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RESUMO 

As redes tradicionais de saneamento operam com base num modelo simples, que tem sido dado 

como adaptado: a água arrasta os sólidos. Contudo, as infraestruturas de saneamento tornam-se 

dispendiosas quando a população se distribui de forma dispersa, assim como a metodologia 

desta assume características insustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Na atualidade, há sanitas secas por compostagem, incineração e químicas, muito sofisticadas. A 

sua aplicação é justificável em zonas sensíveis, barcos, zonas urbanizáveis sem rede de 

saneamento, onde a densidade populacional não justifique a implantação de rede de saneamento. 

O Município de Felgueiras possui 24 309 alojamentos e apresenta 33% da sua cobertura, 

servidos com infraestruturas de SAR. Contudo, há a possibilidade de aumentar o número de 

clientes sem construir mais rede, existindo 1 493 clientes com cobertura de SAR que não 

efetuaram as respetivas ligações, porém, 1 192 são classificados como alojamentos. 

Por lei, Decreto Lei nº80/2015, de 24 de maio, só pode ser definido no PDM como urbano, entre 

outras qualificações, um terreno servido por rede de AA e SAR. Verificando-se a 

georreferenciação dos edifícios com cobertura de redes de AA, testou-se em linguagem Python 

um algoritmo de clustering, o k-means, para a definição dos aglomerados.  

Em 2018, 27,8% do território de Felgueiras é classificado como solo urbano. Com a utilização 

do algoritmo de programação e a posterior georreferenciação, em QGIS, dos centroides obtidos 

definiu-se 18,1% do território como aglomerado. Foram avaliados parâmetros como o 

comprimento de ruas, o comprimento de rede de saneamento já construída e clientes com e sem 

cobertura do serviço, presentes nos aglomerados definidos no PDM e na linguagem Python. 

Estimou-se o valor médio de infraestruturação de 817,50 euros para servir os clientes presentes 

nos aglomerados em estudo e 935,30 euros para servir os clientes presentes nas zonas urbanas 

do PDM do Município. Inferiu-se que são necessários 19 741 800 e 14 032 200 euros para 

infraestruturar as ruas sem saneamento, presentes nos aglomerados da Câmara de Felgueira e 

nos aglomerados definidos em programação, respetivamente.  

Contudo, foi efetuado a triagem aos aglomerados concebidos a partir do algoritmo k-means, 

analisando-se apenas as zonas onde rede já possui saneamento. O custo de infraestruturação foi 

de 5 787 600 euros, fornecendo cobertura a 11 905 novos clientes, o que traduz uma média de 

486,15 euros por cliente. 

Avaliou-se o comportamento da variável euros por cliente, à medida que se contruíam buffers 

com 100 m de distância. Verificou-se o aumento sucessivo do custo por cliente com o aumento 

do número de buffers, o que revela que os valores encontrados nos aglomerados estão 

otimizados.  

Por fim, definiu-se um conjunto de amostras de modo a obter-se o modelo que melhor 

representa o custo de infraestruturação por cliente, sendo mensurado, a partir do QGIS, o 

comprimento de coletores, o número de ramais e o número de caixas de visita. 
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ABSTRACT  

Traditional sanitation networks operate on the basis of a simple model that has been adapted: 

water drags solids. However, the construction of sanitation infrastructures becomes expensive 

when the population is distributed dispersedly, as well as its methodology assumes 

unsustainable characteristics from an environmental point of view. 

Currently, there are very sophisticated compost, incineration and chemical dried toilets. Its 

application is justifiable in sensitive areas, boats, urbanizable areas without sanitation, where 

population density does not justify the implementation of sanitation. 

The Municipality of Felgueiras has 24 309 households and has 33% coverage of households 

served with SAR infrastructures. However, there is a possibility to increase the number of 

clients without building more network, with 1 493 clients with SAR coverage not connected. 

However, within this group, 1 192 are classified as accommodations. 

According to Decree Law No. 80/2015 of May 24, can only be defined in the PDM as urban, 

among other qualifications, a land served by AA and SAR network. Verifying the 

georeferencing of buildings with AA network coverage, a clustering algorithm, the k-means, for 

cluster definition was tested in Python language.  

In 2018, 27.8% of the territory of Felgueiras was classified as urban soil. With the programming 

algorithm and the subsequent QGIS georeferencing of the obtained centroids, 18.14% of the 

territory was defined as a cluster. Parameters such as street length, length of sanitation network 

already built, and clients with and without service coverage, present in the clusters defined in 

PDM and Python language, were evaluated. The average infrastructure value was estimated at 

817.5 euros to serve customers present in the study clusters and 935.3 euros to serve customers 

present in the municipality's PDM urban areas. It was inferred that 19 741 800 and 14 032 200 

euros are needed to infrastructure the streets without sanitation, present in the agglomerations 

the Municipality of Felgueiras, and in the agglomerations defined in the program, respectively.  

However, the clusters designed using the k-means algorithm were screened, analyzing only the 

areas where the network already has sanitation. The infrastructure cost was 5 787 600 euros, 

providing coverage to 11 905 new customers, which translates to an average of 486.15 euros per 

customer. 

The behavior of the euros per customer variable was evaluated as buffers 100 m apart were 

built. The successive increase in cost per customer was verified as the number of buffers 

increased, revealing that the values found in the clusters are optimized. 

Finally, a set of samples was defined, in order to obtain the model that best represents the 

infrastructure cost per customer, being measured, from the QGIS, the length of collectors, the 

number of extensions needed and the number of visiting boxes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA PROPOSTO E ENQUADRAMENTO 

O presente trabalho, com o tema “Metodologia para delimitação de zonas de saneamento individual e 

coletivo”, foi desenvolvido no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, MIEA, em 

parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Câmara Municipal de 

Felgueiras. 

No mundo existem mais de 4,5 biliões de pessoas sem saneamento seguro, constituindo um flagelo ao 

nível da saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF). A má gestão e a falta de infraestruturas deste serviço levam à 

propagação de epidemias, tais como cólera, disenteria, hepatite A e febre tifoide. Estas são 

responsáveis pela morte de milhares de crianças todos os anos, estipula-se que 361 mil crianças com 

idade inferior a 5 anos morram devido à falta de condições de saneamento (ONU, 2017). Contudo, 

desde o ano 2 000 que se tem reunido esforços para melhorar este serviço, evidenciando-se o aumento 

de cobertura de SAR em 2,1 biliões de pessoas, o que não soluciona o problema da população, visto 

que não existe a garantia que o efluente gerado é posteriormente encaminhado para o devido 

tratamento (ONU, 2019). 

Em Portugal, o ano de 1904 foi o marco da regulamentação da gestão autárquica em relação aos 

serviços de AA e SAR. Contudo, Portugal atravessava problemas financeiros, o que não permitiu o 

investimento adequado. Em 1974, com a epidemia de cólera em Tavira proporcionou aos serviços de 

abastecimento de água e saneamento de águas residuais grande visibilidade e preocupação (R. M. P. 

Gonçalves, 2013). Os principais acontecimentos que revolucionaram este setor foram os seguintes: 

• Em 1986, Portugal dá entrada na Comunidade Económica Europeia, proporcionando 

condições económicas para investir em projetos do setor (R. M. P. Gonçalves, 2013);  

•  Em 1993, implementou-se uma gestão empresarial destes serviços, AA e SAR, liderada pelas 

Águas de Portugal e em parceria com os respetivos municípios, permitindo a concessão do 

serviço a uma empresa privada (Águas de Portugal, 2015).  

Atualmente, a cobertura com rede de saneamento de águas residuais melhorou muito nas últimas 

décadas, contudo há ainda que decidir até onde expandir a rede, sendo razoável partir do princípio que 

em cada Município se comece por contruir a rede em locais mais “rentáveis”, metros por cliente, 

ficando para trás as zonas mais dispersas. Em 2011, o território português apresentava uma cobertura 

com 10 000 km de coletores (ERSAR, 2011). Atualmente, a realidade do país é a seguinte (ZERO, 

2016):   

• 41 municípios com cobertura física abaixo dos 50%, sendo que 11 municípios pertencentes a 

este conjunto possuem taxas de cobertura inferiores a 30%; 

• 22 municípios com acessibilidade, mas que a adesão ao serviço é inferior a 70%, enquanto 11 

destes a adesão é inferior a 60%; 

É expectável que os 22 municípios que apresentam baixa adesão eduquem a população a usufruir deste 

serviço público, mas relativamente aos municípios com baixa cobertura física as propostas podem 

recair na expansão da rede, assim como a procura de soluções de saneamento individuais. As soluções 
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individuais, mais comuns, são as fossas séticas, contudo as sanitas secas têm ganho cada vez mais 

ênfase em países como Finlândia, Suíça, entre outros. 

 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

O principal objetivo desta dissertação é definir, a partir do uso da ferramenta de linguagem de 

programação, Python, e com ferramentas de SIG, uma metodologia de delimitação de zonas de 

saneamento individual e coletivo num Município com povoamento disperso. 

 

1.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho encontra-se estruturado por 9 capítulos, incluindo a introdução, cada capítulo trata 

dos seguintes temas: 

Capítulo 2: Enquadramento do concelho de Felgueiras, isto é, análise das infraestruturas de AA e 

SAR, o comprimento de ruas, bem como características próprias do concelho. 

Capítulo 3: Revisão Bibliográfica, evolução e projeção da situação de Portugal quanto ao serviço de 

drenagem de águas residuais. 

Capítulo 4: Análise dos clientes de abastecimento de água e águas residuais presentes no concelho. 

Capítulo 5: Avaliação dos consumos registados e preços praticados pelo Município e pela entidade 

concessionada, Águas do Norte. 

Capítulo 6: Soluções individuais de Saneamento, revisão da literatura sobre condições de utilização, 

assim como os aspetos positivos e negativos no uso destas. 

