por estes motivos, importante ter consciência de que a dispersão urbana é uma 

realidade, sendo necessário refletir sobre a viabilidade da prática dos últimos anos de continuar 

com a criação de níveis totais de atendimento para todas as habitações, seja qual for a sua 

localização, em detrimento da rentabilização do investimento feito. 

 

 Objetivos e Hipóteses de Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é relacionar o custo das infraestruturas de saneamento básico 

com a ocupação do território. Neste sentido, utilizou-se um caso de estudo, no qual se 

relacionaram as características demográficas e residenciais de diferentes manchas urbanas do 
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concelho de Lamego, o qual possui uma vasta rede de infraestruturas de saneamento básico que 

se estende por quilómetros e que, por sua vez, se reflete nos respetivos custos. 

Como objetivos específicos deste trabalho destacar-se-iam: 

 Enquadrar geograficamente a área de estudo e caracterizar 

demograficamente a sua população; 

 Identificar e avaliar os critérios para a delimitação das áreas 

urbanas; 

 Efetuar o levantamento dos dados relativos à população e aos 

serviços de abastecimento e drenagem de águas da área em 

estudo; 

 Calcular parâmetros específicos de dispersão urbana, 

nomeadamente, densidade populacional e densidade 

habitacional; 

 Relacionar o comprimento de rede de abastecimento e drenagem 

de águas residuais do município de Lamego, com os parâmetros 

específicos de dispersão urbana; 

 Relacionar o comprimento de rede de abastecimento e drenagem 

de águas residuais do município de Lamego, afeto a cada 

habitante, com os parâmetros específicos de dispersão urbana; 

 Determinar os custos médios per capita para as adutoras, 

reservatórios, ETAR´s e emissários que servem o município de 

Lamego; 

 Relacionar os custos médios per capita para as adutoras, ETAR´s 

e emissários que servem o município de Lamego com a respetiva 

densidade populacional. 
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 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O presente capítulo (1.º Capítulo), diz 

respeito à introdução, descrição dos objetivos e estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo, refere-se à revisão bibliográfica, contendo um enquadramento teórico 

acerca da dispersão urbana, e dos seus impactos na sustentabilidade das infraestruturas, e das 

métricas espaciais usadas para a caracterização da morfologia dos aglomerados urbanos. 

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para a concretização dos objetivos 

propostos. 

No quarto capítulo analisam-se e discutem-se os resultados obtidos relativamente à variação do 

custo das infraestruturas com a ocupação do território. 

No quinto capítulo descrevem-se as principais conclusões do estudo e propõem-se algumas 

ideias para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - A DISPERSÃO URBANA E OS SEUS IMPACTES NA 

SUSTENTABILIDADE DAS INFRAESTRUTURAS 

 

Neste capítulo, serão abordadas questões fundamentais relativas ao estado de arte nesta matéria, 

nomeadamente a definição de dispersão urbana, a definição de algumas métricas espaciais 

geralmente utilizadas para quantificar a dispersão, os principais métodos para a delimitação das 

áreas urbanas e finalmente o efeito da dispersão urbana nos custos e sustentabilidade dos 

sistemas de saneamento básico. 

 

  Definição de Dispersão Urbana 

Ao longo do século XX as cidades concentravam grande parte da população mundial, no 

entanto, nos últimos cinquenta anos verificou-se um aumento populacional nas pequenas e 

médias cidades e uma diminuição nas zonas centrais das grandes cidades. Surge, deste modo, 

uma nova dimensão urbana, anunciando o fim da época industrial, na qual o crescimento lento 

e descontínuo nas grandes cidades é substituído pela pulverização das áreas urbanas de modo 

descontrolado, descontinuo, heterogéneo e sem limites definidos entre o campo e a cidade 

(Mancini, 2008). 

Ainda na segunda metade do século XX, na Europa Ocidental Continental aumentou a expansão 

urbana e a urbanização descontínua passou a ocupar cada vez mais terras agrícolas fora dos 

centros urbanos, daí surgirem as primeiras noções de “urbanização dispersa” (Barattucci C, 

2004). 

Em Portugal têm-se registado migrações constantes da população para os pequenos polos 

urbanos, o que leva a considerar que a urbanização dispersa é uma realidade neste País. Estes 

movimentos migratórios tiveram maior relevância nos anos 60, 70 e 80, fomentando uma nova 

redistribuição da população no território nacional (Dias, 2010). Devido à falta de 

implementação de medidas de prevenção para combater a forma difusa de ocupação do 

território, esta fez-se de forma livre. Com a indiferença e a falta de capacidade de resposta das 

entidades reguladoras, gerou-se uma dispersão populacional pelo território (Dias, 2010). 

A procura de solos mais distantes dos centros urbanos tradicionais para a localização de 

atividades residenciais e comerciais, ou ainda, de equipamentos e serviços foi condicionada por 

fatores ambientais, económicos, ideológicos e políticos (relevo, solos, geologia, clima, 
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rendimentos, legislação, impostos). A distribuição e configuração do espaço urbano resultante 

deste procedimento está na origem de diversos impactes económicos, sociais e ambientais, com 

consequências no aumento do consumo de energia, de recursos de ocupação do solo, 

estimulados não só por questões demográficas, mas também, pelas mudanças socioeconómicas 

e culturais ativadas pelos novos padrões de vida da população. Também o mercado imobiliário 

teve influência nesta tendência. Para se fazer frente a um poder de compra com baixa 

capacidade económica, criaram-se construções unifamiliares e loteamentos nas periferias 

urbanas com custos abaixo da média (Dias, 2010). 

O estudo designado “Suburban Sprawl : exposing hidden costs, identifying innovations” 

publicado em Outubro de 2013 por David Thompson, relata a preocupação em atribuir às 

estruturas municipais a função de controlar a dispersão urbana, e consequentemente, o custo 

das infraestruturas, através dos chamados instrumentos de gestão territorial. Este relatório, 

definiu algumas metas a serem alcançadas pelos municípios no Canadá com o intuito de 

revitalizar os centros históricos e abrandar a dispersão urbana. Segundo o mesmo, quando é 

realizado um investimento numa zona relativamente dispersa, uma parte dos respetivos custos 

é paga pelo investidor, ficando a maior parte a cargo do município, e consequentemente, dos 

munícipes, através da cobrança de taxas e impostos. 

O estudo publicado em 2012 por Stefan Klug e Yoshitsugu Hayashi, “Urban Sprawl and Local 

Infrastructure in Japan and Germany”, vem corroborar esta preocupação, propondo algumas 

das métricas que podem ser usadas para quantificar a dispersão urbana, e concluindo que, 

existem outros parâmetros além da densidade populacional que influencia o custo das 

infraestruturas, tais como a concentração e o desenvolvimento urbano. 

Com o objetivo de criar uma definição abrangente e consensual acerca da dispersão urbana, têm 

vindo a ser desenvolvidos vários estudos ao longo das últimas décadas, no entanto, o termo 

dispersão urbana, em inglês “urban sprawl”, permanece “um nome para muitas condições” e 

a “literatura à volta do tema confunde causas, consequências e condição” (Galster et al., 2001). 

Muitos autores vêem a dispersão urbana como um conceito amplo, sem definição concreta, e 

notoriamente difícil de definir. A falta de uma definição precisa deste termo não permite um 

consenso para o desenvolvimento de metodologias de quantificação deste fenómeno 

(Gonçalves, 2011). Chin (2002) afirma a existência de quatro principais tipos de definições de 

dispersão urbana, utilizadas isoladamente ou em conjunto com outros, baseadas em quatro 

critérios: forma urbana, densidades, uso do solo e caracterização da forma urbana segundo os 

seus efeitos. 
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Segundo Chin (2002), nos conceitos baseados na “forma urbana”, a dispersão é definida como 

todo o padrão de crescimento urbano que se opõe ao modelo da cidade compacta, e isso 

compreende uma multiplicidade de formas urbanas. Embora com distintas morfologias e efeitos 

consequentes, tanto o crescimento suburbano contíguo ao centro principal, como o crescimento 

sob a forma de núcleos de urbanização distribuídos no território são classificados como 

dispersos. 

Existem também definições fundamentadas em preceitos de densidade, que se relacionam com 

a definição de baixa densidade populacional ou habitacional para identificar e descrever a 

dispersão urbana. No entanto, não é frequentemente quantificada nem explicada (Chin, 2002). 

As definições baseadas no uso do solo visam associar a dispersão à separação de usos do solo 

e, também usualmente, a extensas áreas monofuncionais de ocupação residencial unifamiliar. 

Esse tipo de definições geralmente é utilizado em conjunto com definições que incluem 

descrições da forma urbana ou da distribuição de densidades (Gonçalves, 2011).  

Recentemente tem sido apresentada uma definição de dispersão urbana multidimensional, fato 

que requer diferentes indicadores para cada dimensão e cria uma vasta gama de possibilidades 

para a quantificação de medidas de dispersão urbana, uma vez que, o foco não fica limitado a 

um único critério de definição. Galster et al (2001), Ewing et al (2002), Bertaud e Malpezzi 

(2003), Ribeiro e Holanda (2006), Ojima (2007), Torrens (2008) e Frenkel e Ashkenazi (2008) 

são alguns dos autores que tem avançado nesse sentido. Todos eles propuseram medidas 

quantitativas de dispersão urbana com o intuito de acompanhar o processo evolutivo do 

fenómeno ao longo do tempo e executar análises comparativas entre diferentes cidades. 

Embora as definições de dispersão urbana sejam diversas, a grande maioria dos autores aceita 

a ideia de que se trata de um fenómeno em que a expansão urbana ocorre a uma taxa superior à 

do crescimento populacional, isto é, conduz a baixas densidades de ocupação do território. 

Segundo a “Green Door Alliance”, referida por Ontario Nature (2005) a dispersão urbana é um 

desenvolvimento de baixa densidade, impondo limites entre as zonas habitacionais, zonas 

comerciais e zonas de lazer, de modo a ser quase indispensável o uso do automóvel para haver 

interação espacial entre estas zonas. Deste modo, a dispersão urbana é referida como um padrão 

de desenvolvimento urbano, caracterizado pela baixa densidade, disperso e descontínuo (EEA 

Report, 2006; Galster et al., 2001). 

Bernhardt (2007) analisa a dispersão através de cinco perspetivas: grau de concentração da área 

urbana, densidade urbana, estrutura e forma das áreas urbanas, efeitos sociais e a existência de 

normas de uso do solo. Da mesma forma, Clifton et al. (2008) caracterizam e analisam a 
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dispersão urbana através de cinco vertentes: ecologia da paisagem, estrutura económica, 

planeamento dos transportes, design urbano e da comunidade. 

Todos os estudos desenvolvidos são de grande interesse na medida em que facultam 

metodologias e indicadores quantitativos e servem de apoio a estudos descritivos acerca da 

dispersão urbana. No entanto, apresentam algumas limitações. Os estudos referidos, dão muita 

enfase à questão das densidades e da forma urbana, não se debruçando sobre os efeitos da 

dispersão no desempenho urbano.  

As abordagens têm sido limitadas à escala metropolitana, sendo encontrados poucos estudos à 

escala intraurbana, o que significa que pormenores da forma urbana, como configuração da rede 

de ruas e distribuição precisa das atividades têm ficado aparte dos estudos sobre dispersão 

urbana. Os métodos adotados excecionalmente capturam subcentros e, quando acontece, não 

possibilitam efetuar uma relação direta com as densidades residenciais. No entanto existem 

certezas empíricas, que mostram que as cidades se tornam gradualmente menos monocêntricas 

e aquelas que ainda têm um centro vital e tradicional, possuem vários subcentros que competem 

com o centro em termos de emprego (Maraschin, 2009).  

Segundo Herbert Girardet (2007) os dez fatores que determinam o crescimento urbano são o 

desenvolvimento económico nacional, a acumulação urbana de poder político e financeiro, a 

substituição de importações, a globalização económica, o acesso aos recursos alimentares 

mundiais, o desenvolvimento tecnológico, a procura de energia barata, a expansão dos sistemas 

de transportes centrados nas cidades, a migração a partir das áreas rurais e a reprodução das 

populações urbanas. 

 

 Quantificação da Dispersão Urbana: Métricas Espaciais 

Se a definição de Dispersão Urbana não e consensual, a sua quantificação torna-se ainda mais 

difícil. Os primeiros estudos acerca deste tema surgiram nos anos 60, relacionados com o 

conceito de dispersão urbana, com o objetivo de definir e quantificar este fenómeno, procurando 

dados que permitissem avaliar em que medida as formas de ocupação do espaço poderiam 

apresentar impactes sociais, económicas e ambientais distintos. 

As abordagens que envolvem a análise da forma da dispersão urbana servem de base á definição 

e quantificação de métricas espaciais, que são medidas espaciais que refletem as características 

geométricas do terreno. As métricas espaciais, em inglês “spatial metrics”, foram inicialmente 
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empregues em estudos no campo da ecologia (McGarital e Marks, 2002) e mais tarde aplicadas 

ao contorno urbano.  

Existem variadas métricas espaciais que permitem quantificar a dispersão urbana, estando cada 

uma delas dependente dos objetivos pretendidos. Destacam-se, por facilitarem a caracterização 

da morfologia urbana, o índice de percentagem de unidade territorial ocupada, o índice de 

número de manchas por km2, o índice de centralidade média, o índice de compacidade média, 

o índice de dimensão fractal média, o índice de proximidade média, a densidade populacional 

e a densidade habitacional. 

O índice de percentagem de unidade territorial ocupada [1] quantifica a proporção da área 

urbana face à área total da unidade territorial a que pertence. Assim, quanto maior for o valor 

deste parâmetro maior é a intensidade de ocupação da área urbana. Um estudo da variação do 

índice de percentagem de unidade territorial ocupada ao longo do tempo permitiu quantificar a 

taxa de crescimento urbano (Rodrigues, 2009).  

 

POCUP (%) =  
∑ área i (100)n

i=1

AUT
 

 

[1] 

área i (100) : área da mancha urbana i 

AUT: área da unidade territorial 

 

 

 

O índice do número de manchas por km2 [2] refere-se a uma medida simples de densidade 

média da ocupação dos aglomerados urbanos por km2 da unidade territorial. Segundo 

Rodrigues (2009), o número de aglomerados urbanos individuais dentro da unidade territorial 

é tanto maior quanto o valor deste índice.  

 

NM KM (Nº/Km2) =  
TM

AUT
; [2] 

TM: nº de manchas urbanas na unidade territorial 

AUT: área total da unidade territorial 

 

 

 

Também o índice de centralidade média [3] indica a intensidade média da expansão periférica 

dos aglomerados urbanos relativamente a um local “central” da unidade territorial e representa 

a distância média dos pontos centrais das manchas urbanas à sede de concelho. Para atenuar o 

enviesamento provocado pelas dimensões díspares entre as unidades territoriais, a distância 
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média é dividida pelo raio do círculo com a área total da unidade territorial. A relação entre o 

índice de centralidade média e a expansão periférica dos aglomerados à sede de concelho é 

diretamente proporcional (Huang et al., 2007; Rodrigues, 2009).  

CENT (m) =
( 

∑ Dist in
i=1

R )

n
 

[3] 

Dist i: distância do centróide da mancha urbana i à 

sede do município 

R: Raio do círculo com a área igual à área total do 

município 

n: número de manchas urbanas do município 

 

 

 

O parâmetro compacidade média [4] expressa a irregularidade média da forma dos aglomerados 

urbanos. Quanto mais alto o seu valor maior é a irregularidade da forma dos aglomerados 

urbanos, aproximando-se de 1 quando atinge a compactação máxima. (Rodrigues, 2009; Costa 

et al., 2009; FURBS).  

 

COMP =  

∑ (
pi

2 π√área i
π

n
i=1 )

n
 

 

[4] 

area i: área da mancha urbana i 

pi: perímetro da manch i 

n: numero de manchas urbanas 

 

 

 

Outra métrica espacial vulgarmente utilizada é o índice de dimensão fractal média [5] 

caracteriza a complexidade do perímetro da forma da mancha ajustada à dimensão, através da 

ponderação pelas áreas individuais das manchas. É obtido através de uma relação entre o 

perímetro e a área da forma urbana. Aproxima-se de 1 para formas mais simples e de 2 à medida 

que a forma se torna mais complexa (MacGarigal & Marks, 2002; Huang et al., 2007). Um 

aumento da dimensão fractal indica um aumento da complexidade da forma, e dado que as 

manchas tendem a ser mais complexas, este índice determina a complexidade 

independentemente do tamanho das manchas contornando desta forma um dos inconvenientes 

da relação área/perímetro (Rodrigues, 2009). 
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FRACT =  
2 ln (.25p)

ln ai
 

[5] 

p: perímetro da mancha i 

ai: área da mancha i 

 

 

 

O índice de proximidade média [6] refere-se à proximidade média entre os aglomerados 

urbanos de uma dada unidade territorial. Obtém-se através da distância euclidiana do limite de 

um aglomerado urbano ao limite do aglomerado urbano mais próximo. Aproxima-se de zero à 

medida que as manchas são mais contiguas e aumenta à medida que a distância média entre os 

aglomerados aumenta (Costa et al., 2009; FURBS). 

IP(m) =  
∑ dist in

i=1

n
 

 

[6] 

dist i: distância euclidiana (edge-to-edge) da mancha 

urbana i ao seu vizinho mais próximo 
 

 

As métricas espaciais mais importantes no âmbito desta dissertação são a densidade 

populacional e a densidade habitacional. 

Para o cálculo da densidade populacional [7] (quociente entre a população residente em cada 

mancha urbana e a área de cada mancha urbana), é necessário conhecer a população residente 

a área do aglomerado em estudo. 

Densidade Populacional(hab/km2) =
População Residente (hab)

Área (km2)
 

 

[7] 

 

Finalmente, para a determinação da densidade habitacional [8] é necessário ter conhecimento 

do número de fogos e da área da respetiva mancha urbana. 

Densidade Habitacional (fogos/km2) =
Nº de Fogos

Área (km2)
 

 

[8] 
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Para pôr em prática estas métricas, é necessário delimitar as manchas urbanas. Alguns dos 

métodos aplicados à delimitação de manchas urbanas encontram-se descritos no subcapítulo 

seguinte. 

Parker et al. (2001) asseguram que as métricas espaciais podem ser usadas para uma melhor 

figuração espacial das características urbanas, e ainda, defendem a aplicação de métricas 

espaciais para análise socioeconómica, urbana e rural. Além destes autores, estudos empíricos 

têm comprovado o uso de métricas espaciais e da deteção remota em ambiente urbano, como 

uma prioridade na investigação das cidades (Batty e Longley, 1994; Alberti e Waddell, 2000). 

É de referir que ainda não está definido um conjunto de métricas próprias para uso em 

Ordenamento do Território, uma vez que a consideração de cada métrica varia de acordo com 

o objetivo do estudo e das características da paisagem urbana em investigação (Parker et al., 

2001, citado por Herold et al., 2005), havendo assim um crescente interesse na aplicação de 

métricas espaciais para análise do ambiente urbano. 

Torrens (2008) criou uma metodologia que quantifica a dispersão urbana em 42 métricas 

espaciais onde figuram sete características da dispersão: desenvolvimento urbano, densidade, 

características sociais, dinâmicas dos espaços, fragmentação, descentralização e acessibilidade. 

Huang et al. (2007), calcularam sete métricas espaciais que refletem cinco dimensões 

morfológicas da dispersão urbana, através de 77 imagens de satélite das áreas metropolitanas 

pertencentes à Asia, Estados Unidos da América, Europa, América Latina e Austrália. Estas 

dimensões são a complexidade, que quantifica a irregularidade da forma da mancha urbana 

(citado por McGarital and Marks, 2002 e Longley and Mesev, 2000), a centralidade que permite 

analisar a aproximação dos aglomerados urbanos à capital de distrito (“central business 

district” - CBD) (citado por Galster et al., 2001), a compacidade que quantifica a forma 

individual dos aglomerados populacionais (citado por Li and Yeh, 2004), a porosidade que 

mede a razão entre o espaço aberto e a área global, e a densidade que quantifica a relação entre 

a população e a área por ela ocupada. 

Galster et al. (2001) caracterizaram a forma urbana através de oito dimensões: densidade, 

contiguidade, concentração, agrupamento, centralidade, polarização, heterogeneidade no uso 

do solo e proximidade. Torrens e Alberti (2000) caracterizaram a forma urbana através de um 
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conjunto de indicadores como densidade, acessibilidade, dispersão e características das 

edificações, fundamentados na análise de imagens obtidas por deteção remota. Wassmer (2000) 

sugeriu métodos e medidas para quantificar e relacionar a expansão urbana nas áreas 

metropolitanas. Tsai (2005, citado por Marques da Costa, 2007) sugere analisar a forma urbana 

segundo quatro dimensões. Número de residentes ou de postos de trabalho; densidade de 

residentes ou de postos de trabalho e o grau de distribuição, de forma a medir a concentração 

dos residentes ou de postos de trabalho através do índice de Gini (índice usado para medir a 

desigualdade social, toma valores entre 0 e 1, fazendo corresponder a completa igualdade e 

completa desigualdade respetivamente), e o grau de agrupamento da população ou de postos de 

trabalho medido pelo índice de Moran (indicador que mede a auto-correlação espacial a partir 

do produto dos desvios em relação à média). Ewing et al. (2002) adotaram um índice baseado 

em quatro fatores: densidade residencial, heterogeneidade no uso do solo, importância das 

atividades e acessibilidade. Outros autores (Longley e Mesev, 2000; Filion e Hammond, 2003; 

Song e Knaap, 2004) criaram uma abordagem que diz respeito à classificação da forma urbana 

por aplicação de indicadores/índices.  

Verifica-se que tem havido um interesse e um esforço crescente na aplicação de métricas 

espaciais em ambientes urbanos, uma vez que estas destacam a componente espacial na 

estrutura urbana e esclarecem a dinâmica de mudança e crescimento (Herold et al., 2005). 

O Projeto “FURBS: Forma Urbana Sustentável – Desenvolvimento Metodológico para 

Portugal”, incrementado e exposto minuciosamente pelo Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa, quantifica a dimensão morfológica da forma urbana ao nível nacional 

usando um conjunto de métricas espaciais. Este estudo aborna-se na extração da mancha urbana 

através da Corine Land Cover e na quantificação sete métricas espaciais, designadamente 

compacidade, densidade, dimensão, distância média ao vizinho mais próximo, expansão, 

ocupação e proximidade média (FURBS, 2014).  

Rodrigues (2009) analisa a dispersão urbana em algumas cidades de Portugal através das 

métricas referidas por FURBS, sugerindo uma metodologia particular para a delimitação da 

área urbana, fundamentada nas referências publicadas por Borruso (2003), onde a extração de 

perímetros urbanos dos aglomerados é executada através da densidade da rede viária. Esta 

metodologia resume-se à identificação de áreas urbanas através da análise da distribuição e 
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densidade dos nós da rede viária a partir da qual é efetuada a representação espacial da ocupação 

urbana. 

De facto, em Portugal, assuntos relacionados com a forma urbana têm vindo a despertar um 

interesse crescente, em resultado da importância das estratégias de desenvolvimento urbano 

sustentável. Tal como em qualquer outro domínio que recorra a representações espaciais, o 

estudo das dinâmicas urbanas recorre-se aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

enquanto ferramenta auxiliar no registo, análise e representação de informação. (Rodrigues, 

2009) Ultimamente, realizaram-se vários esforços com o objetivo de compreender o fenómeno 

da dispersão urbana através da quantificação de padrões de ocupação e uso do solo. A Direção 

Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) criou uma 

metodologia, paralela à elaboração de normas técnicas de ordenamento do território e de 

urbanismo, que se prende com a delimitação da ocupação dispersa usando a identificação de 

conjuntos de edifícios por método digital. Neste método, um conjunto de edifícios é 

representado pelas manchas resultantes da sua aglomeração em função das distâncias mínimas 

entre eles, e com a classificação da ocupação do território como urbano, rural ou disperso, 

segundo a quantificação de dois critérios, o grau de urbanização e o índice de dispersão. 

Hoje em dia, existem um conjunto de métodos quantitativos competentes de analisar e 

classificar a forma de ocupação urbana de modo sistemático, no entanto, pouco utilizados nas 

áreas do planeamento urbano e regional. Geralmente, estes métodos, recorrem à deteção remota 

e à classificação de uso e ocupação do solo, extraindo os polígonos ditos “urbanos”, que 

traduzem a ocupação urbana, como base de cálculo de um conjunto de métricas espaciais 

(Huang, et al., 2007, Clifton et al., 2008). 

 

 Delimitação das áreas urbanas 

A delimitação de um aglomerado urbano nem sempre é trivial uma vez que as cidades 

compactas com limites físicos bem definidos, são cada vez mais escassas (Lamas, 2004). Assim 

a sua delimitação tem sido feita, na maioria dos casos, somente considerando critérios 

administrativos. 

Existem, no entanto, critérios morfológicos para demarcar os aglomerados urbanos. Há três 

dimensões espaciais para analisar a morfologia urbana (Lamas, 2004). São elas a dimensão 
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sectorial que abrange a escala da rua, a dimensão urbana que abrange a escala do bairro e a 

dimensão territorial que abrande a escala das cidades.  

O método mais vulgarmente utilizado para delimitar a zona urbana, usa os perímetros urbanos, 

e a área urbanizada encontra-se dentro destes perímetros. Neste contexto, existem critérios que 

facilitam a delimitação dos perímetros urbanos, entre os quais a densidade populacional (Berry, 

1974, citado por Marques da Costa, 2007), que leva a uma diferenciação dos resultados de 

acordo com os limiares de densidade populacional definidos para as manchas urbanas; a 

continuidade do tecido urbano consolidado que conduza à identificação de manchas urbanas 

(Domingues, 2005), a proximidade entre as construções (Galster et al., 2001) e os índices de 

utilização do solo (Ewing et al., 2002), analisando o território a partir de informação dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

Dentro dos limites de um aglomerado urbano há que ter em consideração a distinta ocupação 

do solo pois o aglomerado de edifícios pode estar mais ou menos concentrado. O mais usual é 

ter um núcleo compacto, e á medida que se aumentam os limites da periferia a dispersão vai 

aumentar também. 

A Direção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (2005), define 

um perímetro urbano como «…uma linha poligonal fechada que nos instrumentos de gestão 

territorial vinculativos para os particulares, delimita o solo qualificado como urbano, que resulta 

da identificação dos solos urbanizados, solos cuja urbanização seja possível programar e pelos 

solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano.» 

 

 O Efeito da Dispersão Urbana Sobre Os Custos de Saneamento Básico 

Segundo Mancini (2008) os padrões morfológicos que caracterizam a dispersão urbana estão 

interrelacionados com as infraestruturas urbanas e com a consequente elevação dos seus custos, 

pois a construção nas zonas periféricas, descontínuas e de baixas densidades conduz a uma 

ocupação do solo extensiva e dispendiosa que acarreta uma série de despesas na gestão urbana. 

Atualmente nas cidades, verifica-se uma migração constante dos grandes centros para a 

periferia, o que provoca uma ocupação dispersa do território. Este fenómeno, provoca um efeito 

de urbanização não homogénea na periferia e um abandono dos centros urbanos (Gonçalves, 

2011). 
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Assim, é necessário ampliar ou criar infraestruturas onde estas não existam, de modo a ir de 

encontro às necessidades da nova urbanização dispersa. Este novo conceito de urbanização 

exige infraestruturas semelhantes às das zonas de grande densidade populacional no que se 

refere a fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, redes de drenagem de águas 

residuais e de redes viárias.  

Segundo Acioly e Davidson (1998), a utilização das infraestruturas em solo urbano é mais 

sustentável em territórios de alta densidade populacional, porque, desta forma, garante-se uma 

maximização da utilização do investimento, proporcionando uma utilização mais sustentável 

dos solos e dos recursos. Existe ainda, um maior retorno da taxa de investimento, tirando partido 

dos benefícios da concentração de atividades e habitações.  

Em contrapartida, os territórios com baixos valores de densidade populacional, causam 

dificuldades no pagamento do investimento e não proporcionam o seu retorno, sendo 

caraterizadas por serviços públicos a custos elevados, com uma manutenção cara e transportes 

coletivos insustentáveis. Baixas densidades populacionais abarcam extensas redes de 

infraestruturas para um número reduzido de habitantes, o que faz com que o valor do 

investimento per capita tanto na instalação quanto na operação aumente (Mancini, 2008). 

Albert Solé-Ollé e Miriam Ortas Rico, num estudo publicado em 2008 acerca do impacto da 

expansão urbana sobre os custos das infraestruturas, concluíram que, baixas densidades 

populacionais, geram um aumento dos custos de infraestruturas. 

Nos caso das infraestruturas de saneamento básico, é notável que por um lado as altas 

densidades facilitam a oferta e distribuição eficiente, em face da diminuição do comprimento 

das redes e aumento do número de utilizadores, por outro lado as baixas densidades permitem 

a adoção de soluções técnicas mais flexíveis e com bases financeiras mais adequadas (Mancini, 

2008) criando níveis de atendimento e conforto máximo para uma população mais pequena. 

Neste contexto, um estudo intitulado “Relações Paramétricas de Custos de Infraestruturas de 

Saneamento Básico”, em que foram analisados projetos referentes a empreitadas para 

construção de sistemas de recolha e transporte de águas residuais com datas de adjudicação 

compreendidas entre Dezembro de 2000 e Dezembro de 2008 conclui que, relativamente ao 

custo de rede por habitante, apesar de o custo por unidade de comprimento de rede aumentar, o 

custo da rede por habitante diminui uma vez que esse incremento de preço não é suficiente para 

contrariar a diminuição do custo da rede por habitante. Esta constatação permite concluir que 

há vantagem económica em ter um tipo de povoamento denso/pouco disperso (Selene Mendes 

et al., 2009). 
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Também a este nível, Mancini (2008) averigua que determinadas conceções urbanísticas, 

sobretudo aquelas que incidem numa urbanização dispersa, induzem a um aumento dos custos 

de infraestruturas urbanas. Isto faz com que a sustentabilidade dos sistemas em zonas de menor 

densidade e maior dispersão fique ameaçada, e, para fazer face a esta situação, a tendência é 

aumentar as tarifas cobradas ao utilizador final nestas regiões que habitualmente coincidem 

com as zonas mais deprimidas do país, onde os rendimentos per capita são muito baixos e onde 

fortuitamente se deveria ter em consideração modelos gestão dos sistemas de saneamento 

básico diferentes das zonas mais densamente povoadas (Mancini, 2008). 

A abordagem dos custos no âmbito das infraestruturas foi introduzida a partir da segunda 

metade do século XX no contexto dos chamados Planos Integrados (Mancini, 2008). O 

conhecimento de estimativas de custos de infraestruturas são as premissas fundamentais para 

planeamento, seleção de investimentos e apoio a decisões estratégicas de médio e longo prazo. 