Capítulo 7: Delimitação de aglomerados populacionais, usando o algoritmo k-means em linguagem de 

programação Python, bem como a avaliação de variáveis preponderantes para a correta elaboração da 

metodologia. 

Capítulo 8: Definição do modelo de custo à medida que são construídos buffers sucessivamente 

afastados do centro dos aglomerados. Existindo a mensuração do comprimento de coletores, do 

número de ramais necessários, do número de caixas de visita, assim como o número de clientes com e 

sem cobertura de saneamento. 

Capítulo 9: A conclusão faz a descrição sintetizada de todos os resultados do trabalho elaborado, assim 

como perspetivas futuras de trabalho. 
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2  ENQUADRAMENTO DO CONCELHO DE FELGUEIRAS 

 

 

2.1 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

O concelho de Felgueiras tem uma área de 115,7 km2, este território faz fronteira com concelhos como 

Fafe, Guimarães, Lousada, Amarante, Vizela e Celorico de Bastos (Gaspar, 2006). Felgueiras é 

constituído por 32 freguesias, contudo existiu a aglutinação de freguesias, passando a estar constituído 

por 20. O território encontra-se ocupado por 24 309 alojamentos, habitado por 58 065 pessoas, 

segundo os dados presentes nos censos de 2011 (Câmara Municipal de Felgueiras, 2019). O que 

confere uma média de 2,4 habitantes por alojamento. Os grandes centros urbanos de Felgueiras são a 

cidade de Felgueiras, a cidade da Lixa, a Vila de Barrosas e a Vila de Longra (Gaspar, 2006). A 

freguesia de Margaride destaca-se por possuir elevada densidade populacional, (Fig.1 e Quadro 1) Nas 

várias freguesias, existem diferentes panoramas quanto à distribuição da população pelo concelho. A 

Figura 1 ilustra a variação da densidade populacional (hab/km2), a partir de um intervalo de valores, 

enquanto o Quadro 1 faz referência a valores concretos do número de habitantes, da área (km2), da 

densidade populacional (hab/km2) e do número de alojamentos, descritos por freguesia. É importante 

salientar que a Figura 1 apresenta a densidade populacional (hab/km2) com a nova organização do 

concelho, isto é, com 20 freguesias. Os valores presentes no Quadro 1 faz a distinção das 32 

freguesias. 

Figura 1: Distribuição da população pelo concelho de Felgueiras. 
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Quadro 1: Dados populacionais, de acordo com os censos de 2011 (Câmara Municipal de Felgueiras, 2019)  

Freguesia 
Nº de 

habitantes  

Área 

(km2) 

Densidade 

populacional 

(hab/km2) 

Nº alojamentos  

Aião 856 2,78 307,9 355 

Airães 2 486 4,01 620,0 1 043 

Borba de Godim 2 341 7,75 302,1 1 198 

Caramos 1 854 3,26 568,7 812 

Friande 1 838 3,29 558,7 726 

Idães 2 496 7,11 351,1 996 

Jugueiros 1 303 7,45 174,9 559 

Lagares 3 200 2,84 1 126,8 938 

Lordelo  357 1,51 236,4 146 

Macieira da Lixa 1 961 5,38 364,5 828 

Margaride 9 653 5,86 1 647,3 4 307 

Moure 1 321 3,07 430,3 529 

Pedreira  1 564 3,57 438,1 628 

Penacova  1 130 3,0 376,7 425 

Pinheiro  1 042 3,57 291,9 468 

Pombeiro 2 218 4,84 458,3 817 

Rande  982 2,06 476,7 395 

Refontoura  2081 3,44 604,9 745 

Regilde  1284 3,08 416,9 474 

Revinhade  811 3,33 243,5 307 

Santão 776 1,89 410,6 370 

Sendim  1627 7,03 231,4 636 

Sernande 941 1,35 697,0 382 

Sousa  1 095 1,82 601,6 448 

Torrados  2 370 3,39 699,1 881 

Unhão  800 3,44 232,6 341 

Várzea 2 859 2,81 1017,4 1 112 

Varziela  1 837 2,85 644,6 723 

Vila Cova da Lixa  3 850 5,72 673,1 1 870 
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Vila Fria 629 1,94 324,2 233 

Vila Verde 809 1,25 647,2 372 

Vizela 574 1,09 526,6 245 

 

2.2 ENQUADRAMENTO SOCIOCULTURAL 

Felgueiras é um Município composto por pequenas e médias indústrias, este é reconhecido pela 

produção de calçado, tanto ao nível nacional como internacional. As exportações efetuadas pelo 

concelho constituem 35% das exportações de calçado em Portugal. Em 2012, foram gerados 

576 000 000 euros nesta indústria, assim como 13 milhões em constituintes. Nacionalmente, estes 

produtos apresentam o maior valor comercial na economia portuguesa. Assim, a produção de calçado 

é o setor que mais emprega população ativa, cerca de 60% desta população. Devido às características 

históricas, socioculturais e geográficas, o concelho de Felgueiras apresenta um contributo significativo 

na agricultura do país. O vinho verde é produzido com maior expressão na freguesia da Lixa, o que 

constitui 99% da produção de Felgueiras, possuindo, também, grande valor paisagístico. O kiwi 

também é uma plantação de cultivo de destaque para o Município (Município de Felgueiras, 2018).  

 

2.3 INFRAESTRUTURAS DE SAR E AA NO CONCELHO 

O concelho de Felgueiras apresenta 203,9 km de comprimento total de coletores, compreendidos pelos 

686,3 km de arruamentos existentes. A esta encontra-se acoplado a respetiva rede de intercetores e 

emissários. O efluente é transportado pelos intercetores, com uma extensão de 87,8 km, (Anexo.1 e 

Fig.2) às estações responsáveis pelo seu tratamento. Na atualidade, a Águas do Norte é a entidade 

responsável por este procedimento. O comprimento da rede com os emissários tem a extensão de 66,7 

km, (Anexo.2). Nos pontos de recolha, as leituras dos volumes mensurados são usadas para efeitos de 

faturação, fazendo-se a distinção de efluente e saneamento proveniente de fossas séticas. Os atuais 

pontos de entrega/recolha do efluente são a ETAR de Barrosas, a ETAR da Lixa e a ETAR de 

Lordelo, (Fig.2 e Anexo.3). A ETAR de Barrosas está localizada na freguesia de Idães, a ETAR da 

Lixa em Vila Cova da Lixa e a ETAR de Lordelo no concelho de Guimarães. Contudo, as descrições 

das ETAR´s pertencentes ao Município encontram-se esmiuçadas no subcapítulo seguinte. No sistema 

de drenagem de águas residuais de Felgueiras, existe, também, 207 bacias de drenagem, o que 

representa 40,8% do território do Município, (Anexo.4). 
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O número de clientes afetos a este serviço é 8 499, dentro deste grupo, de modo a existir conformidade 

dos resultados, fez-se a distinção entre uso doméstico e todos os outros que não se adequam a esta 

tipologia, obtendo-se 6 840 clientes. Contudo, existem 1 493 potenciais clientes, isto é, possuem 

cobertura física, mas não usufruem do serviço público, é necessário salientar que, dentro deste grupo, 

1 192 potenciais clientes são classificados como tendo um uso domésticos. Na globalidade, existe uma 

cobertura deste serviço de, aproximadamente, 33%. Contudo, encontra-se a decorrer a implantação de 

nova rede. Neste projeto prevê-se expandir a rede de coletores em 20,5 km, o que confere o 

incremento 3 790 na população servida e o aumento da cobertura física em 6,58%. Estima-se que o 

projeto tenho o custo de 1 607 892,66 euros, com inclusão de ramais, tendo o custo médio de 78,65 

euros por metro de rede de SAR. As projeções das obras têm como pontos de atuação as freguesias de 

Idães, Moure, Varziela, Sernande, Pedreira, Revinhade, Vila Cova, Borba de Godim, Vila Verde e 

Santão (Município de Felgueiras, 2016). 

Quanto ao abastecimento de água, o Município possui 12 reservatórios anexados a 513,3 km de 

condutas, (Fig.3), abrangendo 21 878 alojamentos. Contudo, a adesão ao serviço é de 58,2%, sendo 

classificada como insatisfatória, bem como uma percentagem de água não faturada de 57,0% (ERSAR, 

2018) . O que se pode inferir que, neste âmbito, o modo de atuação não passa pela infraestruturação do 

território, mas por uma melhor gestão do serviço. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pontos de recolha efetuados pela Águas dos Norte, em Felgueiras. 
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2.4 ETAR’S EXISTENTES NO MUNICÍPIO 

No concelho existem quatro ETAR`s, a ETAR da cidade de Felgueiras, a ETAR de Vila Cova da Lixa, 

a ETAR de Barrosas e a ETAR de Torrados. A ETAR da cidade de Felgueiras foi construída em 1989 

e dimensionada para tratar 1 000 m3/d de afluente, prevendo-se que este seja o consumo diário de 

15 000 habitantes equivalentes. A ETAR da freguesia de Vila Cova da Lixa, inaugurada em 1996, 

dimensionou-se para tratar efluente médio de 700 habitantes equivalentes. A ETAR de Barrosas, 

iniciou a sua atividade em 2005, foi concebida para tratar o afluente produzido pelos habitantes da 

freguesia de Idães, tendo a capacidade de tratar águas residuais produzidas por 3 300 habitantes 

equivalentes. A ETAR de Torrados apresenta-se como igual à ETAR de Barrosas, a sua inauguração 

foi posterior ao ano de 2016. Contudo, todas estas estações não apresentaram resultados eficientes no 

tratamento dos afluentes, verificando-se que o efluente não cumpria os requisitos ambientais exigidos 

(Gaspar, 2006).  