No entanto, existe uma lacuna no estabelecimento, de forma expedita, de estimativas de custos 

(Selene Mendes et al., 2009). 

Para fins da análise de custos, cabe antes de mais, esclarecer o próprio conceito de “custo”. 

Pode-se considerar o “custo” como um recurso físico, monetário, temporal, social ou 

psicológico, despendido na produção de determinado bem ou serviço, geralmente num 

referencial monetário. No âmbito urbano o “custo” compreende todas as despesas, públicas ou 

privadas, que se façam e que sejam necessárias para dotar as áreas urbanas de infraestruturas 

que permitam o seu melhor funcionamento (Mancini, 2008). 

Para Mancini (2008), uma das mais-valias das altas densidades habitacionais baseia-se na 

eficiência e construção das infraestruturas. O mesmo autor, refere ainda os grandes custos per 

capita das infraestruturas aquando da sua construção em zonas de baixa densidade. 

O Relatório The coast of Sprawl (1974), baseia-se nos custos económicos, operacionais, de 

impacte ambiental e efeitos visuais, para concluir que os aglomerados de alta densidade se 

revelam mais económicos quando comparados com os de média e baixa densidades. Além deste 

estudo ser relativamente antigo, atualmente continua a dar-se ênfase aos seus resultados.  
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Urdaneta (1974) foi um dos percursores no estudo das infraestruturas e da sua relação com a 

densidade. O autor concluiu que o número ideal de habitantes por hectare seria 1000, 

apresentando a relação custo/densidade uma relação parabólica. A figura 1, contém o gráfico 

que expressa essa relação entre o custo das infraestruturas e a densidade. 

 

  

 

 

Mascaró (1979) desenvolveu vários estudos sobre os custos de infraestruturas urbanas, estudos 

estes que apresentam a variação do custo das redes para diferentes níveis de densidade, por 

hectare e por habitação.  

Segundo Mascaró (2005) os custos dos sistemas de infraestruturas urbanas podem ser 

agrupados sob duas perspetivas de análise. No primeiro caso estão incluídas todas as 

infraestruturas comuns a todos os bairros e cidades denominadas por obras de urbanização 

básica (rede viária e drenagem de água pluvial, redes de água potável e drenagem de águas 

residuais, redes de eletricidade e de gás canalizado e redes de telefone e TV cabo). No segundo 

caso agrupam-se as infraestruturas de grande porte, encontradas apenas nos grandes 

aglomerados urbanos como vias férreas metropolitanas e anéis rodoviários (Mascaró, 2005). 

A tabela 1, mostra o agrupamento das infraestruturas comuns a todos os bairros e cidades, 

realizado por Mascaró (2005), em que se verifica que o sistema de saneamento de águas é 

responsável por 20% dos custos de todo o conjunto. 

Figura 1- Relação do Custo por Habitante da Infraestrutura e Densidade (Fonte: Urdaneta, 

1974) 
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Tabela 1- Custos totais dos subsistemas de infraestruturas urbanas (Fonte: Mascaró 2005) 

Subsistema Participação no 

Sistema (%) 

Componentes do 

Subsistema 

Composição do 

Componente no 

Subsistema 

Viário 45 Pavimentação 73 

    Drenagem 27 

Sanitário 20 Água Potável  30 

    Esgoto Cloacal 70 

Energético 19 Energia Elétrica 58 

    Gás Canalizado 42 

Comunicações 16 Telefone 75 

    TV Cabo 25 
 

A tabela 2 indica o contributo de cada uma das redes no custo total de implantação das redes 

de infraestruturas urbanas, em dois casos distintos: áreas de baixa e alta densidade. 

Rede 

Participação de Cada Rede no Custo Total das Redes 

Áreas de Baixa 

Densidade 

Áreas de Alta Densidade 

Pavimento 41,38 44,35 

Drenagem Pluviais 14,38 15,65 

Abastecimento de Água 3,93 3,5 

Esgoto Sanitário 17,1 19,73 

Abastecimento de Gás Canalizado 9,09 8,79 

Abastecimento de Energia Elétrica 13,16 6,81 

Iluminação Pública 0,96 1,17 
 

Tabela 2- Participação de Cada Rede nos Custos Finais das Infraestruturas (Fonte: Mascaró, 1987) 

 

Segundo a Tabela 2, verifica-se que as redes tratadas nesta dissertação (abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais domésticas) têm uma participação de 21,03% no custo final das 

infraestruturas para áreas de baixa densidade, e 23,23% para áreas de alta densidade 

O funcionamento dos sistemas de infraestruturas urbanas depende muito do seu traçado e 

constituição física. Nas redes de infraestruturas, os custos são influenciados por diversos fatores 

tais como o tipo de traçado, área, forma e declive do terreno, e a densidade de urbanização. O 
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tipo de traçado é o fator que apresenta maior impacto no custo das redes uma vez que este é 

influenciado pelo desenho do sistema viário (Mascaró (1979), Mascaró (1987) e Abiko et al. 

(2003)).  

A Tabela 3 mostra a influência dos diversos fatores nos custos das infraestruturas urbanas por 

área urbanizada. 

Tabela 3- Influência dos diversos fatores nos custos das infraestruturas urbanas por área urbanizada (Fonte: 

Figueiredo, 2009) 

Rede 
Tipo de 

traçado 

Área do 

terreno 

Forma do 

terreno 

Densidade de 

Urbanização 

Declive do 

terreno 

Água III (a) II (b) (-) I (-) 

Esgoto III (c) I (-) (-) II (d) 

Drenagem (-) III II (e) (-) II (f) 

Pavimentação III (a) (-) (-) (-) III (g) 

Energia elétrica e 

iluminação 
III (a) I (-) (-) (-) 

Legenda: I. Pouca Influência; II. Influência Moderada; III. Grande Influência; (-) Influência Insignificante 

Notas: 

(a) Quanto maior a extensão do traçado maior o custo da rede para a mesma população 

(b) Os custos aumentam de forma significativa para grandes áreas (superiores a 400ha) e medianamente para áreas 

menores 

(c) Quanto menor o tamanho do quarteirão, maior é o custo da rede 

(d) Os custos aumentam quando o declive é inferior a 1% e superior a 7% 

(e) Quanto mais alongada for a bacia, maior o custo de rede 

(f) Até 4% de declive os custos diminuem, mas também podem – dentro de certos limites – diminuir, dependendo 

das condições do solo, tráfego e das alternativas tecnológicas disponíveis.  

 

De acordo com a Tabela 3, o tipo de traçado tem uma forte influência nas redes de drenagem 

de águas residuais domésticas pois quanto menor for o tamanho do quarteirão menor será o 

custo da rede. Este custo também aumenta quando o declive do terreno é inferior a 1% ou 

superior a 7%. No que refere à rede de drenagem de águas pluviais, o custo é diretamente 

influenciado pela área do terreno, pela forma da bacia e pelo declive do terreno. 

A Figura 2, mostra o gráfico que expõe o custo das infraestruturas por hectare, observando-se 

um aumento de 800% dos custos quando a densidade varia de 75 para 600 pessoas por hectare. 
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Como resultado do aumento da densidade, o custo da urbanização por família diminui 

claramente conforme Mascaró (1987) concluiu. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3 mostra o gráfico que expõe a relação entre o custo das infraestruturas por habitação 

e a densidade populacional. Como resultado do aumento da densidade, o custo das 

infraestruturas por habitação diminui claramente conforme Mascaró (1987) concluiu. 

 

 

Figura 2- Custo das Infraestruturas por hectare (Fonte: Mascaró, 1987 ) 
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A ocupação do tecido urbano tem importância substancial no provimento de infraestruturas 

urbanas, pois a presença de áreas desocupadas acarreta ociosamente a necessidade de estender 

as suas redes, tornando consequentemente a urbanização mais cara (Mascaró, 2005). Segundo 

este investigador, a presença de áreas livres para uso público, como áreas verdes, parques e 

praças também tem uma relação diretamente proporcional com os custos de infraestruturas, em 

que a quantidade dessas áreas livres por unidade de superfície acarreta maiores custos, ou seja, 

trata-se de um enfoque baseado na economia da concentração. 

Nos últimos anos, o sector das águas e resíduos mostrou uma grande evolução, estando estes 

serviços ao dispor da maior parte da população Portuguesa. Esta evolução é traduzida pelo 

Figura 3- Custo das Infraestruturas por habitação (Fonte: Mascaró 1987) 
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gráfico da Figura 4. No entanto, a realidade deste sector no nosso País é delimitada em diversas 

etapas de desenvolvimento, com diferentes níveis de serviços, e falta de métodos que prodigam 

a eficiência destes serviços (RASARP, 2010). 

 

 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais II 

(PEAASAR II) 2007 - 2013 aconselha à otimização dos modelos de gestão, baseada em 

recursos institucionais de gestão de modelos empresariais e reorganiza os sistemas com recurso 

a fusões entre sistemas vizinhos que formam economias de escalas e benefícios ambientais. 

Um dos grandes desafios aplicados à gestão das infraestruturas de saneamento básico, 

relaciona-se com a sustentabilidade dos serviços, compreendida como o crescimento da 

produtividade e da eficácia, em coordenação com as políticas de desenvolvimento local. A 

melhoria dos sistemas deve assegurar a universalidade, continuidade e qualidade do serviço 

prestado a um preço justo e adaptado ao poder de compra dos consumidores. As medidas 

essenciais que admitem garantir a sustentabilidade do sistema são o cumprimento dos objetivos 

decorrentes dos normativos nacionais e comunitários de proteção do ambiente e saúde pública, 

a contribuição para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local, a recuperação 

integral dos custos incorridos dos serviços e a aplicação de tarifas ao consumidor final, a nível 

Figura 4- Evolução da população servida pelos sistemas de saneamento básico no Continente 

(Fonte: INE) 



A Dispersão Urbana e os Seus Impactes na Sustentabilidade das Infraestruturas 

 

 

INFLUÊNCIA DA DISPERSÃO POPULACIONAL E HABITACIONAL NOS CUSTOS DAS 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 24 

nacional, que evoluam tendencialmente para um estado mais compatível com a capacidade 

económica das populações (Paranhos, 2010).  

Assim, a sustentabilidade económica dos sistemas surge como uma questão central para a 

sustentabilidade do sector e deve ser alcançada através da cobertura integral dos custos de 

serviços a preços socialmente justos. Ainda no contexto desta problemática, algumas das 

entidades gestoras, praticam as tarifas políticas e estejam em clara dissonância com os 

princípios de recuperação integral (ou até mesmo substancial) dos custos, pondo em causa a 

viabilidade e a sustentabilidade futura desses serviços, sendo que uma parte significativa dos 

custos de investimento, operação e manutenção são suportados pelo contribuinte e não pelo 

consumidor direto (Paranhos, 2010).  

As políticas tarifárias aplicadas em Portugal demonstram uma elevada dissemelhança nos 

preços praticados pelas diferentes entidades gestoras destes serviços, pois existem municípios 

que não cobram nenhuma tarifa pelo serviço prestado. Assim, a sustentabilidade financeira das 

entidades gestora apresenta-se como o principal desafio ao setor
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Como já foi referido, constata-se que, regra geral, os sistemas de abastecimento de água (SAA) 

e os sistemas de drenagem de águas residuais domésticas (SAR) do interior do país, que são 

zonas de menores densidades populacionais e habitacionais, são menos sustentáveis 

economicamente que os sistemas relativos a regiões mais densamente povoadas, por exigirem 

custos de investimento mais elevados. Pensa-se pois, que a dispersão tenha forte influência na 

sustentabilidade económica dos sistemas de saneamento básico. 

 Assim, o principal objetivo deste trabalho é estudar a variação dos custos dos SAA e dos SAR 

com dois parâmetros de dispersão urbana, a densidade populacional e a densidade habitacional. 

 Para tal, vai utilizar-se um caso de estudo que contemple uma área onde seja possível delimitar 

manchas urbanas de densidades populacionais e habitacionais diversas e tentar relacionar a 

variação dos custos das infraestruturas de saneamento básico dessas manchas com as respetivas 

densidades. Quando não estiverem disponíveis os custos das redes de abastecimento de água 

(RAA) e das redes de drenagem de águas residuais domésticas (RDAR) utilizar-se-á o 

comprimento das redes pois, é intuitivo que o custo das redes aumenta com o seu comprimento 

e vice-versa.  

Deste modo, para a realização deste trabalho, utilizou-se a seguinte metodologia: 

 

 Seleção da área de estudo 

Para selecionar a área de estudo, contactou-se a entidade que gere os serviços de abastecimento 

de água e drenagem de águas residuais, na região de em Trás-os-Montes e Alto Douro, Águas 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD), com o intuito de escolher uma área servida por 

abastecimento de águas e drenagem de águas residuais, rica em manchas urbanas com diferentes 

densidades populacionais e habitacionais. 

 

 Enquadramento geográfico e caracterização demográfica da área de estudo 

Para efetuar o enquadramento geográfico da região a estudar foi feita a sua delimitação 

geográfica e hidrográfica e recorrendo a informação contida no portal da Câmara Municipal de 

Lamego, obteve-se a área total da região, área das freguesias e altimetria. 
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A caracterização demográfica do concelho de Lamego foi feita com base na evolução da 

população do concelho entre 1801 e 2011, através de informação disponibilizada no portal do 

Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

 Identificação e avaliação dos critérios para a delimitação das áreas urbanas 

As manchas urbanas dentro da região escolhida para estudo, foram selecionadas pela entidade 

que gere os serviços de abastecimento e drenagem de águas residuais do município de Lamego, 

ATMAD. 

Foram identificados quatro tipos de manchas urbanas, duas relativas aos sistemas de 

abastecimento de águas, uma em baixa e outra em alta, e outras duas ao sistema de drenagem 

de águas residuais, uma em baixa e outra em alta, sendo que os sistemas em alta são mais 

abrangentes, pois englobam as diversas manchas em baixa de cada subsistema. 

As manchas urbanas delimitadas incluem as áreas urbanas que estão servidas com redes de 

abastecimento de águas e drenagem de águas residuais domésticas. A sua delimitação teve em 

conta os perímetros urbanos, que incluem as áreas urbanizadas e critérios que facilitam a sua 

delimitação, tais como a continuidade do tecido urbano e a proximidade entre construções. 

 

 Levantamento de Dados 

Os dados necessários para a realização deste trabalho são: 

 A lista dos lugares que compõem cada mancha urbana, respetiva população e 

extensão da rede de abastecimento e drenagem de águas residuais em baixa; 

 O comprimento e respetivo custo das adutoras e o número e respetivo custo dos 

reservatórios dos sistemas de abastecimento de águas da área em estudo; 

 Número e custo das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR´s) e dos 

emissários/intersetores (coletores) dos subsistemas de águas residuais da área em 

estudo; 

 Informação em SIG relativa às manchas urbanas e às respetivas redes que 

compõem os sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais. 

Estes elementos foram fornecidos pela entidade que gere os serviços de saneamento no 

município de Lamego, ATMAD. 
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Do portal do INE extraíram-se dados relativos ao número de habitações servindo-se da Base 

Geográfica de Referenciação da Informação referente ao ano de 2011 (BGRI 2011) utilizada 

nos Censos 2011. 

 

 Cálculo dos parâmetros de dispersão 

Os parâmetros de dispersão urbana selecionados para este trabalho foram a densidade 

populacional e a densidade habitacional. Esta seleção tem a ver com o facto de, para além destes 

parâmetros serem os mais usados em muitos estudos desta natureza, parecerem adequados, 

estarem facilmente disponíveis e serem fiáveis, os dados para a sua determinação. 

A densidade populacional expressa-se em hab/km2, e obtém-se dividindo o número de 

habitantes de cada mancha urbana pela respetiva área em km2. 

A densidade habitacional expressa-se em fogos/km2, e resulta do quociente entre número de 

fogos de uma determinada mancha urbana e a área por eles ocupada em km2. 

A área de cada mancha foi calculada utilizando Sistemas de Informação Geográfica (programa 

ArcGIS), a partir da delimitação fornecida pelas ATMAD. 

O número de fogos obteve-se sobrepondo os dados relativos à BGRI 2011 às manchas 

correspondentes aos serviços de abastecimento e drenagem de águas residuais fornecidas pelas 

ATMAD, usando o programa ArcGIS. 

O tratamento dos dados relativos aos sistemas de abastecimento e drenagem de águas residuais 

será apresentado separadamente, uma vez que as redes e as respetivas manchas urbanas são 

diferentes para os dois sistemas. 

 Variação do comprimento das redes com a dispersão urbana 

Para os sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais em baixa não foi 

possível recolher elementos correspondentes ao investimento efetuado, no entanto, como o 

custos das redes aumenta com o seu comprimento, e como é possível através dos dados 

recolhidos obter uma correspondência entre o comprimento das redes e a densidade 

populacional, optou-se por estudar essa relação. 
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O tratamento dos dados relativos aos sistemas de abastecimento e à drenagem de águas residuais 

será feito separadamente, dado que as redes e as respetivas manchas urbanas são diferentes para 

os dois sistemas. 

De igual modo, neste trabalho vai estudar-se a relação entre o comprimento de rede e a 

densidade habitacional. 

Os valores correspondentes à densidade populacional e densidade habitacional serão calculados 

de acordo com a metodologia descrita no ponto 3.5., e os dados relativos ao comprimento de 

rede dos sistemas de abastecimento e drenagem de águas residuais foram fornecidos pelas 

ATMAD. 

Para estabelecer a relação entre o comprimento das redes e a dispersão urbana estudaram-se as 

correlações existentes entre estas duas variáveis. 

 

 Variação do comprimento da rede afeta a cada habitante com a dispersão 

urbana 

Para relacionar o comprimento de rede de abastecimento e drenagem de águas residuais do 

município de Lamego afeta a cada habitante, com os parâmetros específicos de dispersão 

urbana, é utilizada a metodologia descrita no subcapítulo 3.6., com exceção de que os valores 

relativos ao comprimento de rede afeta a cada habitante obtêm-se através do quociente entre o 

comprimento de rede existente em cada mancha e o número de habitantes de cada mancha 

urbana, que foram fornecidos pelas ATMAD. 

 

 Determinação dos custos médios per capita para as adutoras, reservatórios, 

ETAR´s e emissários/intersetores 

Neste trabalho determinar-se-ão ainda os custos médios per capita para as adutoras, ETAR´s e 

coletores que servem o município de Lamego. 

Relativamente às adutoras, as ATMAD facultaram informação acerca de: 

 Comprimento total das adutoras (km); 

 Custo total das adutoras (€); 
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 População servida (hab). 

Estes elementos referem-se ao sistema de Balsemão para o qual foi fornecido o comprimento 

total das adutoras, e que abastece 3 municípios, sendo um deles o concelho de Lamego. 

Utilizando os dados em SIG fornecidos pelas ATMAD mediu-se o comprimento das adutoras 

referentes apenas ao concelho de Lamego. Para ter um valor de referência do custo de adução 

per capita, optou-se por considerar que o custo seria proporcional ao comprimento e dividiu-se 

esse valor pela população servida. 

As ATMAD forneceram ainda dados relativos ao número e custo dos reservatórios e à respetiva 

população servida. Considerando uma distribuição uniforme destes pelo sistema a determinação 

dos custos per capita resulta do quociente entre o custo total dos reservatórios e a população 

servida. 

Relativamente às ETAR´s e coletores, as ATMAD facultaram dados acerca de: 

 Custo das ETAR´s  para cada SAR (€); 

 Custo dos coletores  para cada SAR (€); 

 População servida em cada SAR (hab). 

O custo per capita para cada SAR relativo às ETAR´s e aos coletores será o quociente entre o 

custo e a respetiva população servida. 

 

 Variação dos custos médios per capita das adutoras, ETAR´s e coletores com a 

densidade populacional 

Neste trabalho estuda-se também a variação dos os custos médios per capita das adutoras, 

ETAR´s e coletores que servem o município de Lamego com a respetiva densidade 

populacional. Para tal é necessário ter conhecimento da densidade populacional nas manchas 

urbanas correspondentes aos serviços de adução e tratamento de águas. 

Neste caso, as manchas urbanas correspondem aos serviços em alta, sendo necessariamente 

diferentes das manchas consideradas para o sistema em baixa. 

A densidade populacional expressa-se em hab/km2, e obtém-se dividindo o número de 

habitantes de cada mancha urbana pela respetiva área em km2. 
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Os valores relativos à população servida em cada mancha foram fornecidos pelas ATMAD, e a 

área relativa a cada mancha foi calculada com o auxílio do programa ARCGis usando 

igualmente os dados fornecidos pelas ATMAD. 

Para estudar a variação dos custos médios per capita das adutoras, ETAR´s e coletores e a 

densidade populacional estudaram-se as correlações existentes entre as duas variáveis. 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo irão apresentar-se-ão os resultados da análise das relações encontradas entre o 

custo das infraestruturas de saneamento básico e a ocupação do território. 

 

 Caso de Estudo 

De acordo com as características descritas na metodologia deste trabalho, escolheu-se o 

concelho de Lamego como área de estudo, pois neste concelho foi possível identificar diversas 

manchas urbanas servidas com AA e DAR, com diferentes densidades populacionais e 

habitacionais e onde havia disponibilidade de dados para proceder à realização deste trabalho. 

 

 Enquadramento geográfico e caracterização demográfica do concelho de 

Lamego 

A cidade de Lamego pertence ao Distrito de Viseu, e está inserida na região estatística NUT II. 

Localiza-se no extremo Sul do sistema urbano do Alto Douro, desenvolvendo-se num planalto 

delimitado a Nascente pelos rios Balsemão e Varosa, a Norte pela margem esquerda do rio 

Douro, a Poente pelo sistema montanhoso da Serra das Meadas e a Sul pelo Planalto Beirão, 

tendo a sua zona urbana uma área de cerca de 20 km2.  

O Concelho de Lamego estende-se por uma área de 164 km2 e é composto por 18 freguesias 

com 26 691 habitantes. Na Figura 5, apresentam-se as áreas referentes a cada uma das freguesias 

do concelho de Lamego. 
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O município é limitado a norte pelos municípios de Mesão Frio e Peso da Régua, a leste 

por Armamar, a sueste por Tarouca, a sudoeste por Castro Daire e a oeste por Resende (Figura 

6). 

 

 

Figura 5- Distribuição das áreas das freguesias do concelho de Lamego (INE, 2011) 
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O concelho em estudo é caracterizado por uma grande diversidade altimétrica, exibindo as 

altitudes mais baixas, entre os 50 e os 100 metros, perto do Rio Douro, e os pontos mais 

elevados entre as Serras das Meadas e Montemuro, com altitudes entre 1122m e 1381m 

Figura 6- Mapa de Freguesias do Concelho de Lamego (Câmara Municipal de 

Lamego, 2015) 
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respetivamente. Deste modo conclui-se que devido às características altimétricas, o relevo do 

concelho de Lamego é bastante acidentado. 

Em termos hidrográficos, o Concelho de Lamego é drenado por três rios, o rio Douro, o maior 

em termos de caudal, o rio Balsemão que perfura quase todo o concelho desaguando no rio 

Varosa que é um afluente do rio Douro (Rede Social de Lamego, 2006). 

O crescimento da população em Portugal tem acompanhado as tendências de evolução 

demográfica verificada na Europa comunitária. Registaram-se quebras nas taxas de natalidade 

e de fecundidade, decréscimos significantes nas taxas de mortalidade e um aumento da 

esperança de vida à nascença. Estes comportamentos demográficos relacionam-se com 

transformações que têm vindo a ocorrer ultimamente na sociedade, nomeadamente as melhorias 

fundamentais no acesso a bens e serviços essenciais que proporcionam um aumento 

significativo das condições de vida da população e que imputa um acréscimo da esperança de 

vida à nascença e a redução das taxas de mortalidade.  

O fenómeno migratório que se tem verificado em Portugal nas últimas décadas, despertou 

importantes alterações na estrutura da população, uma vez que as regiões do interior foram 

enfraquecidas pela saída de uma parte significante da sua “força de trabalho”, levando ao 

envelhecimento generalizado da população e à perda de produtividade e de competitividade 

dessas regiões. O mesmo se verificou no concelho de Lamego conforme se monstra na Figura 

7. A população atingiu o auge em 1960 e desde então tem vindo a decrescer significativamente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7- Evolução da População no Concelho de Lamego entre 1801 e 2011 (Fonte: INE) 

 Identificação das manchas urbanas 

Estando já delimitadas as manchas urbanas pertencentes aos sistemas de abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais do município de Lamego, procedeu-se à identificação dessas 
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manchas. O sistema de abastecimento de águas do município de Lamego, inclui as seguintes 

manchas: Ribabelide (Bigorne), Galvã (Britiande), Britiande (São Bartolomeu), Avões de Cá 

(Avões), Magueija Grande (Magueija), Souto Covo (Lamego Almacave), Penajóia 

(Curvaceira), Bairral (Penude), Dornas (Pretarouca), Quintela (Penude), Arneirós (Vila Nova 

de Souto d´el Rei), Bigorne (Bigorne), Moimentinha (Cepões), Mós (Ferreirim), Mazes 

(Lazarim), Adega do Chão (Cambres), Meijinhos (Meijinhos), Avões de Lá (Avões), Meijinhos 

(Melcões), Galvã (Cepões), Bairral (Brtiande), Matança (Magueija), Penude de Baixo 

(Penude), Parafita (Lazarim), Lazarim (Lazarim), Lamego (Almacave), Bacelos (Penude), 

Pretarouca (Pretarouca) e Portela (Penude). 

Para o sistema de drenagem de águas residuais, as manchas identificadas foram: Santiago 

(Magueija), Carril (Valdigem), Avões de Cá (Avões), Magueija Grande (Magueija),Vila de 

Lobos (Magueija), Sande (Sande), Galvã (Britiande), Avões de Lá (Avões), Magueija Grande 

(Magueija), Dornas (Pretarouca), Ribelas (Lalim), Adega do Chão (Cambres), Carosa 

(Cambres), Outeiro (Magueija), Pretarouca (Pretrarouca), Barroncal (Ferreirim), Vila Meã 

(Ferreirim), Penude de Baixo (Penude), Matança (Magueija), Bacelos (Penude), Lamego 

(Almacave). 

 

 Dados Recolhidos 

O serviço de abastecimento de águas do concelho de Lamego, possui uma rede, em baixa, com 

uma extensão total de cerca de 229 km, servindo 24 404 habitantes. 

Já o serviço de drenagem de águas residuais domésticas do concelho de Lamego, possui uma 

rede, em baixa, com uma extensão de cerca de 102 km servindo um total de 19 675 habitantes. 

Os dados recolhidos relativos à população e comprimentos de rede de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais domésticas, e investimento apresentam-se nos Anexo I, II e III 

respetivamente. 

 

 Cálculo da densidade populacional e da densidade habitacional 

Apresentam-se a seguir os dados relativos ao cálculo dos parâmetros de dispersão urbana 

considerados neste trabalho, nomeadamente a densidade populacional e a densidade 
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habitacional, para os sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

domésticas no município de Lamego. 

A Tabela 4, mostra os dados obtidos referentes ao número de edifícios, população e residente e 

área das manchas urbanas servidas com abastecimento de água. 

Tabela 4- Número de edifícios, população residente e área das manchas urbanas servidas com abastecimento de 

água 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) 
População Residente 

(hab) 
Área (km2) 

Adega do Chão (Cambres) 338 546 SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI) 150 319 0,18 

Avões de Cá (Avões) 1171 2245 1,95 

Avões de Lá (Avões) 155 251 0,22 

Bacelos (Penude) 316 495 0,69 

Bairral (Britiande) 236 340 0,78 

Bairral (Penude) 288 516 0,62 

Bigorne (Bigorne) 45 39 0,16 

Briatiande (São Bartolomeu) 445 640 1,43 

Dornas (Pretrarouca) 48 27 0,15 

Galvã (Britiande) 881 1442 2,39 

Galvã (Cepões) 493 698 1,18 

Lamego (Almacave) 279 11283 4,38 

Lazarim (Lazarim) 260 290 0,38 

Magueija Grande (Magueija) 493 538 0,82 

Matança (Magueija) 110 150 0,30 

Mazes (Lazarim) 218 182 0,24 

Meijinhos (Meijinhos) 114 86 0,26 

Meijinhos (Melcões) 126 102 SV 

Moimentinha (Cepões) 165 257 0,21 

Mós (Ferreirim) 257 437 0,61 

Parafita (Lazarim) 33 16 0,16 

Penajóia (Curvaceira) 331 458 1,06 

Penude de Baixo (Penude) 221 347 0,29 

Portela (Penude) 20 SV 0,34 

Pretarouca (Pretrarouca) 52 SV 0,22 

Quintela (Penude) 55 62 SV 

Ribabelide (Bigorne) 19 5 SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 1058 2315 1,60 

A Tabela 5, mostra os dados obtidos relativamente ao número de edifícios, população residente 

e área das manchas urbanas servidas com drenagem de águas residuais domésticas. 
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Tabela 5- Número de edifícios, população residente e área das manchas urbanas servidas com drenagem de  

águas residuais domésticas 

 

Para as manchas com a sigla SV, não foi possível encontrar um valor para a área e/ou para a 

população residente. 

 

4.5.1 Densidade Populacional 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados do cálculo da densidade populacional, relativa às 

manchas urbanas servidas com abastecimento de água. 