  

 

Figura 3: Rede de SAR, AA e ruas presentes no Município de Felgueiras. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 CENÁRIO EM PORTUGAL 

Em Portugal existem vários panoramas de gestão e prestação de serviços ao nível da drenagem de 

águas residuais. Esta diversificação de estágios culmina no incumprimento dos objetivos da política do 

setor. Visto que existem, por um lado, municípios em que o trabalho reside em infraestruturar o 

território, por outro lado, existem municípios em que o foco de trabalho está concentrado em fases de 

melhoria e otimização do serviço. Nos locais onde as infraestruturas são escassas, existe a necessidade 

de desenvolver estratégias com o intuito de implementar estas, de modo a garantir a gestão eficiente 

dos recursos, o que proporcionará a sustentabilidade ambiental, económica e social (Pato, 2011). O 

que vai de encontro com o Decreto Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico 

dos serviços municipais de abastecimento público de água, assim como de saneamento e gestão de 

resíduos urbanos. Este refere que a gestão destes serviços públicos deve ser efetuada pelo Município 

ou dada a titularidade da gestão a uma empresa concessionada. De forma a existir maior controlo, a 

Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos, ERSAR, tem a função de monitorizar se a 

entidade gestora trabalha no cumprimento das metas nacionais. A ERSAR tem, também, a função de 

regular os setores de abastecimentos público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos urbanos. O serviço de abastecimento de água inclui as etapas de captação, tratamento e 

distribuição, enquanto o serviço de saneamento de águas residuais inclui recolha, transporte, 

tratamento e posterior descarga no meio ambiente. A ERSAR recebe os dados das entidades gestoras, 

de modo a monitorizar as situações existentes, assim como a verificação do cumprimento das metas 

instituídas (ERSAR, 2019a).  

As ligações à rede de saneamento devem ser obrigatoriamente efetuadas se esta estiver disponível a 

menos de 20 metros da propriedade, sendo descartadas todas as soluções singulares de drenagem. As 

soluções individuais ou coletivas atribuídas devem ser licenciadas pela autoridade ambiental, estas 

soluções devem ser revistas a partir do momento da construção da rede quando a distância o justifique. 

A não execução das regras supramencionadas constitui uma coima no valor de 3 740 euros, caso o 

infrator se apresente na pessoa coletiva, o valor pode atingir os 44 890 euros. Tais medidas encontram-

se legisladas no Decreto Lei nº194/2009, de 20 de agosto, supramencionado (ERSAR, 2019a). 

 

3.2 PENSAAR 

Os critérios estabelecidos encontram-se no plano estratégico intitulado por PENSAAR, Plano 

Estratégico para o Setor de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais. Em suma, 

ressalva-se as principais características dos sistemas de distribuição e drenagem de águas, em Portugal 

(PENSAAR 2020, 2015): 

• A descontinuidade de infraestruturas no território para a distribuição em baixa de AA e de 

SAR; 

• A fraca adesão e utilização dos sistemas públicos de abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais; 

• A reabilitação e manutenção no prazo desajustado coloca em causa a qualidade do serviço ao 

cliente, tendo repercussões prejudiciais no desempenho do setor, como perdas materiais; 
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• As entidades gestoras continuam com volumes de água não faturada bastante elevados; 

• As tarifas cobradas são suficientemente baixas de modo a permitir o acesso deste serviço a 

toda a população. Por outro lado, os valores praticados não oferecem uma sustentabilidade 

económico-financeira, o que coloca em risco a boa gestão por parte da entidade responsável; 

• O endividamento das entidades gestoras;  

Devido ao cenário vivenciado em Portugal quanto às temáticas de AA e SAR, estabeleceu-se um 

quadro estratégico que assenta em 5 eixos, tendo cada eixo os objetivos operacionais. O eixo 1 está 

relacionado com a proteção do ambiente e a melhoria da qualidade da água, o eixo 2 em melhorar os 

serviços, o eixo 3 na otimização e gestão dos recursos, o eixo 4 na sustentabilidade financeira da EG e 

social e o eixo 5 nas condições básicas e transversais, (Fig.4) (PENSAAR 2020, 2015)  

 

3.2.1 PROJEÇÕES PENSAAR 2020 

O objetivo operacional 1 ambiciona servir 95% da população de Portugal com infraestruturas públicas 

de AA, assim como servir 90% da população nacional com rede pública de SAR urbanas. Contudo, 

devido à realidade da distribuição da população, existem áreas onde o nível da disponibilidade do 

serviço deve ser maior ou igual a 70% da população abrangida. As zonas com baixa densidade 

populacional são as regiões que apresentam pior panorama quanto à acessibilidade de rede pública de 

SAR. Visto que o investimento financeiro por alojamento é maior em zonas de baixa densidade. 

Assim, procuram-se alternativas para a acessibilidade a este tipo de serviço (PENSAAR 2020, 2015). 

Figura 4: Quadro estratégico definido pelo PENSAAR 2020. (2020, 2015 ) 
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Outro dos objetivos contempla os catorze indicadores da qualidade do serviço prestado pelas entidades 

gestoras, os indicadores encontram-se subentendidos nos seguintes grupos (ERSAR, 2019b): 

1.Adequeção da interface com os utilizadores: avalia a acessibilidade às infraestruturas, a coerência de 

tarifário com a qualidade do serviço; 

2.Sustentabilidade da gestão do serviço: indicam se as medidas exercidas são viáveis; 

3.Sustentablidade Ambiental: têm como principal foco os aspetos de cariz ambiental resultante das 

atividades da entidade gestora;  

 

3.2.2 TARIFAS PRATICADAS 

O objetivo operacional 3 tem como linha de atuação estabelecer tarifas razoáveis fase à situação 

económica da população. Este assenta na legislação nacional, como o Decreto Lei nº58/2005, de 29 de 

dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº130/2012, de 22 de junho. As tarifas são fixadas de modo a 

estarem acessíveis a toda a população, com a intenção de suprimirem, sem discriminação, todas as 

necessidades desta. Contudo, a lei nº10/2014, de 6 de março, estabelece que o tarifário deve ser 

ajustado de forma a existir a recuperação económica dos custos diretos e indiretos relacionados com o 

serviço (PENSAAR 2020, 2015). 

Em Portugal, nos serviços de AA, cerca de 35% das entidades gestores praticam tarifas que constituem 

0,5 a 1% da receita financeira familiar. As restantes 35% praticam valores que constituem um encargo 

de menos de 0,5% no orçamento familiar. Quanto às entidades responsáveis pelo serviço de SAR, 5% 

das entidades cobram tarifas que implicam 0,5 a 1% do rendimento de uma família. Enquanto as 

restantes 95% cobram uma tarifa que constitui menos de 0,5% deste mesmo rendimento (PENSAAR 

2020, 2015). No panorama nacional, observa-se que o encargo do custo por família quanto ao serviço 

de AA e SAR não assume valores uniformes em todo o território nacional, sendo mais elevado em 

zonas rurais. Esta discrepância pode ser explicada pelos seguintes fatores (PENSAAR 2020, 2015) : 

• Em zonas urbanas existe maiores rendimentos, comparativamente a zonas rurais e mediamente 

urbanas; 

• O preço do serviço é mais baixo em zonas urbanas, devido à densidade populacional; 

• As zonas urbanas terem beneficiado de fundos ou subsídios, o que levou a um menor 

investimento financeiro. 

 

3.2.3 RECUPERAÇÃO DOS CUSTOS 

A recuperação dos custos é essencial para o funcionamento sustentável do serviço. Verifica-se que 

quanto aos serviços municipais não existe o devido retorno financeiro, nomeadamente no serviço de 

SAR. Inferindo-se que, para além do não cumprimento das despesas, também, as entidades gestoras 

competentes têm desconhecimento dos custos associado ao seu serviço. Contudo, constatou-se o 

aumento das tarifas praticadas, entre 2006 e 2012, o serviço de SAR foi de 0,35 euros por m3, 

enquanto o AA de 0,26 euros por m3(PENSAAR 2020, 2015). 

 

3.2.4 DINAMIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL PRIVADO NACIONAL E LOCAL 

A prospeção revela o aumento de concessões a privados, entre 2007 a 2012, em 20%. Foi neste âmbito 

desenvolvido o Plano de Estratégico para os Serviços de Operação e Manutenção nos Sistemas 
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Multimunicipais de AA e SAR, o PESOMAS. Este plano defende a promoção da subcontratação de 

empresas privadas para as tarefas de operação e manutenção, de modo a maximizar o potencial 

operacional. O DL nº 35/2013, de 11 de junho veio legislar a concessão das tarefas relacionadas com 

os serviços de AA e SAR, como a captação, tratamento e distribuição, recolha, tratamento e rejeição, 

dando maior poder de atuação às entidades privadas (PENSAAR 2020, 2015). 

 

3.2.5 PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

O principal foco de atuação neste âmbito consiste em melhorar as massas de água, em Portugal 

continental. Em 2013, de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica, PGRH, 53% das 

massas de água foram classificadas com o estado ecológico igual ou superior a bom. A obtenção desta 

percentagem deve-se ao desenvolvimento das tecnologias implementadas ao nível do tratamento das 

águas de consumo. Ao longo dos últimos anos, evidenciou-se melhorias na qualidade das águas de 

zonas balneares. Na Figura 5, pode-se observar a evolução da qualidade da água nas zonas balneares 

interiores. No ano de 2012, esta tipologia de águas balneares obteve 82% dos resultados de qualidade 

inseridas nas categorias como Excelente e Boa. A percentagem de 96,6% destas águas encontra-se na 

categoria de classificação como excelente (PENSAAR 2020, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 PREVENÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO 

A descarga de efluentes, oriundos de atividades agrícolas não tratados, no meio ambiente, acarreta 

sérios problemas ambientais, devido à sua elevada carga orgânica. Assim, foi necessário o 

desenvolvimento de uma Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, 

ENEAPAI, com vista ao tratamento adequado deste tipo de efluentes. Relativamente ao efluente 

gerado pelo setor industrial, o licenciamento ambiental, de modo a regulamentar a emissão de 

efluentes, trouxe consequências benéficas (PENSAAR 2020, 2015) 

Figura 5: Evolução da qualidade das águas balneares, entre os anos de 1993 a 2012 (PENSAAR 2020, 2015). 
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3.2.7 PROMOVER A PRODUTIVIDADE E ECOEFICIÊNCIA 

Metade do investimento total de 1 365 000, até 2013, foi utilizado no âmbito da reutilização de AR e 

temáticas relacionadas com ecoeficiência. Contudo, o objetivo de reutilização de 10% não foi atingido, 

obtendo-se a percentagem de 0,1% (PENSAAR 2020, 2015). 