 

 

 

 

 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) 
População Residente 

(hab) 
Área (km2) 

Adega do Chão (Cambres) 904 1581 1,45 

Avões de Cá (Avões) 361 728 0,73 

Avões de Lá (Avões) 179 364 0,23 

Bacelos (Penude) 25 495 0,43 

Barroncal (Ferreirim) 105 352 0,59 

Carneiro (Cambres) 14 12 SV 

Carosa (Cambres) 77 133 SV 

Carril (Valdigem) 524 792 0,71 

Dornas (Pretarouca) 48 27 SV 

Galvã (Britiande) 1202 1539 1,22 

Lamego (Almacave) 48 11110 2,68 

Magueija Grande (Magueija) 213 198 0,39 

Magueijinha (Magueija) 210 226 0,41 

Matança (Magueija) 143 150 0,24 

Outeiro (Magueija) 58 84 SV 

Penude de Baixo (Penude) 221 349 0,23 

Pretarouca (Pretarouca) 52 42 SV 

Ribelas (Lalim) 104 147 0,09 

Sande (Sande) 390 844 0,47 

Santiago (Magueija) 70 150 0,12 

Vila de Lobos (Magueija) 40 38 SV 

Vila Meã (Ferreirim) 160 252 0,16 
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Tabela 6- Densidade populacional, relativa às manchas urbanas servidas com abastecimento de água 

Designação da Mancha 
População residente 

(hab) 
Área 
(km2) 

Densidade Populacional 
(hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 546 SV  SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-
REI) 

319 0,18 1823 

Avões de Cá (Avões) 2245 1,95 1152 

Avões de Lá (Avões) 251 0,22 1131 

Bacelos (Penude) 495 0,69 716 

Bairral (Britiande) 340 0,78 437 

Bairral (Penude) 516 0,62 838 

Bigorne (Bigorne) 39 0,16 238 

Briatiande (São Bartolomeu) 640 1,43 447 

Dornas (Pretrarouca) 27 0,15 184 

Galvã (Britiande) 1442 2,39 603 

Galvã (Cepões) 698 1,18 593 

Lamego (Almacave) 11283 4,38 2578 

Lazarim (Lazarim) 290 0,38 767 

Magueija Grande (Magueija) 538 0,82 654 

Matança (Magueija) 150 0,30 505 

Mazes (Lazarim) 182 0,24 765 

Meijinhos (Meijinhos) 86 0,26 327 

Meijinhos (Melcões) 102 SV  SV 

Moimentinha (Cepões) 257 0,21 1224 

Mós (Ferreirim) 437 0,61 714 

Parafita (Lazarim) 16 0,16 99 

Penajóia (Curvaceira) 458 1,06 433 

Penude de Baixo (Penude) 349 0,29 1225 

Portela (Penude) SV  0,34 SV 

Pretarouca (Pretrarouca) SV  0,22 SV 

Quintela (Penude) 62 SV  SV 

Ribabelide (Bigorne) 5  SV SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 2315 1,60 1443 

 

 

Na Tabela 7 apresentam-se os dados relativos ao cálculo da densidade populacional referente 

às manchas urbanas servidas com drenagem de águas residuais. 
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Tabela 7- Densidade populacional referente às manchas urbanas servidas com drenagem de águas residuais 

Designação da Mancha População residente (hab) Área (km2) Densidade Populacional (hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 1581 1,45 1092 

Avões de Cá (Avões) 728 0,73 993 

Avões de Lá (Avões) 364 0,23 1562 

Bacelos (Penude) 495 0,43 1154 

Barroncal (Ferreirim) 379 0,59 638 

Carneiro (Cambres) SV SV SV 

Carosa (Cambres) 133 SV SV 

Carril (Valdigem) 792 0,71 1115 

Dornas (Pretarouca) SV SV SV 

Galvã (Britiande) 1539 1,22 1261 

Lamego (Almacave) 11110 2,68 4142 

Magueija Grande (Magueija) 233 0,39 601 

Magueijinha (Magueija) 226 0,41 553 

Matança (Magueija) 150 0,24 615 

Outeiro (Magueija) 84 SV SV 

Penude de Baixo (Penude) 349 0,23 1531 

Pretarouca (Pretarouca) 42 SV SV 

Ribelas (Lalim) 147 0,09 1564 

Sande (Sande) 844 0,47 1800 

Santiago (Magueija) 150 0,12 1271 

Vila de Lobos (Magueija) 38 SV SV 

Vila Meã (Ferreirim) 252 0,16 1546 

 

A densidade populacional das diversas manchas tem uma variação bastante grande entre 99 

hab/km2 e 2578 hab/km2, para o sistema de abastecimento de água, e entre 553 hab/km2 e 4142 

hab/km2 para o sistema de drenagem de águas residuais. A existência desta variação, permitirá 

avaliar as diferenças encontradas entre os comprimentos de rede das infraestruturas de 

saneamento básico de acordo com a densidade populacional, tendo sido um dos critérios para a 

escolha da área de estudo o facto de se poderem identificar estas manchas urbanas com 

densidades populacionais distintas. 

Para as manchas urbanas com a sigla SV, não foi possível chegar a um valor relativo à densidade 

populacional por insuficiência de dados. 

 

4.5.2 Densidade Habitacional 

Na Tabela 8 apresentam-se os dados relativos ao cálculo da densidade habitacional referente às 

manchas urbanas servidas com abastecimento de água. 
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Tabela 8- Densidade habitacional referente às manchas urbanas servidas com abastecimento de água 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) Área (km2) 
Densidade 

Habitacional 
(fogos/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 338 SV SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI) 150 0,18 857 

Avões de Cá (Avões) 1171 1,95 601 

Avões de Lá (Avões) 155 0,22 698 

Bacelos (Penude) 316 0,69 457 

Bairral (Britiande) 236 0,78 303 

Bairral (Penude) 288 0,62 468 

Bigorne (Bigorne) 45 0,16 274 

Briatiande (São Bartolomeu) 445 1,43 311 

Dornas (Pretrarouca) 48 0,15 327 

Galvã (Britiande) 881 2,39 369 

Galvã (Cepões) 493 1,18 419 

Lamego (Almacave) 279 4,38 64 

Lazarim (Lazarim) 260 0,38 688 

Magueija Grande (Magueija) 493 0,82 599 

Matança (Magueija) 110 0,30 370 

Mazes (Lazarim) 218 0,24 916 

Meijinhos (Meijinhos) 114 0,26 433 

Meijinhos (Melcões) 126 SV SV 

Moimentinha (Cepões) 165 0,21 786 

Mós (Ferreirim) 257 0,61 420 

Parafita (Lazarim) 33 0,16 204 

Penajóia (Curvaceira) 331 1,06 313 

Penude de Baixo (Penude) 221 0,29 775 

Portela (Penude) 20 0,34 59 

Pretarouca (Pretrarouca) 52 0,22 234 

Quintela (Penude) 55 SV SV 

Ribabelide (Bigorne) 19 SV SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 1058 1,60 660 

 

Na Tabela 9 apresentam-se os dados relativos ao cálculo da densidade habitacional referente às 

manchas urbanas servidas com águas residuais. 
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Tabela 9- Densidade habitacional referente às manchas urbanas servidas com águas residuais 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) Área (km2) Densidade Habitacional (fogos/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 904 1,45 624 

Avões de Cá (Avões) 361 0,73 492 

Avões de Lá (Avões) 179 0,23 768 

Bacelos (Penude) 25 0,43 58 

Barroncal (Ferreirim) 105 0,60 177 

Carneiro (Cambres) 14 SV SV 

Carosa (Cambres) 77 SV SV 

Carril (Valdigem) 524 0,71 738 

Dornas (Pretarouca) 48 SV SV 

Galvã (Britiande) 1202 1,22 985 

Lamego (Almacave) 48 2,68 18 

Magueija Grande (Magueija) 213 0,39 549 

Magueijinha (Magueija) 210 0,41 513 

Matança (Magueija) 143 0,24 586 

Outeiro (Magueija) 58 SV SV 

Penude de Baixo (Penude) 221 0,23 969 

Pretarouca (Pretarouca) 52 SV SV 

Ribelas (Lalim) 104 0,09 1106 

Sande (Sande) 390 0,47 832 

Santiago (Magueija) 70 0,12 593 

Vila de Lobos (Magueija) 40 SV SV 

Vila Meã (Ferreirim) 160 0,16 982 

 

Para as manchas urbanas com a sigla SV, não foi possível chegar a um valor relativo à densidade 

habitacional por insuficiência de dados. 

No cálculo da densidade habitacional, aquando a sobreposição das manchas fornecidas pelas 

ATMAD com as da BGRI, verificou-se que havia uma ligeira diferença entre as duas manchas, 

não parecendo no entanto que este fato fosse significativo e pudesse comprometer os resultados 

deste trabalho. 

Da análise destes dados, conclui-se que densidade habitacional das diversas manchas tem uma 

variação bastante grande entre 84 fogos/km2 e 857 fogos/km2, para o sistema de abastecimento 

de água, e entre 18 fogos/km2 e 1106 fogos/km2 para o sistema de drenagem de águas residuais 

Na generalidade dos casos, a densidade populacional para as manchas urbanas dos serviços de 

abastecimento e drenagem de águas residuais do município de Lamego, apresenta valores 

superiores aos valores da densidade habitacional. Existem, no entanto, situações em que este 

fato não se verifica, pois a densidade habitacional toma valores superiores aos da densidade 

populacional, isto pode ser consequência da desertificação que se tem vindo a verificar em 
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alguns aglomerados populacionais do interior do país, que leva ao abandono de muitas 

habitações. 

 

 Variação do comprimento das redes com a densidade populacional 

A Tabela 10 mostra os valores correspondentes ao comprimento da rede em cada mancha 

urbana servida pelo sistema de abastecimento de águas do município de Lamego e à respetiva 

densidade populacional. 

Tabela 10- Comprimento de rede, população residente e densidade populacional para as manchas servidas com 

abastecimento de água 

Designação da Mancha 
População 

Residente (hab) 
Rede de Distribuição 

em Baixa (m) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 546 21961 SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI) 349 349 1823 

Avões (Avões de Cá) 2245 23942 1152 

Avões (Avões de Lá) 251 2470 1131 

Bacelos (Penude) 495 7065 716 

Bairral (Britiande) 340 7980 437 

Bairral (Penude) 516 6170 838 

Bigorne (Bigorne) 39 1829 238 

Briatiande (São Bartolomeu) 640 13551 447 

Dornas (Pretrarouca) 27 1460 184 

Galvã (Britiande) 1442 13738 603 

Galvã (Cepões) 13621 15772 593 

Lamego (Almacave) 11283 31011 2578 

Lazarim (Lazarim) 290 3943 767 

Magueija Grande (Magueija) 538 8796 654 

Matança (Magueija) 150 2688 505 

Mazes (Lazarim) 182 2389 765 

Meijinhos (Meijinhos) 86 2458 327 

Meijinhos (Melcões) 102 2597 SV 

Moimentinha (Cepões) 46 2656 1224 

Mós (Ferreirim) 437 4300 714 

Parafita (Lazarim) 16 3459 99 

Penajóia (Curvaceira) 458 10827 433 

Penude de Baixo (Penude) 349 2688 1225 

Portela (Penude) SV SV SV 

Pretarouca (Pretrarouca) SV SV SV 

Quintela (Penude) 62 1580 SV 

Ribabelide (Bigorne) 5 330 SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 2315 28282 1443 
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A Figura 8 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede em cada mancha urbana 

servida pelo serviço de abastecimento de águas do município de Lamego e a respetiva densidade 

populacional. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por não se conhecerem os 

valores relativos à densidade populacional. 

 

 

Figura 8- Comprimento de Rede de Distribuição versus Densidade Populacional 

 

A Tabela 11 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do município de Lamego e a 

respetiva densidade populacional. 
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Tabela 11- Comprimento de rede, população residente e densidade populacional para as manchas servidas com 

drenagem de águas residuais 

Designação da Mancha 
População 

Residente (hab) 
Rede de Drenagem 

em baixa (m) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 1581 16774 1092 

Avões de Cá (Avões) 728 7911 993 

Avões de Lá (Avões) 364 2209 1562 

Bacelos (Penude) 495 3771 1154 

Barroncal (Ferreirim) 352 6452 638 

Carneiro (Cambres) 12 1282 SV 

Carosa (Cambres) 133 2817 SV 

Carril (Valdigem) 792 6570 1115 

Dornas (Pretarouca) 27 1259 SV 

Galvã (Britiande) 1539 14159 1261 

Lamego (Almacave) 11110 15520 4142 

Magueija Grande (Magueija) 198 3384 601 

Magueijinha (Magueija) 226 3735 553 

Matança (Magueija) 150 2212 615 

Outeiro (Magueija) 84 1553 SV 

Penude de Baixo (Penude) 349 1848 1531 

Pretrarouca (Pretrarouca) 42 1765 SV 

Ribelas (Lalim) 147 1322 1564 

Sande (Sande) 844 4224 1800 

Santiago (Magueija) 150 663 1271 

Vila de Lobos (Magueija) 38 969 SV 

Vila Meã (Ferreirim) 252 1819 1546 

 

 

A Figura 9 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede em cada mancha urbana 

servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do município de Lamego e a respetiva 

densidade populacional. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por não se conhecerem os 

valores relativos à densidade populacional. 
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Figura 9- Comprimento de rede de drenagem de águas residuais versus densidade populacional 

 

Tentaram-se correlacionar as duas variáveis utilizando regressões de vários tipos 

nomeadamente exponencial, linear, logarítmica, polinomial e potencial, sem que no entanto se 

tivesse chegado a um coeficiente de correlação significativo. 

À luz dos resultados obtidos, verifica-se que não existe uma correlação significativa entre o 

comprimento total das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais 

domésticas com a densidade populacional, levando-nos a espectar que existem outros fatores 

que influenciam o comprimento das redes tais como fatores relacionados com a morfologia 

urbana. Também o estudo publicado em 2012 por Stefan Klug e Yoshitsugu Hayashi, “Urban 

Sprawl and Local Infrastructure in Japan and Germany”, concluiu que, existem outros 

parâmetros além da densidade populacional que influenciam o custo das infraestruturas, tais 

como a concentração e o desenvolvimento urbano. 

 

 Variação do comprimento de rede com a densidade habitacional 

A Tabela 12 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de abastecimento de águas do município de Lamego e à respetiva 

densidade habitacional. 
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Tabela 12- Comprimento de rede, população residente e densidade habitacional para as manchas servidas com 

abastecimento de água 

Designação da Mancha 
População 
residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição em 

baixa (m) 

Densidade 
Habitacional 
(fogos/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 546 21961 SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI) 349 857 857 

Avões de Cá (Avões) 2245 23942 601 

Avões de Lá (Avões) 251 2470 698 

Bacelos (Penude) 495 7065 457 

Bairral (Britiande) 340 7980 303 

Bairral (Penude) 516 6170 468 

Bigorne (Bigorne) 39 1829 274 

Briatiande (São Bartolomeu) 640 13551 311 

Dornas (Pretrarouca) 27 1460 327 

Galvã (Britiande) 1442 13738 369 

Galvã (Cepões) 13621 15772 419 

Lamego (Almacave) 11283 31011 64 

Lazarim (Lazarim) 290 3943 688 

Magueija Grande (Magueija) 538 8796 599 

Matança (Magueija) 150 2688 370 

Mazes (Lazarim) 182 2389 916 

Meijinhos (Meijinhos) 86 2458 433 

Meijinhos (Melcões) 102 2597 SV 

Moimentinha (Cepões) 46 2656 786 

Mós (Ferreirim) 437 4300 420 

Parafita (Lazarim) 16 3459 204 

Penajóia (Curvaceira) 458 10827 313 

Penude de Baixo (Penude) 349 2688 775 

Portela (Penude) SV SV SV 

Pretarouca (Pretrarouca) SV SV SV 

Quintela (Penude) 62 1580 SV 

Ribabelide (Bigorne) 5 330 SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 2315 28282 660 

 

A Figura 10 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de abastecimento de águas do município de Lamego e a respetiva 

densidade habitacional. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por não se conhecerem os 

valores relativos à densidade habitacional. 



Apresentação, Análise e Discussão de Resultados 

 

 

INFLUÊNCIA DA DISPERSÃO POPULACIONAL E HABITACIONAL NOS CUSTOS DAS 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 47 

 

Figura 10- Comprimento de rede de distribuição versus densidade habitacional 

 

Tal como na relação entre o comprimento de rede e a densidade populacional, estudaram-se 

várias regressões para a relação entre o comprimento de rede e a densidade habitacional, mas 

não se obteve um coeficiente de correlação significativo para nenhuma delas. 

A Tabela 13 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do município de Lamego e à 

respetiva densidade habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 200 400 600 800 1000C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 d

a 
R

e
d

e
 d

e
 D

is
tr

ib
u

iç
ão

 
(m

)

Densidade Habitacional (fogos/km2)



Apresentação, Análise e Discussão de Resultados 

 

 

INFLUÊNCIA DA DISPERSÃO POPULACIONAL E HABITACIONAL NOS CUSTOS DAS 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 48 

Tabela 13- Comprimento de rede, população residente e densidade habitacional para as manchas servidas com 

drenagem de águas residuais 

Designação da Mancha 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição em 

baixa (m) 

Densidade 
Habitacional 
(fogos/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 1581 16774 624 

Avões de Cá (Avões) 728 7911 492 

Avões de Lá (Avões) 364 2209 768 

Bacelos (Penude) 495 3771 58 

Barroncal (Ferreirim) 352 6452 177 

Carneiro (Cambres) 12 1282 SV 

Carosa (Cambres) 133 2817 SV 

Carril (Valdigem) 792 6570 738 

Dornas (Pretarouca) 27 1259 SV 

Galvã (Britiande) 1539 14159 985 

Lamego (Almacave) 11110 15520 18 

Magueija Grande (Magueija) 198 3384 549 

Magueijinha (Magueija) 226 3735 513 

Matança (Magueija) 150 2212 586 

Outeiro (Magueija) 84 1553 SV 

Penude de Baixo (Penude) 349 1848 969 

Pretarouca (Pretarouca) 42 1765 SV 

Ribelas (Lalim) 147 1322 1106 

Sande (Sande) 844 4224 832 

Santiago (Magueija) 150 663 593 

Vila de Lobos (Magueija) 38 969 SV 

Vila Meã (Ferreirim) 252 1819 982 

 

A Figura 11 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do município de Lamego e a 

respetiva densidade habitacional. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por não se conhecerem os 

valores relativos à densidade habitacional. 
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Figura 11- Comprimento de rede de drenagem de águas residuais domésticas versus densidade habitacional 

 

Da análise destes resultados, verifica-se que não existe relação entre o comprimento das redes 

de abastecimento e drenagem de águas residuais domésticas e a densidade habitacional, 

levando-nos a concluir que, subsistem outros fatores que possam influenciar diretamente esta 

relação. Um deles, será a construção em altura, pois o comprimento de rede para uma 

construção em altura que proporciona um maior número de fogos será o mesmo que para uma 

habitação isolada localizada no mesmo local. 

 

 Variação do comprimento das redes afetas a cada habitante com a densidade 

populacional 

A Tabela 14 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede em cada mancha 

urbana servida pelo serviço de abastecimento de água do município de Lamego e à respetiva 

densidade populacional. 
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Tabela 14- Comprimento de rede total e per capita, população residente e densidade populacional para as manchas 

servidas com abastecimento de água 

Designação da Mancha 
População 
residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Comprimento 
de Rede afeta 

a cada 
habitante 
(m/hab) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 546 21961 40,2 SV 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI) 349 349 9,5 1823 

Avões (Avões de Cá) 2245 23942 10,7 1152 

Avões (Avões de Lá) 251 2470 9,8 1131 

Bacelos (Penude) 495 7065 14,3 716 

Bairral (Britiande) 340 7980 23,5 437 

Bairral (Penude) 516 6170 12,0 838 

Bigorne (Bigorne) 39 1829 46,9 238 

Briatiande (São Bartolomeu) 640 13551 21,2 447 

Dornas (Pretrarouca) 27 1460 54,1 184 

Galvã (Britiande) 1442 13738 9,5 603 

Galvã (Cepões) 13621 15772 1,2 593 

Lamego (Almacave) 11283 31011 2,7 2578 

Lazarim (Lazarim) 290 3943 13,6 767 

Magueija Grande (Magueija) 538 8796 16,3 654 

Matança (Magueija) 150 2688 17,9 505 

Mazes (Lazarim) 182 2389 13,1 765 

Meijinhos (Meijinhos) 86 2458 28,6 327 

Meijinhos (Melcões) 102 2597 25,5 SV 

Moimentinha (Cepões) 46 2656 57,7 1224 

Mós (Ferreirim) 437 4300 9,8 714 

Parafita (Lazarim) 16 3459 216,2 99 

Penajóia (Curvaceira) 458 10827 23,6 433 

Penude de Baixo (Penude) 349 2688 7,7 1225 

Portela (Penude) SV SV SV SV 

Pretarouca (Pretrarouca) SV SV SV SV 

Quintela (Penude) 62 1580 25,5 SV 

Ribabelide (Bigorne) 5 330 66,0 SV 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 2315 28282 12,2 1443 

 

A Figura 12 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede afeta a cada habitante 

e a respetiva densidade populacional em cada mancha urbana servida pelo sistema de 

abastecimento de águas do município de Lamego. 

Foram omitidos valores correspondentes a seis manchas urbanas por não haver valores 

correspondentes à densidade populacional. 
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Figura 12- Comprimento de rede de abastecimento afeta a cada habitante versus densidade populacional 

 

A Tabela 15 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede correspondente a cada 

habitante em cada mancha urbana servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do 

município de Lamego e à respetiva densidade populacional. 
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Tabela 15- Comprimento de rede total e per capita, população residente e densidade populacional para as manchas 

servidas com drenagem de águas residuais 

Designação da Mancha 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição em 

baixa (m) 

Comprimento 
de Rede afeta a 
cada habitante 

(m/hab) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

Adega do Chão (Cambres) 1581 16774 10,6 1092 

Avões de Cá (Avões) 728 7911 10,9 993 

Avões de Lá (Avões) 364 2209 6,1 1562 

Bacelos (Penude) 495 3771 7,6 1154 

Barroncal (Ferreirim) 352 6452 18,3 638 

Carneiro (Cambres) 12 1282 106,8 SV 

Carosa (Cambres) 133 2817 21,2 SV 

Carril (Valdigem) 792 6570 8,3 1115 

Dornas (Pretarouca) 27 1259 46,6 SV 

Galvã (Britiande) 1539 14159 9,2 1261 

Lamego (Almacave) 11110 15520 1,4 4142 

Magueija Grande (Magueija) 198 3384 17,1 601 

Magueijinha (Magueija) 226 3735 16,5 553 

Matança (Magueija) 150 2212 14,7 615 

Outeiro (Magueija) 84 1553 18,5 SV 

Penude de Baixo (Penude) 349 1848 5,3 1531 

Pretrarouca (Pretrarouca) 42 1765 42,0 SV 

Ribelas (Lalim) 147 1322 9,0 1564 

Sande (Sande) 844 4224 5,0 1800 

Santiago (Magueija) 150 663 4,4 1271 

Vila de Lobos (Magueija) 38 969 25,5 SV 

Vila Meã (Ferreirim) 252 1819 7,2 1546 

 

A Figura 13 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede afeta a cada habitante 

e a densidade populacional, em cada mancha urbana, para o sistema de drenagem de águas 

residuais. 

Foram omitidos valores correspondentes a seis manchas urbanas por apresentarem valores 

nulos de densidade populacional. 
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Figura 13- Comprimento de rede de drenagem de águas residuais domésticas afeta a cada habitante versus 

densidade populacional 

 

Da análise da Figura 12, conclui-se que, há medida que aumenta a densidade populacional 

diminui o comprimento de rede per capita. Para baixas densidades a o comprimento de rede 

afeta a cada habitante baixa muito rapidamente até atingir valores de cerca de 300 hab/km2, o 

que significa que para densidades populacionais com valores acima deste, o comprimento de 

rede afeta a cada habitante passa a ser menor, sendo ainda bastante significativa até cerca de 

800 hab/km2 e mantendo-se praticamente constante a partir deste valor. 

Para avaliar a variação entre as variáveis em estudo fez-se uma análise de aderência a funções 

de regressão linear e não linear (potencial, exponencial, logarítmica ou linear), o que permitiu 

averiguar as tendências da relação entre os dados. Foram registrados os valores dos coeficientes 

de correlação obtidos, sendo considerados para análise os dados ajustados que apresentaram o 

melhor valor do coeficiente de correlação. 

Existe uma relação entre o comprimento de rede afeta a cada habitante e a respetiva densidade 

populacional em cada mancha urbana servida pelo sistema de abastecimento de águas do 

município de Lamego, que segue uma tendência potencial de equação 𝑦 = 75068 𝑥−1,323, 

apresentando um coeficiente de correlação significativo de 0,89. 

Esta correlação também se verifica na relação entre o comprimento de rede afeta a cada 

habitante e a respetiva densidade populacional em cada mancha urbana servida pelo sistema de 

drenagem de águas residuais domésticas do município de Lamego, que segue também uma 
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tendência potencial, apresentando um coeficiente de correlação significativo de 0,91 e de 

equação 𝑦 = 42516 𝑥−1,217 . 

Desta forma, é possível concluir que à medida que aumenta a densidade populacional, diminui 

a quantidade de rede afeta a cada habitante. 

Esta situação verifica-se para as curvas relativas ao sistema de abastecimento de água e ao 

sistema de drenagem de águas residuais, ou seja, os dois sistemas comportam-se da mesma 

forma no que diz respeito à relação entre o comprimento de rede afeta a cada habitante e a 

densidade populacional. 

 

 Variação do comprimento das redes afetas a cada habitante com a densidade 

habitacional 

A Tabela 16 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede correspondente a cada 

habitante em cada mancha urbana servida pelo serviço de abastecimento de águas do município 

de Lamego, e à respetiva densidade habitacional. 
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Tabela 16- Numero de edifícios, área, densidade habitacional e comprimento de rede per capita para as manchas 

servidas com abastecimento de água 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) Área (km2) 
Densidade 

Habitacional 
(fogos/km2) 

Comprimento 
de Rede afeta 

a cada 
Habitante 
(m/hab) 

Adega do Chão (Cambres) 338 SV SV 40,2 

Arneirós (VILA NOVA DE SOUTO D' EL-
REI) 

150 0,18 857 9,5 

Avões de Cá (Avões) 1171 1,95 601 10,7 

Avões de Lá (Avões) 155 0,22 698 9,8 

Bacelos (Penude) 316 0,69 457 14,3 

Bairral (Britiande) 236 0,78 303 23,5 

Bairral (Penude) 288 0,62 468 12,0 

Bigorne (Bigorne) 45 0,16 274 46,9 

Briatiande (São Bartolomeu) 445 1,43 311 21,2 

Dornas (Pretrarouca) 48 0,15 327 54,1 

Galvã (Britiande) 881 2,39 369 9,5 

Galvã (Cepões) 493 1,18 419 1,2 

Lamego (Almacave) 279 4,38 64 2,7 

Lazarim (Lazarim) 260 0,38 688 13,6 

Magueija Grande (Magueija) 493 0,82 599 16,3 

Matança (Magueija) 110 0,30 370 17,9 

Mazes (Lazarim) 218 0,24 916 13,1 

Meijinhos (Meijinhos) 114 0,26 433 28,6 

Meijinhos (Melcões) 126 SV SV 25,5 

Moimentinha (Cepões) 165 0,21 786 57,7 

Mós (Ferreirim) 257 0,61 420 9,8 

Parafita (Lazarim) 33 0,16 204 216,2 

Penajóia (Curvaceira) 331 1,06 313 23,6 

Penude de Baixo (Penude) 221 0,29 775 7,7 

Portela (Penude) 20 0,34 59 SV 

Pretarouca (Pretrarouca) 52 0,22 234 SV 

Quintela (Penude) 55 SV SV 25,5 

Ribabelide (Bigorne) 19 SV SV 66,0 

Souto Covo - Lamego (Almacave) 1058 1,60 660 12,2 

 

A Figura 14 mostra, graficamente, a relação entre o comprimento de rede afeta a cada habitante 

e a densidade habitacional para as manchas urbanas servidas pelo sistema de abastecimento de 

água do município de Lamego. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por terem valores 

desconhecidos de densidade habitacional. 
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Figura 14- Comprimento de rede de AA afeta a cada habitante versus densidade habitacional  

 

A Tabela 17 mostra os valores correspondentes ao comprimento de rede correspondente a cada 

habitante em cada mancha urbana servida pelo serviço de drenagem de águas residuais do 

município de Lamego, e à respetiva densidade habitacional. 
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Tabela 17- Número de edifícios, área, densidade habitacional e comprimento de rede per capita para as manchas 

servidas com drenagem de águas residuais 

Designação da Mancha Nº de Edifícios (un) Área (km2) 
Densidade 

Habitacional 
(fogos/km2) 

Comprimento 
de Rede afeta 

a cada 
habitante 
(m/hab) 

Adega do Chão (Cambres) 904 1,45 624 10,6 

Avões de Cá (Avões) 361 0,73 492 10,9 

Avões de Lá (Avões) 179 0,23 768 6,1 

Bacelos (Penude) 25 0,43 58 7,6 

Barroncal (Ferreirim) 105 0,59 177 18,3 

Carneiro (Cambres) 14 SV SV 106,8 

Carosa (Cambres) 77 SV SV 21,2 

Carril (Valdigem) 524 0,71 738 8,3 

Dornas (Pretarouca) 48 SV SV 46,6 

Galvã (Britiande) 1202 1,22 985 9,2 

Lamego (Almacave) 48 2,68 18 1,4 

Magueija Grande (Magueija) 213 0,39 549 17,1 

Magueijinha (Magueija) 210 0,41 513 16,5 

Matança (Magueija) 143 0,24 586 14,7 

Outeiro (Magueija) 58 SV SV 18,5 

Penude de Baixo (Penude) 221 0,23 969 5,3 

Pretarouca (Pretarouca) 52 SV SV 42 

Ribelas (Lalim) 104 0,09 1106 9 

Sande (Sande) 390 0,47 832 5 

Vila de Lobos (Magueija) 40 SV SV 25,5 

Vila Meã (Ferreirim) 160 0,16 982 7,2 

 

Na Figura 16 apresenta-se o gráfico realizado a partir dos dados apresentados na tabela anterior, 

e mostra a relação entre o comprimento de rede afeta e a densidade habitacional para as manchas 

urbanas servidas pelo sistema drenagem de águas residuais do município de Lamego. 

Foram omitidos os resultados relativos a seis manchas urbanas, por terem valores nulos de 

densidade populacional. 
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Figura 15- Comprimento de rede de DAR afeta a cada habitante versus densidade habitacional  

 

Não foi possível estabelecer uma relação entre o comprimento das redes afetas a cada habitante 

com a densidade populacional para as manchas servidas com abastecimento de água e drenagem 

de águas residuais. Este fato sugere que, a densidade habitacional não será um bom indicador 

para estabelecer a relação entre o comprimento das redes e a dispersão urbana, uma vez que 

existem redes de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais que fazem ligação a 

habitações que por vezes nem estão habitadas devido ao abandono das habitações que se tem 

verificado ultimamente nas pequenas povoações do interior do país. Outro fator já referido 

anteriormente, mas que vem de encontro a esta situação é a construção em altura, pois o 

comprimento de rede para uma construção em altura que proporciona um maior número de 

fogos será o mesmo que para uma habitação isolada localizada no mesmo local. 

 

 Determinação dos custos médios per capita para as adutoras, reservatórios, 
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possível determinar os custos per capita e correlações paramétricas de despesas e custos para 

algumas delas. 

A Figura 18, mostra o traçado em planta das adutoras referentes ao município de Lamego, e as 

manchas urbanas correspondentes aos diferentes subsistemas de abastecimento de água do 

concelho de Lamego (Subsistema de Abastecimento de Águas de Balsemão – SAA Balsemão). 

  

Figura 16- Traçado em planta das adutoras – SAA Balsemão 
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Conforme já foi referido, o SAA Balsemão abastece 3 municípios, sendo eles Lamego, Resende 

e Tarouca (Tabela 18). 