 

3.3 PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

A elaboração da revisão do PDM desenvolve-se em diversas fases às quais correspondem 

procedimentos diferenciados, estabelecidos no RJIGT, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, as bases gerais de política pública de solos, do ordenamento do território e urbanismo pela 

Lei nº31/2014, de 30 de maio, a publicação do Decreto Lei nº80/2015, de 24 de maio, procedeu à 

revisão RJIGT. No Decreto Lei supramencionado são definidas as bases gerais de política pública dos 

solos. Por outro lado, “a reclassificação do solo rústico para solo urbano que se destine 

exclusivamente à execução de infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva (artigo 9º do DR 

15/2015, de 19 de agosto), por iniciativa das entidades de administração pública a qual te caráter 

excecional e é limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas  disponíveis e comprovadamente 

necessárias ao desenvolvimento económico e social, traduzido uma opção de planeamento sustentável 

em termos ambientais, patrimoniais, económicos e sociais” (Grego & Gabriel, 2016).  

O Plano Diretor Municipal mantém-se como um instrumento de definição da estratégia territorial do 

concelho, estabelecendo o plano de desenvolvimento territorial, sendo os Planos Territoriais as 

ferramentas usadas na classificação, reclassificação e qualificação do uso do solo (DL n.º 80/2015, de 

14 de maio). 
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4 CLIENTES DE AA E SAR EM FELGUEIRAS 

 

 

4.1 NÚMERO DE CLIENTES E POTENCIAIS CLIENTES  

Numa primeira fase, de modo a avaliar a situação vivenciada no concelho de Felgueiras quanto à 

existência física de rede de drenagem de águas residuais, procedeu-se à discriminação do número de 

clientes deste serviço por freguesias, nas temáticas do número de clientes ligados, do número de 

clientes que se encontram ligados à rede de saneamento mas que não usufruem do serviço de AA e o 

número de clientes que apresentam disponibilidade do serviço mas não efetuaram as devidas ligações 

à rede pública,(Quadro 2).  

 

Quadro 2:Número de clientes com e sem saneamento, assim como a disponibilidade de saneamento, por 

freguesias. 

Freguesia 
Nº de clientes de 

saneamento 

Nº de clientes de 

saneamento sem água 

Disponibilidade de 

saneamento 

Airães 148 7 0 

Borba de 

Godim 
491 11 5 

Caramos 155 4 14 

Friande 259 10 116 

Idães 335 10 226 

Jugueiros 52 7 0 

Lagares 180 2 179 

Macieira da 

Lixa 
27 0 3 

Margaride 3886 4 0 

Moure 204 4 40 

Pedreira 23 0 0 

Penacova 1 1 0 

Pinheiro 37 0 3 

Pombeiro 183 18 193 

Rande 67 1 61 

Refontoura 82 6 24 
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Revinhade 83 0 32 

Santão 10 0 0 

Sendim 147 13 2 

Sernande 126 7 31 

Sousa 98 8 80 

Torrados 176 13 176 

Unhão 1 0 2 

Várzea 656 18 132 

Varziela 113 5 100 

Vila Cova da 

Lixa 
931 41 2 

Vila verde 28 0 72 

 

De acordo com os dados presentes no Quadro 2, é notório que a freguesia de Margaride é detentora de 

46% do valor de clientes de saneamento, o que seria previamente esperado, visto que se classifica 

como um centro urbano do concelho. Bem como, é percetível que é nesta freguesia que se concentra 

com forte expressão a rede pública de saneamento, (Fig.6). Contudo, na Figura 6 estão apenas 

ilustrados 6 315 clientes afetos às infraestruturas, concluindo-se que os clientes não estão todos 

georreferenciados na base de dados do SIG. Inferiu-se, também, que as freguesias de Aião, Lordelo, 

Regilde, Vila Fria e Vizela não possuem em toda as suas áreas territoriais infraestruturas de 

saneamento. Nas freguesias de Macieira da Lixa, Pedreira, Penacova, Pinheiro, Santão, Unhão e Vila 

Verde existem apenas vestígios da rede, apresentando valores muito baixos. As freguesias como Idães, 

Friande, Lagares, Pombeiro, Torrados, Várzea e Varziela, apresentam valores maiores ou iguais a 100 

potenciais clientes, classificando-se como zonas com fraca adesão ao serviço. Assim como as 

freguesias de Pombeiro e Vila Verde possuem maior valor de disponibilidade de saneamento do que 

utilizadores deste serviço, na freguesia de Torrados foi mensurado o mesmo valor nestas duas 

temáticas. 

No concelho, existem 190 clientes que usufruem do serviço de SAR, mas não consomem água da rede 

pública. O que representa um desajuste na gestão económica do ciclo urbano da água, visto que a 

faturação do SAR é efetuada de acordo com os m3 de água consumidos à rede pública de AA. As 

despesas de saneamento constituem um encargo médio anual por família de 47,52 euros por ano, este 

valor é relativo a 10 m3 de água consumida (ERSAR, 2018). O que acarreta uma despesa anual não 

suportada pelas famílias de 9 028,80 euros. 
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4.2 SOLUÇÕES PARA A FRACA ADESÃO AO SERVIÇO 

Algumas das soluções encontradas para ultrapassar as dificuldades onde existe fraca adesão à rede de 

SAR, reside no diálogo com inquéritos aos habitantes que apresentam acessibilidade à rede, de modo a 

que seja possível compreender os motivos da população. Outra medida a tomar, passaria no 

pagamento de uma taxa de disponibilidade, medida outrora aplicada. Porém, devido à insatisfação dos 

habitantes quanto a esta, na atualidade, não é aplicada. A ligação à rede pelos potenciais clientes tem 

impactos positivos na saúde pública, no meio ambiente e na melhoria da gestão autárquica deste setor. 

Visto que, de um modo geral os potenciais clientes, isto é, que possuem cobertura de rede de 

saneamento, têm disponibilidade ou são clientes da rede de abastecimento de água potável, o que se 

verificaria a gestão harmoniosa do ciclo urbano deste bem básico. 

 

 

Figura 6: Distribuição dos clientes de saneamento, no concelho de Felgueiras. 
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5 FATURAÇÃO 

 

 

5.1 CONSUMOS DE AA E SAR MENSAL 

No seguimento da melhor perceção do custo que o SAR acarreta ao Município, houve a necessidade 

de avaliar os valores de faturação praticados. Assim, procedeu-se à análise das despesas saldadas às 

Águas do Norte, visto que esta é a entidade responsável pela recolha, transporte e tratamento das águas 

residuais geradas pelos cidadãos do concelho. As variáveis em estudo foram os consumos, em m3, do 

volume de água potável e de águas residuais, em 2017. Na Figura 7, encontram-se ilustrados os 

volumes de águas nas temáticas em estudo. 

 Verifica-se que a média mensal dos consumos de água, em 2017, é 118 115 m3, enquanto as águas 

residuais possuem a média anual de 62 866 m3. Os meses de setembro e outubro são os que 

apresentam os valores com maior expressão, em ambos os casos (Fig.7). Salienta-se que a média 

mensal dos consumos de água é 1,9 vezes superior aos consumos de águas residuais. 

  

5.2 CONSUMOS DE SAR E AA POR CLIENTE 

Em seguida, procedeu-se ao cálculo dos consumos mensais por cliente. A partir da Figura 8, inferiu-se 

que os consumos por cliente, na temática do saneamento, são significativamente superiores quando 

comparados com os resultados do abastecimento de água. Auferindo a média mensal, no ano de 2017, 

quanto ao SAR, de 7,72 m3 por cliente, em contraste, a média mensal de AA foi de 4,77 m3 por 

cliente. 
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Figura 7: Comparação dos volumes mensurados, na Conta Ambiente e Águas do Norte. 
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O que se pode concluir que os resultados não estão em conformidade, prevendo-se que existem 

clientes de saneamento que não são clientes da rede de abastecimento de água, assim como estes, 

mesmo fazendo parte do conjunto classificado como clientes, podem estar a usar outras fontes de água 

potável, como poços, por exemplo. 