O comprimento total de adutoras correspondentes ao SAA Balsemão é de 130 km (Tabela 18) 

e o comprimento das adutoras correspondentes ao município de Lamego tem um comprimento 

de 64,26 km. 

Afetando o custo total das adutoras (12 185 mil €) ao seu comprimento dentro do município de 

Lamego (64 km), estima-se um investimento para este município de 6 023 mil €. 

Dividindo o valor estimado para o investimento (6 023 mil €) pela população servida (24 204 

habitantes) obtém-se um custo per capita de 249 €/hab, para o sistema adutor correspondente 

ao concelho de Lamego. 

O custo per capita do sistema de armazenamento de água corresponde a 63,5 €/hab 

considerando uma distribuição uniforme dos reservatórios pelo sistema e resultou do quociente 

entre o custo dos reservatórios (2 551 mil €) pelo número total de habitantes do SAA Balsemão 

(40 171 hab) (Tabela 17). 

 

Tabela 18- Comprimento e custo das adutoras, número e custo dos reservatórios que servem o SAA Balsemão 

SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

MUNICIPIOS 
ABRANGIDOS 

POPULAÇÃO 
SERVIDA 

(hab) 

AGLOMERADOS 
(n.º) 

ADUTORAS RESERVATÓRIOS 

Comprimento 
(km) 

Custo  
(mil €) 

Número 
(n.º) 

Custo  
(mil €) 

SAA Balsemão 

Lamego 24.204 125 

130 12.185 7 2.551 Resende 9.647 157 

Tarouca 6.320 35 

  

A Figura 19 mostra o traçado em planta da rede de coletores, referentes ao município de 

Lamego, e as manchas urbanas correspondentes aos diferentes subsistemas de águas residuais 

do concelho de Lamego. 
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Na Tabela 19, apresentam-se os custos por habitante relativamente às ETAR´s e aos coletores, 

bem como o comprimento da rede de coletores correspondente a cada habitante. 

 

Figura 17- Traçado em planta da rede de coletores – SAR´s Lamego 
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Tabela 19- Custos por habitante relativamente às ETAR´s e aos coletores, bem como, o comprimento 

correspondente a cada habitante 

 

 

 

A figura 18 mostra, graficamente, a relação entre a população servida e o custo médio por 

habitante das ETAR´s e Emissários/Intersetores que servem os Subsistemas de Águas Residuais 

do Município de Lamego. 

SAR 
Municípios 
Abrangidos 

População 
Servida 
(hab) 

ETAR COLETORES 

Número 
(n.º) 

Custo 
Total  

(mil €) 

Custo 
per 

capita 
(€) 

Comprimento 
(km) 

Comprimento 
per capita (m) 

Custo  
Total 
(mil 
€) 

Custo 
per 

capita 
(€) 

SAR Pretarouca Lamego 69 1 133 1 928 1,3 19,4 54 783 

SAR Valdigem Lamego 792 1 891 1 125 - SV SV SV 

SAR Lalim Lamego 841 1 402 478 1,7 2,0 167 19 

SAR Sande Lamego 844 1 974 1 154 0,3 0,4 31 37 

SAR Magueija Lamego 881 1 460 522 4,3 4,9 355 403 

SAR Britiande Lamego 1 476 1 426 289 5,0 3,4 311 211 

SAR Cambres Lamego 2 818 1 1.699 603 10,9 3,9 623 221 

SAR Lamego Lamego 11 954 1 3.293 275 6,2 0,5 501 42 
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Figura 18- Custos per capita versus população servida 

 

Pela análise do estudo efetuado pode concluir-se que relativamente ao custo da adução, o valor 

encontrado per capita para o subsistema de abastecimento de águas no município de Lamego 

anda na ordem dos 249 €/hab. 

O custo da rede de coletores varia entre 37 €/hab e 783 €/hab, com comprimentos a variar entre 

0,4 m/hab e 19,4 m/hab, ou seja, o custo por habitante diminui com o aumento do comprimento 

dos coletores por habitante. 

De acordo com o gráfico da Figura 20, o custo per capita do tratamento (ETAR´s) e dos 

coletores, diminui com o aumento da população servida. No caso do tratamento, o custo per 

capita tem variações significativas, variando entre 289 €/hab e 1928 €/hab. Estas variações 

podem estar relacionadas com o tipo de tratamento utilizado em cada ETAR. 

Para avaliar o grau de relacionamento entre as variáveis em estudo fez-se uma análise de 

aderência a funções de regressão linear e não linear (potência, exponencial, logarítmica ou 

linear), o que permitiu averiguar as tendências (lineares ou não) da relação entre os dados. 

Foram registrados os valores dos coeficientes de correlação e determinação obtidos, sendo 

considerados para análise a lei de ajuste que apresentou melhor valor de correlação. 
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Verificou-se que, existe uma relação entre os custos por habitante relativamente às ETAR´s e 

aos emissários e a respetiva população servida em cada mancha urbana dos SAR´s de Lamego. 

Essa relação segue uma tendência logarítmica, apresentando coeficientes de correlação baixos 

quer para o caso das ETAR´s, quer para o caso dos coletores (0,69 e 0,68 respetivamente). 

Ainda assim, pode concluir-se que o custo médio por habitante das ETAR´s e dos coletores, 

diminui com o aumento da população servida. É de salientar que o comprimento dos coletores 

está muito ligado ao ponto escolhido para o destino final de AR. 

 

 Variação dos custos médios per capita para as adutoras, ETAR´s e coletores 

com densidade populacional. 

 

A título comparativo, calculou-se a densidade populacional para o sistema de abastecimento de 

águas de Balsemão, apenas no município de Lamego, obtendo-se o valor que se apresenta na 

Tabela 20, de 595 hab/km2. 

 

Tabela 20 - Densidade populacional para a mancha urbana do SAA Balsemão que abrange o município de Lamego. 

SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

MUNICIPIOS 
ABRANGIDOS 

POPULAÇÃO 
SERVIDA 

(hab) 

Área 
(ha) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

SAA Balsemão 

Lamego 24.204 4070 595 

Resende 9.647  -  - 

Tarouca 6.320  -  - 

 

Na Tabela 21, mostram-se os valores relativos à densidade populacional correspondentes às 

manchas servidas pelos Sistemas de Águas Residuais (coletores e ETAR´s) do município de 

Lamego. 

 

 

 



Apresentação, Análise e Discussão de Resultados 

 

 

INFLUÊNCIA DA DISPERSÃO POPULACIONAL E HABITACIONAL NOS CUSTOS DAS 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 65 

Tabela 21- Densidade populacional correspondentes às manchas servidas pelos Sistemas de Águas Residuais 

SAR 
Municípios 
Abrangidos 

População Servida 
(hab) 

Área 
(ha) 

Densidade 
Populacional 

(hab/km2) 

SAR Britiande Lamego 1 476 285 518 

SAR Cambres Lamego 2 818 596 473 

SAR Lalim Lamego 841 151 555 

SAR Lamego Lamego 11 954 482 2479 

SAR Magueija Lamego 881 164 537 

SAR Pretarouca Lamego 69 49 142 

SAR Sande Lamego 844 40 2096 

SAR Valdigem Lamego 792 65 1213 

 

A Figura 19 traduz a variação entre os custos para o tratamento e para a rede de emissários e a 

densidade populacional correspondente às manchas servidas pelos Sistemas de Águas 

Residuais. 

 

 

Figura 19- População servida versus custos per capita das ETAR´s e coletores pertencentes aos SAR´s de Lamego 

 

Do estudo efetuado conclui-se que, a densidade populacional para a mancha urbana do SAA 

Balsemão que abrange o município de Lamego, é de 595 hab/km2. 
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Os valores relativos à densidade populacional correspondentes às manchas servidas pelos 

Sistemas de Águas Residuais do município de Lamego, variam entre 142 hab/km2 e 2479 

hab/km2. 

Para avaliar o grau de relacionamento entre o custo médio per capita das ETAR´s e coletores 

pertencentes aos SAR´s de Lamego, fez-se uma análise a várias regressões (potencial, 

exponencial, logarítmica, linear e polinomial), e foram registrados os valores dos coeficientes 

de correlação e determinação obtidos, sendo considerados para análise os dados ajustados que 

apresentaram o melhor valor de correlação. Desta forma, verifica-se que existe uma correlação 

logarítmica entre o custo per capita dos coletores e a densidade populacional, apresentando um 

coeficiente de correlação de 0,93, verificando-se que com o aumento da densidade populacional 

diminui o custo médio per capita relativo aos coletores. O facto de não se encontrar qualquer 

relação entre custo per capita das ETAR´s e a densidade populacional poderá estar relacionada 

com o tipo de tratamento praticado em cada ETAR que não foi abordado nesta dissertação. 

Sabe-se no entanto que os diversos tipos de tratamento têm custos bastante diversificados. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo principal deste trabalho era relacionar o custo das infraestruturas de saneamento 

básico com a ocupação do território, de modo avaliar a sustentabilidade dos sistemas de 

abastecimento e drenagem de águas residuais, utilizando como caso de estudo o município de 

Lamego. Neste contexto relacionaram-se as diferentes manchas urbanas de características 

demográficas e residenciais diferentes, com o comprimento das redes de saneamento. Admitiu-

se que os comprimentos das redes estão relacionados com os respetivos custos, por não se terem 

valores relativos ao investimento das redes de AA e DAR. 

A relação entre o comprimento total das redes de abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais domésticas com a densidade populacional leva-nos concluir que não existe nenhuma 

correlação significativa entre elas, e que, lamentavelmente existem outros fatores que 

influenciam o comprimento das redes, tais como fatores relacionados com a morfologia urbana. 

Verifica-se a mesma situação na relação entre o comprimento das redes de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais domésticas e a densidade habitacional, podendo constatar-

se que, eventualmente subsistem outros fatores que influenciam o comprimento de rede, um 

deles será a construção em altura pois o comprimento de rede para uma construção em altura 

que proporciona um maior número de fogos será o mesmo que para uma habitação isolada 

localizada no mesmo local. Também Mascaró (1979), Mascaró (1987) e Abiko et al. (2003), 

como já referido ao longo deste trabalho, chegaram a conclusões semelhantes, em que afirmam 

que existem fatores que influenciam diretamente o custo das infraestruturas, tais como o tipo 

de traçado, a área, forma e declive do terreno e a densidade da urbanização. 

Existe uma relação significativa entre o comprimento de rede afeta a cada habitante e a respetiva 

densidade populacional, é à medida que aumenta a densidade populacional, diminui a 

quantidade de rede afeta a cada habitante e consequentemente o respectivo custo. A correlação 

entre essas duas variáveis é potencial e os coeficientes de correlação elevados: 0,89 no caso do 

abastecimento de água e 0,91 na drenagem de águas residuais. De forma análoga, Mascaró 

(1987) concluiu que aumento da densidade populacional proporciona uma diminuição do custo 

das infraestruturas por habitação. 

Importa ainda referir que em ambas as situações para pequenos valores de densidade os 

comprimentos de rede são bastante elevados, decrescendo muito acentuadamente quando 
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aumenta a densidade populacional. Identifica-se ainda, uma zona intermédia onde existe uma 

variação moderada entre o comprimento per capita de cada rede e a densidade populacional e, 

de seguida a relação entre as duas variáveis é praticamente constante.   

Não foi possível estabelecer uma relação entre o comprimento das redes afetas a cada habitante 

com a densidade habitacional para as manchas servidas com abastecimento de água e drenagem 

de águas residuais. Este fato sugere que, a densidade habitacional não será um bom indicador 

para estabelecer a relação entre o comprimento das redes e a dispersão urbana. 

Embora se tenha a perceção que o custo dos sistemas adutores, dos sistemas de armazenamento, 

tratamento e transporte ao destino final são bastante variáveis optou-se por calcular esses 

valores para que possam ser utilizados como referência noutros trabalhos. Essa variação de 

custo prede-se, no caso das adutoras, com a distância do local de captação à zona de 

abastecimento, que tem implicações no comprimento de adução. É também influenciado pela 

morfologia do terreno, relevo e tipo de solo. O número e tamanho dos reservatórios depende da 

distribuição da população no território a abastecer, da morfologia e do relevo, o que pode 

influenciar bastante os custos do armazenamento. 

O custo do tratamento de águas residuais, depende muito, igualmente da morfologia e do relevo, 

mas depende bastante também do tipo e do grau de tratamento a utilizar para as águas residuais. 

Quanto ao custo dos emissários/intersetores para além de estar relacionado com a distribuição 

da população, morfologia, relevo e tipo de solo, varia sobretudo com a distância ao destino final 

da água residual. 

Os custos médios per capita do sistema adutor relativo ao concelho de Lamego anda na ordem 

dos 249 €/hab, dos sistemas de armazenamento 63,5 €/hab, do sistema de tratamento variam 

entre 289 €/hab e 1928 €/hab, e do sistema de transporte ao destino final variam entre 37 €/hab 

e 783 €/hab. 

Verifica-se que existe uma relação do tipo logarítmica, embora fraca (coeficientes de correlação 

para as ETAR´s e para os coletores de 0,68 e 0,69 respetivamente), entre os custos por habitante 

relativamente às ETAR´s e aos emissários e a respetiva população servida em cada mancha 

urbana dos SAR´s de Lamego. O custo médio por habitante das ETAR´s e dos coletores, 

diminui com o aumento da população servida. 



Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

INFLUÊNCIA DA DISPERSÃO POPULACIONAL E HABITACIONAL NOS CUSTOS DAS 
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO 69 

Para a relação entre o custo per capita dos coletores e a densidade populacional, constata-se a 

existência de uma correlação do tipo potencial com um coeficiente de correlação elevado; 0,93 

e que, com o aumento da densidade populacional diminui o custo médio per capita relativo aos 

coletores. Não se encontrou qualquer relação entre custo per capita das ETAR´s e a densidade 

populacional. Estes resultados são de certa forma espectáveis face ao número de variáveis que 

interferem nestes custos e que acabam de ser referidos. 

De um modo geral, confirma-se que, há vantagens económicas a nível de construção de 

infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais na utilização de tipos de 

povoamento mais concentrados. 

Como trabalhos futuros propõe-se a determinação da dimensão ótima dos aglomerados 

populacionais com o objetivo de minimizar os custos das infraestruturas e otimizar os níveis de 

conforto urbanístico. 

Seria também interessante, estudar e quantificar a influência da morfologia, relevo e tipo de 

solo nos custos das infraestruturas de saneamento básico. 