  

5.3 INFILTRAÇÕES 

Posteriormente, visto que o efluente líquido é encaminhado para uma entidade concessionada, às 

Águas do Norte, revelou-se plausível a interpretação dos valores neste âmbito. É importante salientar 

que a rede existente no concelho é separativa, podendo, eventualmente, ocorrer infiltrações por águas 

pluviais. Contudo, o valor mensurado pela empresa concessionada não traduz o exequível, pois 

existem valores anormais, como é o caso do mês de outubro de 2017, (Fig.9). Na situação referida, 

uma possível justificação recai em acertos efetuados pelas Águas do Norte. Outra possível 

justificação, pode provir de eventuais erros de medição nos pontos de entrega.  
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Os valores cobrados pelo Município à população não estão em conformidade com os valores cobrados 

pelas Águas do Norte, sendo que o Município está a ser lesado nas suas finanças quanto à prestação 

deste serviço (Fig.10). O preço pago em m3 de água drenada, pelos habitantes do município, foi de 

0,60 euros, em 2017. Na faturação das Águas do Norte, incrementa-se a taxa de recursos hídricos, de 

0,0062 euros por m3, o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, de 6%, o que dá uma média de 0,67 

euros por m3. No cálculo deste valor não foram contabilizados os m3 das lamas de fossas séticas, visto 

que o preço para o tratamento destas é 2,0994 euros por m3, sem IVA. O valor total faturado no 

abastecimento de água, em 2017, foi 2 057 539,54 euros, assim como a faturação de saneamento 

rondou os 450 504,63 euros. Enquanto a faturação requerida pelas Águas do Norte rondou na 

totalidade, em 2017, 670 092,83euros. 
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Figura 9: Volume de AR registados pelas Àguas do Norte e cobradas e pela Conta 

Ambiente. 

Figura 10: Valores de faturação de AR. 
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6 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE SANEAMENTO 

 

 

6.1 DENSIDADE POPULACIONAL EM PORTUGAL 

Portugal é composto por 308 Municípios, a partir do Decreto lei nº 137/2014, de 12 de setembro, 

classificou-se como sendo de baixa densidade 165 destes municípios. Na Figura 11, pode-se visualizar 

a verde as zonas classificadas pela Comissão Interministerial de Coordenação (CIC), no âmbito do 

Portugal 2020 (Comissão Interministerial de Coordenação, 2015).  

Os critérios estabelecidos foram a densidade populacional, a demografia, a fisionomia do terreno, as 

características do povoamento, os aspetos socioeconómicos e os níveis de acessibilidades (Comissão 

Interministerial de Coordenação, 2015). Assim, colocou-se em análise, devido ao valor da dispersão 

populacional verificada em algumas zonas do país, a viabilidade da infraestruturação do território ou a 

aplicação de soluções individuais como sanitas a seco e fossas séticas individuais ou coletivas. 

 

6.2 SANEAMENTO A SECO 

Existem vários tipos de sanitas secas, as sanitas compostoras, as sanitas com compostagem contínua, 

as sanitas elétricas e as sanitas químicas, a designação destas está acoplada ao processamento do 

resíduo. No âmbito da aquisição de um destes modelos, pode existir ou não a necessidade de obras nas 

Figura 11: Municípios classificados, em Portugal continentel, com baixa densidade. 

(Comissão Interministerial de Coordenação, 2015) 
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devidas aquisições, isto depende se a instalação requer construções dentro e fora do alojamento 

(Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

 

6.2.1 SANITAS COMPOSTORAS 

As sanitas compostoras têm um mecanismo que projeta a compostagem do resíduo. A compostagem é 

um processo de biodegradação da matéria orgânica que tem como objetivo transformar os dejetos 

humanos num produto com propriedades físico-químicas e biológicas benéficas para os solos e para o 

meio ambiente. Os resíduos são depositados em contentores, existindo vários contentores suplentes 

para substituir o contentor quando este se encontrar saturado. Posteriormente, quando todos os 

contentores estiverem cheios, o contentor que encheu em primeiro lugar e terá o tempo de 

compostagem mais longo, revelando a maturação pretendida para ser usado como fertilizante 

(Rodrigues & Hinkkanen, 2010).  

 

6.2.2 SANITAS COM COMPOSTAGEM CONTÍNUA 

O volume dos contentores é mais pequeno neste tipo de modelos, pois este compartimento encontra-se 

anexado diretamente à sanita, distinguindo-se também por apresentar inclinação. Esta característica 

fomenta a passagem lenta do composto para a câmara final. A incrementação de um sistema de 

ventilação é uma mais valia, pois remove maus odores, assim como abastece o arejamento do 

composto (Fig.12) (Crennan & Milne, 2013). O sistema de ventilação deve ser separado de outras 

condutas como ar condicionado, chaminés, entre outros, de modo que se proceda ao correto 

funcionamento do mesmo (Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

Figura 12: Funcionamento de uma sanita com compostagem contínua. (Crennan, 2013) 
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6.2.3 SANITAS INCINERADORAS  

Este modelo utiliza energia elétrica para degradação dos resíduos humanos. A principal condição 

imposta no processo é o mínimo de 18 ˚C. Em seguida, quando o composto apresenta o grau de 

maturação desejado, este é transferido para um depósito provido de gás inflamável ou um sistema de 

calefação elétrica, resultando água e cinzas (Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

Bill Gates, cofundador da Microsoft, apresentou, em Pequim, no evento Reinvented Toilet Expo, o 

modelo de uma sanita revolucionária no mundo sanitário, esta não emprega água para efetuar a 

descarga dos dejetos humanos. A fundação Bill e Melinda Gates investiu no projeto, trabalhando em 

parceria com a Universidade de Cranfield, mais de 177 milhões de euros, em quase 10 anos de 

investigação (CONEXÃO LUSÓFONA, 2015). Este tipo de sanitas usa como força motriz o 

movimento efetuado no fecho do tampo desta, a engrenagem faz um movimento giratório de 270˚, 

assim os dejetos são despejados para outro compartimento. Neste sistema existe uma espécie de 

“parafuso de Arquimedes” que possui uma determinada inclinação e movimento em espiral, de modo 

a triturar os dejetos sólidos e a elevá-los para que, posteriormente, sejam incinerados, o produto final 

será cinzas. Os dejetos líquidos seguem os processos através de um tubo que o irá conduzir a um 

conjunto de nanomembranas, verificando-se a ocorrência de processos de ebulição e condensação, o 

resultado é água não potável, (Fig.13) (Cranfield University, 2016). 

  

6.2.4 SANITAS QUÍMICAS 

Neste tipo de sistema sanitário existe a aplicação de substâncias químicas para degradar os resíduos 

humanos. As substâncias químicas devem ser constituídas por material à base de carbono, na tentativa 

de um melhor resultado, a substância seca deve ser misturada com serradura e turfa. Obtendo-se uma 

mistura de carbono e nitrogénio que ajuda a oxigenar o composto (Crennan & Milne, 2013). Na 

utilização deste modelo é exigido que posteriormente seja efetuada a recolha seletiva pelas entidades 

competentes (Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

 

Figura 13: Sanita seca desenvolvida pela fundação Bill e Melinda Gates (Pplware, 2018). 
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6.2.5 VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO A SECO 

O saneamento não é um bem acessível a todos os indivíduos, tanto em Portugal como no resto do 

mundo. Estima-se que mais de 7 500 pessoas morrem por dia, devido às más condições de higiene. 

Consequência da falta de infraestruturas e má gestão nos serviços de drenagem de águas residuais 

(Portal da construção sustentável, 2010). As águas residuais, quando emitidas para o meio, podem 

provocar diversos problemas tanto a nível ambiental como a nível da saúde pública. As águas residuais 

podem contaminar as águas usadas para consumo público, o que coloca em causa as condições de 

salubridade. Assim, estas sanitas podem resolver alguns dos problemas verificados no saneamento, 

visto que não exigem nenhum tipo de pré-requisito para a aquisição destas. As sanitas secas podem ser 

uma mais valia em locais com pouca disponibilidade de água, lugares rochosos, com o nível freático 

alto, zonas onde não existe cobertura de saneamento, assim como zonas onde o valor da densidade 

populacional não justifique o projeto. Outro facto interessante, reside na obtenção de um composto 

que pode ser usado em jardins domésticos. Ou seja, não só, não são consumidos recursos, como 

também não existe a produção de resíduos (Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

 

6.2.6 DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO A SECO 

As sanitas secas são, na generalidade, desconhecidas pelas populações em todo o mundo, revelando 

uma fraca adesão em Portugal. A venda e instalação destas está associada a festas sazonais, barcos, 

aviões, assim como a um pequeno grupo com forte consciência ambiental (Rodrigues & Hinkkanen, 

2010). Isto acontece porque o custo inicial na aquisição deste sistema sanitário é mais dispendioso, em 

comparação com o sistema convencional. Para além do compromisso que o comprador tem de 

assumir, ou seja, estas necessitam de uma manutenção mais exigente, o utilizador tem de manipular os 

resíduos de acordo com os critérios de preestabelecidos. A falta de divulgação e os inconvenientes 

associados a estes vasos sanitários fazem com que o número de admiradores desta tecnologia seja 

muito baixo (Green Building Alliance, 2016). 

 

6.3 FOSSAS SÉTICAS 

As fossas séticas são compartimentos onde se realiza o tratamento primário do efluente, isto é, neste 

ocorre a decantação e a digestão anaeróbia das lamas. Na decantação, ocorre a separação da fração 

sólida mais pesada para o fundo do tanque com uma eficiência de remoção próxima dos 80%. Ao 

mesmo tempo ocorre o processo da flotoação, gorduras e materiais menos densos que a água, flutuam 

na superfície desta, formando um estrato superficial. As lamas, devido ao processo de decantação 

ficam retidas no fundo do tanque, levando a condições de anaerobiose, o que provoca a digestão 

anaeróbia da matéria orgânica, com consequente libertação de biogás (A. Gonçalves, 2008). 

Estas unidades podem ser construídas ou pré-fabricadas, sendo geralmente compostas por materiais 

como betão, fibra de vidro ou polietileno de alta densidade. As dimensões têm como base o número de 

indivíduos a satisfazer. A obtenção da licença para o uso das fossas séticas deve seguir as seguintes 

etapas (ERSAR, 2017): 

• A entidade gestora tem de declarar num documento o motivo pelo qual existe a necessidade da 

utilização da fossa sética. É importante salientar que, mesmo existindo a rede a menos de 20 

metros do alojamento, podem-se verificar situações socioeconómicas que justifiquem a 

utilização deste sistema alternativo;  

• O projeto deve comtemplar a localização da implantação da fossa, assim como um 

levantamento topográfico do terreno;  
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• A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem de tomar conhecimento do projeto, assim 

como ser-lhe entregue o documento com o motivo pelo qual requer a licença;  

• Deve ser entregue à Câmara Municipal uma cópia da licença de descarga de águas residuais 

emitida pela APA;  

 

6.3.1 FOSSAS SÉTICAS COM TRATAMENTO COMPLEMENTAR  

As fossas séticas com tratamento complementar possuem, posteriormente, às etapas de decantação e 

digestão anaeróbia, uma etapa de filtração e infiltração ou outro que se considere adequado. O sistema 

de infiltração deve estar a uma distância superior a 50 metros de qualquer poço ou estrutura homóloga 

a este. Caso existam captações de água potável próximas da fossa, estas devem ser analisadas com 

frequência (F. Gomes & Martins, 2013). As fossas séticas compactas ou também denominadas como 

fossas séticas com filtro biológico usam como tratamento complementar o tratamento aeróbio. A 

utilização do filtro biológico permite a diminuição da matéria orgânica (Premier Tech Aqua, 2013) As 

fossas séticas têm associado, quando existe infiltração no solo, um sumidouro que efetua a descarga no 

solo envolvente. Fatores como o nível freático, permeabilidade do terreno e a existência de lençóis de 

água subterrânea são fatores de ponderação quanto à construção de uma fossa sética com sumidouro, 

(Fig.14) (F. Gomes & Martins, 2013). A limpeza nas fossas séticas com tratamento complementar 

deve ser efetuado no máximo de dois em dois anos, podendo este prazo ser alargado quando as 

condições de utilização não exigem uma manutenção tão regrada (ERSAR, 2017). 

 

6.3.2 FOSSAS SÉTICAS ESTANQUES 

As fossas séticas estanques necessitam que uma viatura especializada para este fim, os limpa-fossas, 

procedam à recolha das águas residuais e as encaminhem para a ETAR, de modo a que posteriormente 

sofram o tratamento desejado. A limpeza periódica das fossas é essencial para o correto 

funcionamento desta, a Câmara Municipal ou a entidade concessionada têm o dever de prestar este 

tipo de serviços. O utilizador não pode solicitar a outras empresas privadas que sejam desconhecidas 

pela entidade titular para efetuarem a limpeza destas, existindo um período preestabelecido no 

Regulamento de Serviço (ERSAR, 2017).  

Figura 14: Exemplo de uma fossa sética com sumidouro (Magalhães, 2017). 
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6.4 CUSTOS ASSOCIADOS AO SAR 

6.4.1 SANEAMENTO CONVENCIONAL  

Na atualidade, existe pouca cobertura de rede pública devido aos custos que estas obras implicam. No 

caso em estudo, o Município aumentou em 7% a cobertura de saneamento de alojamentos servidos, 

este aumento revela que 3 790 alojamentos têm com esta empreitada disponibilidade de saneamento. 

A extensão da nova rede incrementará 20,5 km de comprimento na rede já existente. Nesta obra, o 

investimento estimado foi de 1 607 892,66 euros, o que traduz o custo médio de 78,65 euros por metro 

de rede contruído. O custo médio associado à construção da rede, nesta empreitada, é de 538, 86 euros 

por alojamento servido (Município de Felgueiras, 2016). Ora, o cliente tem de encargo anual, de 

acordo com os dados da ERSAR, 47,52 euros por cada 10 m3 de água consumida (ERSAR, 2018). A 

partir destes dados prevê-se que o cliente demore aproximadamente 11 anos a liquidar o valor da 

construção da infraestrutura sem estar a pagar efetivamente a utilização do serviço. É importante 

salientar que a média estipulada para o custo médio por cliente assume que todos os clientes 

abrangidos pela nova rede irão efetuar a ligação a esta.  

Outro dos problemas acoplados aos serviços de drenagem de águas residuais, reside na faturação do 

serviço de acordo com os m3 de água mensurada, tornando-se difícil fazer a boa gestão do ciclo de 

água. Pois, o abastecimento de água, em zonas rurais, acarreta uma administração com grandes 

fragilidades devido à resistência da população na contínua utilização dos tradicionais furos para 

captação de água. Ou seja, os valores cobrados no saneamento não estão em conformidade, pois o 

cliente pode estar ligado à rede pública de abastecimento, não totalizar todos os consumos a partir 

desta, e proceder às descargas na rede pública. Para além de que os consumos ilícitos presentes no 

setor de abastecimento de água serão refletidos no setor do saneamento. Apesar do Município possuir 

maior número de clientes no abastecimento de água, o valor em m3 de águas residuais rejeitados por 

cliente é maior, Figura.8 do capítulo 5. 

 

6.4.2 FOSSAS SÉTICAS 

As fossas séticas podem ter vários preços de aquisição, este pode variar de acordo com o modelo, a 

capacidade e a posição do recipiente (vertical ou horizontal). As fossas séticas horizontais sem pré-

filtro podem ter um custo desde os 415 euros, com capacidade de 1 000 L, até aos 14 685 euros, com 

capacidade de 50 000 L. As fossas séticas horizontais com pré-filtro podem ter um custo desde os 474 

euros, com capacidade para 1 000 L, até aos 14 845, com capacidade para 50 000 L. As fossas séticas 

compactas têm um custo de aquisição desde 870 euros, com capacidade para 1 500 L, até 17 210 

euros, com capacidade até 50 000 L. Todos os modelos, anteriormente mencionados, podem ter uma 

capacidade superior aos 50 000L, mas não se encontram descritas no catálogo. As fossas séticas 

verticais sem pré-filtro são menos dispendiosas, o custo está entre os 419 e 4 199 euros, com 

capacidade para 1 000 L e 16 000 L, respetivamente. As fossas séticas verticais com filtros podem 

acarretar o custo compreendido entre 469 e 4 315 euros, com capacidade para 1 000 L e 16 000 L, 

respetivamente. Se a fossa possui um filtro biológico o custo ronda os 740 euros, com 3 000 L (LPAP, 

2018). 

O custo da instalação é calculado a partir da avaliação do terreno de implantação, variando de situação 

para situação (Merlin, 2019a).  
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6.4.3 SANITAS SECAS 

As sanitas secas podem ter um custo desde os 370 até aos 2 000 euros. Os artigos com os preços mais 

baixos podem ser colocados em casas de banho exteriores sem necessitar de obras. Os produtos que 

possuem o custo mais elevado são as sanitas instaladas no interior dos alojamentos, acarretando um 

uso permanente. Estas sanitas têm o contentor divido em quatro tabuleiros, o método de atuação recai 

na decomposição biológica dos excrementos líquidos, tem a sua capacidade para quatro pessoas, 

necessitando de limpeza uma vez no ano, (Fig.15) (Fábrica do Campo, 2016). O custo da instalação 

não está designado, dependendo do tipo de obras a efetuar, podendo ou não existir a necessidade de 

obras para as devidas aquisições, isto depende se a instalação requer construções dentro ou fora do 

alojamento (Rodrigues & Hinkkanen, 2010). 

 

  
Figura 15: Modelo de sanitas a seco interiores (Fábrica de campo,2016). 
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7 DELIMITAÇÃO DE AGLOMERADOS POPULACIONAIS 

 

 

7.1 ZONAS URBANAS DEFINIDAS NO PDM EM FELGUEIRAS 

A zonas urbanas, no concelho de Felgueiras, são delimitadas a partir do algoritmo de cluster existente 

no QGIS. Em 2018, foram definidas 120 áreas como urbanas, estas ocupam, na totalidade do 

concelho, 32,1 km2, o que traduz que 27,8% do território de Felgueiras está classificado como solo 

urbano (Fig.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 CLUSTERING 

Clustering é uma técnica de aprendizagem não supervisionada, isto é, não utiliza padrões que geram 

rótulos predefinidos, este categoriza de acordo com os padrões dos dados. A técnica de clustering 

estabelece os clusters baseando-se nas semelhanças dos dados do input. As classes de agrupamento 

mais utilizadas são a K-means (divisivas) e hierárquicas (aglomerativas). No presente estudo, será 

testada a técnica de K-means. O algoritmo K-means tem como principal mecanismo a organização dos 

dados de modo a existir semelhanças dentro do mesmo cluster. Este é um algoritmo de maximização 

da expectativa (ME), cumprindo as principais etapas de processamento (Swamynathan, 2017). 

Passo 1:O centroide inicial, k, quando não existe especificação do array com a indicação do centroide 

que o algoritmo deve começar a iterar, é escolhido aleatoriamente, na primeira iteração, sendo cada 

ponto concedido ao cluster que melhor se adeque. O Centroide define-se como a posição média dos 

pontos executados, (Fig.17) (Swamynathan, 2017). 

Figura 16: Aglomerados definidos no PDM em Felgueiras. 
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Passo 2: centroide é recalculado de modo a estar em conformidade com as médias das coordenadas de 

todos os pontos pertencentes ao cluster. Posteriormente, o passo 1 é novamente iterado, (Fig.18) 

(Swamynathan, 2017). 

 

7.2.1 ALGORITMO  

Pandas é uma biblioteca que permite a manipulação mais rápida e intuitiva dos dados, sendo usada 

como ferramenta na linguagem de programação Python. A biblioteca Pandas organiza os dados em 

dois tipos de estruturas que podem ser unidimensionais, séries, e bidimensionais, DataFrame. 

(Augspurger et al., 2019). Após ser efetuada a importação desta biblioteca, procedeu-se à definição do 

ficheiro pretendido. Em seguida, foi necessário armazenar os valores na variável X, estipulando-se um 

array com os valores existentes na totalidade das linhas e as duas colunas subjacentes, coluna 0 e 1, do 

ficheiro, (Anexo.5). 