É proposto ainda que, a partir deste trabalho, seja encontrado outro caso de estudo com 

características demográficas e residenciais diferentes deste, e se calculem as métricas espaciais 

referidas na revisão bibliográfica desta dissertação, de modo a caracterizar a morfologia urbana 

das duas regiões e realizar uma análise comparativa para perceber o funcionamento da relação 

entre custo das infraestruturas de saneamento básico com a ocupação do território, em zonas 

com densidades populacionais diferentes ainda mais diversas. 
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ANEXO I – SAA BALSEMÃO 

 

Tabela A.1.1 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de distribuição em 
baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

BIGORNE RIBABELIDE 5 5 330 330 
Ribabelide 
(Bigorne) 

SV 

BRITIANDE GALVA 40 

1442 

718 

13738 
Galvã 

(Britiande) 
2390340 

BRITIANDE MAÇAS 22 718 

CEPÕES CEPOES 164 718 

CEPÕES COITO 30 718 

CEPÕES GALVA 168 718 

CEPÕES MOIMENTINHA 114 718 

CEPÕES SANTIAGO 76 718 

BRITIANDE BRITIANDE 555 1743 

BRITIANDE MAGUSTIM 62 1743 

BRITIANDE QTA DAS FOGUEIRAS 75 1743 

BRITIANDE LUGAR DA PIRES 42 1743 

FERREIRIM BARRONCAL 94 1743 
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Tabela A.1.2 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa 
(m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

LAMEGO (SÉ) AGRA 52 

640 

968 

13551 
Briatiande 

(São 
Bartolomeu) 

1432674 

LAMEGO (SÉ) ALVELOS 63 968 

LAMEGO (SÉ) CANTUDO 69 968 

LAMEGO (SÉ) FONTAO 25 968 

LAMEGO (SÉ) FUNDO DA VILA 33 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS ALCOUCE 63 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS CERRO 38 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS EIRO 44 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS NOVAIS 53 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS PALHAIS DE CIMA 50 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS QUINTAES 32 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS SANTO ALEIXO 26 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS AGRA 73 968 

VÁRZEA DE ABRUNHAIS PORTELA 19 968 
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Tabela A.1.3 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

AVÕES ALMINHAS 55 

2245 

1033 

23942 
Avões 

(Avões de 
Cá) 

1949375 

AVÕES AVOES DE CÁ 309 1033 

CAMBRES CAMBRES 953 1033 

CAMBRES CAROSA 39 1033 

CAMBRES CRUZINHAS 16 1033 

CAMBRES EIRO 38 1033 

CAMBRES LAMELAS 23 1033 

CAMBRES PISOES 40 1033 

CAMBRES POMARELHE 93 1033 

CAMBRES PORTELA 55 1033 

CAMBRES POUSADA 76 1033 

CAMBRES SOUTO 40 1033 

CAMBRES ARTEIROS 25 1033 

FERREIROS DE AVÕES BAIRRAL 35 1033 

FERREIROS DE AVÕES CANELAS 51 1033 

FERREIROS DE AVÕES CUTELO 57 1033 

FERREIROS DE AVÕES FOZ DE BAIXO 30 1033 

FERREIROS DE AVÕES FOZ DE CIMA 52 1033 

FERREIROS DE AVÕES MOROES 34 1033 

FERREIROS DE AVÕES PACO 49 1033 

FERREIROS DE AVÕES TRAS DA IGREJA 71 1033 

FERREIROS DE AVÕES VARANDAS 58 1033 

CAMBRES MESQUINHATA 46 1207 
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Tabela A.1.5 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa 
(m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

MAGUEIJA CABECO 42 

538 

1100 

8796 
Magueija 
Grande 

(Magueija) 
822546 

MAGUEIJA FORCAS 23 1100 

MAGUEIJA MAGUEIJA 137 1100 

MAGUEIJA MAGUEIJINHA 75 1100 

MAGUEIJA MATANÇA 86 1100 

MAGUEIJA SANTIAGO 79 1100 

MAGUEIJA VILA NOVA 61 1100 

MAGUEIJA ROMÃO 35 1100 

 

Tabela A.1.6 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

LAMEGO (ALMACAVE) SOUTO COVO 212 

2315 

1131 

28282 
Souto Covo 

- Lamego 
(Almacave) 

1603746 

SANDE BAIRRO DOS NOVAIS 61 1131 

SANDE SANDE 566 1131 

SANDE BARREIRO 150 1131 

SANDE QUINTÃ 67 1131 

VALDIGEM ESCOLAS 74 1131 

VALDIGEM EIRAS 25 1131 

VALDIGEM FRAGAS 300 1131 

VALDIGEM ESCOLAS 74 1131 

VALDIGEM FUNDO DE VILA 172 3959 

VALDIGEM FUNDO DE VILA 172 5091 

VALDIGEM CIMO DE VILA 221 3959 

VALDIGEM CIMO DE VILA 221 5091 
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Tabela A.1.7 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

PENAJÓIA S.GIAO 168 

458 

1219 

10827 
Penajóia 

(Curvaceira) 
1057550 

PENAJÓIA SOBRE IGREJA 43 1219 

PENAJÓIA TORRE 39 1219 

SAMODÃES ANGORES 17 1219 

SAMODÃES SAMPAIO 33 1219 

SAMODÃES SOUTELO 21 1219 

PENAJÓIA FIEIS DE DEUS 36 1074 

SAMODÃES OUTEIRO 101 2438 

 

 

 

 

Tabela A.1.8 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

 

 

 

 

 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa 
(m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

PENUDE BAIRRAL 71 

516 

1234 

6170 
Bairral 

(Penude) 
616415 

PENUDE GRANDAL 89 1234 

PENUDE OUTEIRO 84 1234 

PENUDE PURGACAL 104 1234 

PENUDE SUCRES 168 1234 
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Tabela A.1.9 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa 
(m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

PRETAROUCA DORNAS 27 27 1460 1460 
Dornas 

(Pretrarouca) 
146703 

PENUDE QUINTELA 62 62 1580 1580 
Quintela 
(Penude) 

SV 

VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI ARNEIROS 319 

349 

1657 

3324 

Arneirós 
(VILA NOVA 

DE SOUTO D' 
EL-REI) 

174737 
VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI LANHOSA 30 1667 

BIGORNE BIGORNE 39 39 1829 1829 
Bigorne 

(Bigorne) 
163587 

CEPÕES RIBEIRA 46 
46 

545 
2656 

Moimentinha 
(Cepões) 

209607 
LAMEGO (SÉ) S.MARTINHO DO SOUTO 211 2111 

FERREIRIM MOS 258 
437 

2150 
4300 

Mós 
(Ferreirim) 

612025 
FERREIRIM ROSSAS 179 2150 

LAZARIM MAZES 182 182 2389 2389 
Mazes 

(Lazarim) 
238136 

 

Tabela A.1.10 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD 
DADOS 

CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

CAMBRES ADEGA DO CHAO 42 

546 

2440 

21961 
Adega do 

Chão 
(Cambres) 

SV 

CAMBRES BOGALHEIRA 69 2440 

CAMBRES CARNEIRO 12 2440 

CAMBRES LAGARES 76 2440 

CAMBRES MOINHO DE VENTO 36 2440 

CAMBRES PENELAS 95 2440 

CAMBRES PONTAO 43 2440 

CAMBRES RIO BOM 145 2440 

CAMBRES VARAIS 28 2440 
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INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO  

Tabela A.1.11 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação da 
Mancha 

Área 
(m2) 

MEIJINHOS MEIJINHOS 86 86 2458 2458 
Meijinhos 

(Meijinhos) 
263406 

AVÕES AVOES DE Lá 251 251 2470 2470 Avões (Avões de Lá) 222371 

MELCÕES MELCÕES 102 102 2597 2597 Meijinhos(Melcões) SV 

LALIM LALIM 325 

13626 

2636 

15772 Galvã (Cepões) 1177533 

LALIM OUTEIRO 25 2636 

LALIM RIBELAS 147 2636 

LALIM VEIGA 174 2636 

LALIM FREIXO 27 5227 

BRITIANDE BAIRRAL 45 

340 

2660 

7980 Bairral (Britiande) 777875 FERREIRIM FERREIRIM DE BAIXO 43 2660 

FERREIRIM VILA MEA 252 2660 

PENUDE MATANCINHA 150 150 2688 2688 Matança (Magueija) 296957 

 

Tabela A.1.12 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas ao SAA 

Balsemão (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 

Rede de 
distribuição 

em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

PENUDE PENUDE DE BAIXO 349 349 2688 2688 
Penude de 

Baixo 
(Penude) 

284832 

LAZARIM PARAFITA 16 16 3459 3459 
Parafita 

(Lazarim) 
161671 

LAZARIM LAZARIM 290 290 3943 3943 
Lazarim 

(Lazarim) 
377732 

FERREIROS DE AVÕES RIO DE ASNOS 65 

11283 

6202 

31011 
Lamego 

(Almacave) 
4377095 

LAMEGO (ALMACAVE) LAMEGO 8202 6202 

LAMEGO (SÉ) BALSEMAO 24 6202 

LAMEGO (SÉ) LAMEGO 2843 6202 

VILA NOVA DE SOUTO D' EL-REI LAMEGO 149 6202 

PENUDE PENUDE DE CIMA 495 495 7065 7065 
Bacelos 

(Penude) 
691174 

Pretratouca PRETRAROUCA SV  SV  
Pretarouca 

(Pretrarouca) 
222406 

Penude PORTELA SV  SV  
Portela 

(Penude) 
339439 

BIGORNE RIBABELIDE 5 5 330 330 
Ribabelide 
(Bigorne) 

SV 
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ANEXO II – SAR LAMEGO 

 

 

Tabela A.2.1 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas aos 

SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD / INE DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 
Rede de distribuição em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

Magueija SANTIAGO 79 
150 

331 
663 

Santiago 
(Magueija) 

117859 
Magueija Bairral 71 331 

Valdigem Escolas 74 

792 

657 

6570 
Carril 

(Valdigem) 
710280 

Valdigem EIRAS 25 657 

Valdigem FRAGAS 300 657 

Valdigem Fundo de Vila 172 2299 

Valdigem Cimo de Vila 221 2299 

Cambres AVOES DE CA 251 

728 

580 

7911 
Avões de Cá 

(Avões) 
733058 

Cambres BAIRRAL 35 733 

Cambres CANELAS 51 733 

Cambres CUTELO 57 733 

Cambres FOZ DE BAIXO 30 733 

Cambres FOZ DE CIMA 52 733 

Cambres MOROES 34 733 

Cambres PACO 49 733 

Cambres 
TRAS DA 
IGREJA 

71 733 

Cambres VARANDAS 58 733 

Cambres PISÕES 40 733 
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Tabela A.2.2 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas aos 

SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD / INE DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 
Rede de distribuição em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

Magueija CABECO 42 

226 

934 

3735 
Magueijinha 
(Magueija) 

408936 
Magueija FORCAS 23 934 

Magueija MAGUEIJINHA 75 934 

Magueija MATANÇA 86 934 

Magueija VILA LOBOS 38 38 969 969 
Vila de 
Lobos 

(Magueija) 
SV 

Sande 
BAIRRO DOS 

NOVAIS 
61 

844 

1056 

4224 
Sande 

(Sande) 
469014 

Sande SANDE 566 1056 

Sande Barreiro 150 1056 

Sande Quintã 67 1056 

Lalim VEIGA 174 2232 

 

 

 

Tabela A.2.3 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas aos 

SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD / INE DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 
Rede de distribuição em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

Britiande MAGUSTIM 62 

1539 

1066 

14159 
Galvã 

(Britiande) 
1219557 

Britiande 
QTA DAS 

FOGUEIRAS 
75 1066 

Britiande 
LUGAR DA 

PIRES 
42 1066 

Britiande Galvã 40 1066 

Britiande Maças 22 1066 

Britiande Santiago 76 1066 

Britiande BRITIANDE 555 1066 

Lalim LALIM 325 2232 

Lalim GALVÃ 168 2232 

Lalim VEIGA 174 2232 
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Tabela A.2.4 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas aos 

SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD / INE DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 
Rede de distribuição em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

Cambres ALMINHAS 55 
364 

1104 
2209 

Avões de Lá 
(Avões) 

232975 
Cambres AVOES DE LA 309 1104 

Magueija MAGUEIJA 137 

198 

1128 

3384 
Magueija 
Grande 

(Magueija) 
388075 Magueija VILA NOVA 61 1128 

Magueija Romão 35 1128 

Pretarouca DORNAS 27 27 1259 1259 
Dornas 

(Pretarouca) 
SV 

Cambres CARNEIRO 12 12 1282 1.282 
Carneiro 

(Cambres) 
SV 

Lalim RIBELAS 147 147 1322 1322 
Ribelas 
(Lalim) 

93566 

Cambres LAGARES 76 

1581 

1282 

16774 
Adega do 

Chão 
(Cambres) 

1448226 

Cambres 
ADEGA DO 

CHAO 
42 1408 

Cambres BOGALHEIRA 69 1408 

Cambres CAMBRES 953 1408 

Cambres CRUZINHAS 16 1408 

Cambres LAMELAS 23 1408 

Cambres MESQUINHATA 46 1408 

Cambres 
MOINHO DE 

VENTO 
36 1408 

Cambres PENELAS 95 1408 

Cambres PORTELA 55 1408 

Cambres RIO BOM 145 1408 

Cambres ARTEIROS 25 1408 
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Tabela A.2.5 - População, comprimento de rede, e lugares que compõem as manchas urbanas relativas aos 

SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

DADOS ATMAD / INE DADOS CALCULADOS 

Freguesia Lugar 
População 
Residente 

(hab) 
Rede de distribuição em baixa (m) 

Designação 
da Mancha 

Área 
(m2) 

Cambres POMARELHE 93 
133 

1408 
2817 

Carosa 
(Cambres) 

SV 
Cambres SOUTO 40 1408 

Magueija Outeiro 84 84 1553 1553 
Bairral 

(Penude) 
SV 

Pretarouca PRETAROUCA 42 42 1765 1765 
Pretrarouca 

(Pretrarouca) 
SV 

Britiande BARRONCAL 94 

352 

1819 

6452 
Barroncal 

(Ferreirim) 
593944 Britiande MOS 258 1819 

Lalim FREIXO 27 2813 

Britiande VILA MEA 252 252 1819 1819 
Vila Meã 

(Ferreirim) 
162997 

Lamego 
PENUDE DE 

BAIXO 
349 349 1848 1848 

Penude de 
Baixo 

(Penude) 
227548 

Magueija MATANCINHA 150 150 2212 2212 
Matança 

(Magueija) 
243929 

Lamego 
Penude de 

Cima 
495 495 3771 3771 

Bacelos 
(Penude) 

428696 

Lamego 
LAMEGO 

(Almacave) 
8202 

11110 

5173 

15519 
Lamego 

(Almacave) 
2681713 

Lamego RIO DE ASNOS 65 5173 

Lamego LAMEGO (Sé) 2843 5173 
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ANEXO III - INVESTIMENTO 

 

Tabela A.3.1 - Investimento Relativo ao SAA Balsemão (Fonte: ATMAD) 

SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

MUNICIPIOS 
ABRANGIDOS 

POPULAÇÃO 
SERVIDA 

(hab) 

AGLOMERADOS 
(n.º) 

Comprimento ADUTORAS RESERVATÓRIOS 

(m) Comprimento 
(km) 

Custo  
(mil €) 

Número 
(n.º) 

Custo  
(mil 
€) 

SAA Balsemão 

Lamego 24.204 125 64.263 

130 12.185 7 2.551 Resende 9.647 157  

Tarouca 6.320 35  

 

 

Tabela A.3.2 - Investimento Relativo aos SAR´s de Lamego (Fonte: ATMAD) 

SUBSISTEMA 
DE 

SANEAMENTO 
DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

MUNICIPIOS 
ABRANGIDOS 

POPULAÇÃO 
SERVIDA 

(hab) 

AGLOMERADOS 
(n.º) 

ETAR COLETORES 

Número 
(n.º) 

Custo  
(mil 
€) 

Comprimento 
(km) 

Custo  
(mil 
€) 

SAR Britiande Lamego 1.476 10 1 426 5 311 

SAR Cambres Lamego 2.818 28 1 1.699 11 623 

SAR Lalim Lamego 841 5 1 402 2 167 

SAR Lamego Lamego 11.954 5 1 3.293 6 501 

SAR Magueija Lamego 881 12 1 460 4 355 

SAR Pretarouca Lamego 69 2 1 133 1 54 

SAR Sande Lamego 844 4 1 974 0 31 

SAR Valdigem Lamego 792 5 1 891 - - 

 

 

 

 

 