 

Figura 17: Passo 1-Expectativa (Swamynathan, 2017). 

Figura 18: Passo 2-Maximização (Swamynathan, 2017). 
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Para existir algum fundamento quanto ao número de clusters, k, a definir nas iterações, usou-se o 

método Elbow. Este método analisa a variância dos dados relativamente ao número de clusters. O 

parâmetro de paragem consiste na estabilização da reta no gráfico executado. Assim, importou-se a 

biblioteca scikit-learn, visto que esta dispõe de algoritmos de clustering. Criou-se uma lista, em 

seguida foi executado um ciclo for, de modo que o número de clusters seja definido no intervalo de 1 a 

10. É importante salientar que não existe um array inicial para indicar o ponto de iniciação das 

iterações, assim, foi dada liberdade ao algoritmo para definir o primeiro vetor de coordenadas do 

centroide e a partir deste definir os seguintes. Seguidamente, foi criada uma nova coluna com as 

variâncias dos valores das coordenadas, visto que a função (kmeans.inertia_)corresponde ao somatório 

dos erros quadráticos das instâncias de cada cluster. Posteriormente, importou-se a biblioteca 

matplotlib, sendo que esta biblioteca é a responsável pela execução dos gráficos. O gráfico executado 

tem como eixo dos XX o número de clusters e eixo dos YY a variância dos valores das coordenadas 

(Santana, 2017)  

Analisando-se a Figura 19, pode-se inferir que a partir dos 7/8 clusters as distâncias dos erros 

quadrados tendem a atingir a estabilização. Os centroides destes clusters foram obtidos com a 

execução do código em linguagem Python abaixo ilustrado. 

 

𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 = 𝐾𝑀𝑒𝑎𝑛𝑠(8, "𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚") 

𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠. 𝑓𝑖𝑡(𝑋) 

𝑎 = 𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠. 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠_ 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠. 𝑓𝑖𝑡_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑋) 

𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 = 𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠. 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠_ 

 

 

 

Figura 19: Método Elbow para definição do número de clusters ideal. 
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Os centroides ilustrados na Figura 20 têm as como localização as coordenadas presentes no Quadro 3. 

Estas encontram-se no sistema de referência de coordenadas ETR89/Portugal TM06. 

 

Quadro 3: Coordenadas dos centroides obtidos em linguagem Python. 

Coordenada em XX Coordenada em YY 

-11 189,8 184 242,0 

-9 824,1 187 623,7 

-7 416,7 189 405,8 

-7 296,5 185 312,9 

-5 425,0 188 356,2 

-4 975,0 182 716,0 

-4 347,4 186 497,9 

-1 915,6 186 452,3 

 

7.3 GEORREFERENCIAÇÃO DOS RESULTADOS  

A partir das coordenadas dos centroides, (Quadro.3) fez-se a georreferenciação, no QGIS, da Figura 

20, de modo que fosse percetível a visualização dos clusters, no caso de estudo (Fig.21). 

Visualizando-se a localização dos clientes tanto de AA como de SAR. 

Figura 20: Cluster K-means programado a partir do Python. 
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De modo a obter-se melhor qualidade nos resultados, visto que o maior número de dados a processar 

pode acoplar mais erros, foi plausível dividir o território em quatro partes. As coordenadas dos 

centroides quanto às freguesias de Aião, Airães, Refontoura, Vila Verde, Santão, Vila Cova da Lixa e 

Borba de Godim estão registados no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Coordenadas dos centroides das freguesias de Aião, Airães, Refontoura, Vila Verde, Santão, Vila 

Cova da Lixa e Borba de Godim 

Coordenada XX Coordenada YY 

-2 431 182 873 

-4 917 184 804 

-5 425 182 384 

 

Posteriormente, fez se a georreferenciação da imagem obtida a partir da execução do algoritmo k-

means no território do concelho de Felgueiras. As coordenadas usadas na georreferenciação 

encontram-se registadas no Quadro 4, por fim, no mapa, obteve-se a Figura 22, em A existe a vista 

geral do concelho, enquanto em B está apenas representado a área do Município em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Georreferenciação da imagem criada a partir do Python. 
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Efetuou-se o mesmo procedimento, mas neste ensaio foram usadas as freguesias de Sendim, Friande, 

Pinheiro, Várzea, Moure, Caramos e Macieira da Lixa. As coordenadas dos centroides relativamente a 

esta área encontram-se registados no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Coordenadas dos centroides contemplando as freguesias de Sendim, Friande, Pinheiro, Várzea, 

Moure, Caramos e Macieira da Lixa. 

Coordenada XX Coordenada YY 

-2 283 187 764 

-2 342 185 761 

-4 239 189 087 

 

A georreferenciação da imagem obtida na execução do algoritmo em linguagem Python, usando o 

valor das coordenadas presentes no Quadro 5, encontra-se ilustrada na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, procedeu-se à georreferenciação dos clusters para as freguesias de Regilde, Revinhade, 

Torrados, Sousa, Idães, Varziela, Sernande, Rande, Unhão, Pedreira e Lordelo, tendo os centroides as 

seguintes coordenadas, (Quadro 6, Fig.24). 

Figura 22: Georreferenciação às freguesias de Aião, Airães, Refontoura, Vila Verde, Santão, Vila Cova da Lixa e 

Borba de Godim. 

Figura 23: Georreferenciação às freguesias de  Sendim, Friande, Pinheiro, Várzea, Moure, Carmos e Macieira da 

Lixa. 
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Quadro 6:Coordenadas dos centroides das freguesias de de Regilde, Revinhade, Torrados, Sousa, Idães, 

Varziela, Sernande, Rande, Unhão, Pedreira e Lordelo. 

Coordenada XX Coordenada YY 

-7 209 185 505 

-9 823 187 492 

-11 183 184 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, efetuou-se a georreferenciação dos centroides onde estão inseridas as freguesias de Vizela, 

Penacova, Vila Fria, Lagares, Jugueiros, Pombeiro e Margaride, (Quadro 7 e Fig.25). 

 

Quadro 7: Coordenadas dos centroides das freguesias de Vizela, Penacova, Vila Fria, Lagares, Jugueiros, 

Pombeiro e Margaride. 

Coordenada XX Coordenada YY 

-5 486 188 367 

-7 089 188 735 

-8 309 190 559 

 

 

Figura 24: Georreferenciação às freguesias de as freguesias de Regilde, Revinhade, Torrados, Sousa, 

Idães, Varziela, Sernande, Rande, Unhão, Pedreira e Lordelo. 
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7.3.1 AGLOMERADOS COM O ALGORITMO EM PYTHON 

A partir da georreferenciação das Figuras 22, 23, 24 e 25, foi possível a delimitação dos aglomerados 

urbanos, (Fig.26). Os 71 aglomerados definidos têm 37,4 km2 de área, o que representa 32,3% do 

território de Felgueiras. 

Figura 25: Georreferenciação às freguesias de Vizela, Penacova, Vila Fria, Lagares, Jugueiros, Pombeiro e 

Margaride 

 

Figura 26: Aglomerados definidos em linguagem Python, a partir dos clientes de AA no 

Município. 
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Como os resultados obtidos na Figura 26 podem levar a uma interpretação errónea, visto que neste 

exercício apenas foram usados como dados os clientes de AA, isto é, a localização de 12 064 

alojamentos consumidores deste serviço, quando no Município há 24 503 alojamentos. 

Assim, com o intuito da obtenção de resultados com maior veracidade, usou-se as coordenadas 

presentes na shapefile com o total de 28 091 clientes, (Anexo 6), fornecida pelo Município, filtrou-se 

quais destes estavam afetos à rede pública de AA, obtendo-se 19 261 dados. Na fase de passagem dos 

dados para o processamento na linguagem Python, conclui-se que os resultados otimizados passariam 

pela efetuação dos clusters por freguesia, então, os dados foram consecutivamente filtrados de 

freguesia em freguesia. A partir deste método, definiu-se 21,1 km2 de aglomerados, o que representa 

18,1% da totalidade do território como solo urbano, (Fig.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os centroides foram obtidos de freguesia em freguesia. De modo a que fosse possível a 

georreferenciação da imagem, o algoritmo foi executado sempre com a consciência que o número 

mínimo de clusters a programar era 3. A partir dos centroides, (Quadro 8) foi possível obter os 

aglomerados presentes nas Figura 27. 

 

Quadro 8: Centroides obtidos nas iterações na linguagem Python, de freguesia para freguesia. 

Freguesia Coordenadas XX Coordenadas YY 

Aião 
-6 243 
-5 570 
-5 478 

182 232 
182 317 
181 088 

Airães 
-6 471 
-5 245 
-5 184 

182 878 
183 887 
182 985 

Borba de Godim 
-1 053 
-559 
-104 

184 321 
183 155 
185 091 

Caramos -3 558 
-3 004 

184 866 
186 318 

Figura 27: Aglomerados definidos a partir do número total de alojamentos com 

cobertura de AA, por freguesia. 
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-2 337 185 395 

Friande 
-4 512 
-3 497 
-3 083 

189 071 
189 467 
188 578 

Idães 
-11 246 
-10 910 
-9 664 

184 299 
183 030 
185 300 

Jugueiros 
-7 030 
-6 037 
-4 984 

192 464 
192 091 
191 240 

Lagares 
-8 415 
-7 648 
-7 454 

189 152 
188 161 
188 829 

Lordelo 
-7 976 
-7738 
-7 345 

182 635 
182 560 
183 102 

Macieira da Lixa 
-1 570 
-1 567 
-1 410 

186 395 
187 331 
185 302 

Margaride junção 
-6 773 
-5 605 
-5 328 

188 480 
188 014 
188 725 

Moure 
-4 301 
-3 580 
-2 212 

187 961 
187 058 
187 205 

Pedreira 
-7 259 
-6 908 
-6 452 

184 553 
183 880 
184 877 

Penacova 
-10 253 
-9 490 
-8 955 

189 036 
189 140 
189 495 

Pinheiro 
-2 104 
-1 911 
-1 605 

188 620 
189 299 
188 284 

Pombeiro 
-8 309 
-7 074 
-6 658 

190 640 
191 159 
189 878 

Rande 
-8 940 
-8 203 
-7 549 

184 888 
184 487 
184 778 

Refontoura 
-5 568 
-5 183 
-4 203 

185 389 
184 439 
184 897 

Regilde 
-11 634 
-11 418 
-11 111 

188 654 
188 025 
188 694 

Revinhade 
-11 819 
-11 196 
-11 014 

186 574 
185 089 
186 538 

Santão 
-3 720 
-3 518 
-3 200 

182 613 
182 257 
182 579 

Sendim 
-5 125 
-4 292 
-2 928 

190 277 
189 834 
190 456 

Sernande 
-8 475 
-8 360 
-7 703 

185 775 
186 202 
185 277 
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Sousa 
-10 213 
-9 724 
-9 680 

186 566 
186 124 
186 863 

Torrados 
-9 351 
-8 781 
-8 391 

187 409 
187 714 
186 842 

Unhão 
-8 934 
-8 076 
-7 476 

182 446 
183 597 
183 944 

Várzea 
-5 842 
-4 754 
-4 649 

187 112 
186 503 
187 196 

Varziela 
-7 460 
-6 840 
-6 278 

185 771 
186 640 
187 060 

Vila Verde 
-5 104 
-4 699 
-3 960 

182 278 
182 096 
181 701 

Vila Cova da Lixa 
-2 614 
-1 695 
-1 626 

182 831 
184 552 
182 898 

Vizela 
-10 028 
-9 804 
-9 603 

189 738 
190 328 
190 189 

Vila Fria 
-9 428 
-8 570 
-8 101 

190 760 
190 644 
191 366 

 

Em contraste, foram sobrepostos os aglomerados definidos a partir do algoritmo k-means com os 

aglomerados já definidos no PDM de Felgueiras, (Fig.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Contraste entre os aglomerados existentes no concelho de Felgueiras e 

definidos a partir do k-means 
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7.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Na tentativa da análise e compreensão dos resultados, fez-se a interseção do número de edifícios 

incluídos nos aglomerados previamente definidos. Apesar de na execução do algoritmo apenas serem 

utilizados 19 260 dados, isto é, os dados referentes ao número de clientes abrangidos por 

infraestruturas de AA. Na shapefile da totalidade de clientes há 28 091 clientes georreferenciados. 

Contudo, estão incluídos nos aglomerados delimitados pelo k-means 21 875 destes clientes. Assim 

como há 320,9 km para infraestruturar as ruas compreendidas nestas áreas, (Fig.29). Deste modo, é 

possível estipular o valor médio associado à cobertura de SAR por cliente. No caso dos aglomerados 

obtidos a partir do algoritmo, é de 1 144,12 euros por cliente. Outra análise efetuada nas duas 

tipologias de aglomerados, recaiu na mensuração do comprimento de rede de saneamento já construída 

nestes. Nos aglomerados obtidos a partir do algoritmo k-means existem 141,0 km de rede de SAR. Em 

seguida, com os resultados anteriormente mencionados, foi possível contabilizar o valor total para 

infraestruturar as zonas dos aglomerados desprovidas de rede, restando 179,9 km de arruamentos por 

construir, o que leva ao custo total de 14 032 200 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em jeito de comparação, procedeu-se ao mesmo procedimento para identificar o número de clientes 

afetos aos aglomerados definidos pelo PDM do Município. A interseção efetuada pela ferramenta de 

geoprocessamento do QGIS revelou que estão inseridos nestas áreas 25 160 clientes, com uma 

extensão de arruamentos de 421,9 km, (Fig.30). Contudo, é importante salientar que neste conjunto de 

áreas urbanas foi excluído o aglomerado 36, visto que a geometria foi considerada inválida no 

processamento dos dados no QGIS. Quanto ao valor médio para servir um cliente é 1 307,82 euros. O 

comprimento dos coletores de saneamento já construídos possuem 168,8 km de extensão. Por fim, 

com base nos valores supramencionados, inferiu-se que nos aglomerados definidos no PDM existem 

253,1 km de comprimento de ruas sem serviço de saneamento, o que se traduz em 19 741 800 euros 

para efetuar a empreitada das zonas sem este bem público.  

 

 

 

Figura 29: Extensão de rede incluídas nas áreas delimitadas. 
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Contudo, fazer a análise baseada apenas no custo médio de cobertura por cliente pode conduzir à má 

interpretação dos dados, pois existe um conjunto fatores que é necessário ter em linha de conta, tais 

como, o número de clientes inseridos no cluster que são clientes de AA ou têm disponibilidade de 

desta, o número de clientes que se já se encontram afetos à rede de SAR e o número de clientes que 

têm uso doméstico. É importante referir que nem todos os clientes georreferenciados na shapefile 

possuem informação relativamente às categorias apresentadas no Quadro 9. Estes valores encontram-

se discriminados no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Caracterização dos clientes obtidos nas metodologias exercidas para definir os aglomerados urbanos. 

 
Clientes pelo algoritmo K-

means 

Clientes pelo PDM de 

Felgueiras 

Clientes de AA 11 666 11 187 

Clientes com DA 6 637 5 810 

Clientes SAR 1 915 1 700 

Clientes com DS 2 764 2 352 

 

Com base nos valores mensurados e registados no Quadro 9, verifica-se que os aglomerados definidos 

pelo algoritmo em estudo revelam maior expressão para todas as categorias, existindo maior cobertura 

aos serviços públicos de AA, assim como de SAR. Numa última análise, foram retirados ao número de 

clientes totais, obtidos inicialmente para os aglomerados definidos a partir do algoritmo k-means e os 

aglomerados definidos no PDM do concelho de Felgueiras, 21 843 e 25 160 clientes, respetivamente, 

o valor do número de clientes com cobertura de SAR, (Quadro 9). Utilizando o comprimento dos 

Figura 30: Extensão da ruas incluídas nos aglomerados definidos no PDM do Município. de 

Felgueiras. 
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arruamentos sem construções de rede inseridos nestas áreas, anteriormente mencionados, estimou-se 

um valor médio de infraestruturação deste serviço por cliente de 817,5 euros para servir os clientes 

presentes nos aglomerados em estudo e 935,3 euros para servir os clientes presentes nas zonas urbanas 

do Município. Ora, pelo Decreto Lei nº80/2015, de 24 de maio, o Município deve servir os edifícios 

inseridos nas áreas classificadas como urbanas com infraestruturas de AA e SAR. Concluindo-se com 

a obtenção destes valores que a classificação usada no Município de Felgueiras para qualificar o solo 

será mais dispendiosa em comparação com a metodologia em estudo.  

 

7.5 TRIAGEM DOS AGLOMERADOS COM REDE DE SANEAMENTO  

Neste subcapítulo, foi efetuada a triagem dos aglomerados anteriormente definidos, (Anexo.7 e 

Fig.27), que possuem já zonas com infraestruturas de saneamento. Assim, à shapefile foi executado a 

interseção dos aglomerados com a rede de SAR, a partir de ferramentas de geoprocessamento 

existentes no QGIS. A shapefile original contém 361 aglomerados, com as modificações efetuadas 

passaram a ser esmiuçados 166 destes aglomerados. Estes apresentam 13,6 km2 de área total, o que 

representa 11,7% do território do concelho de Felgueiras (Fig.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efetuou-se a mesma análise anteriormente usada para os aglomerados definidos a partir do algoritmo e 

a partir do PDM do concelho de Felgueiras. Conclui-se que existem nos aglomerados selecionados 

139,2 km de rede de saneamento, assim como 213,4 km de arruamentos contidos nestes, o que revela a 

existência de 74,2 km de ruas desprovidos deste serviço. A infraestruturação destas ruas apresenta um 

Figura 31: Aglomerados delimitados pelo algoritmo k-means, apenas os que já possuem rede de SAR. 
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custo estipulado em 5 787 600 euros, estimando-se o custo médio de 78,00 euros por metro de rede. 

Em seguida, foram contabilizados o número de clientes com e sem infraestruturas de SAR inseridos 

nestes novos aglomerados, obtendo-se 4 664 e 11 905 clientes e potenciais novos clientes, 

respetivamente. No grupo dos clientes afetos às infraestruturas de saneamento, 1 907 são clientes de 

SAR e 2 757 possuem disponibilidade ao serviço, mas não são clientes deste. Com base nos valores 

mencionados, estima-se 486,15 euros para servir cada cliente que não possui cobertura de rede. 

De acordo com os resultados obtidos, é notório que a extensão da rede deve ser uma prioridade para o 

Município. Pois, o valor médio de cobertura por cliente é consideravelmente mais baixo em 

comparação com os restantes resultados obtidos. Assim como o número de novos clientes servidos 

constitui 42,3% de todos os clientes existentes em Felgueiras, 28 112 clientes totais. Com a junção dos 

valores mensurados quanto aos edifícios já com cobertura de saneamento, Felgueiras possuirá 58,9% 

dos edifícios servidos com infraestruturas de rede de drenagem de águas residuais.  

 

7.5.1 EXTENSÃO DOS AGLOMERADOS COM A EXISTÊNCIA DE REDE DE SAR 

Com o intuito de melhorar os resultados obtidos, foi necessário compreender como se comportam as 

variáveis em estudo quando são transgredidos os limites previamente impostos. Assim, projetou-se 

aumentar os aglomerados em 100 metros, sucessivamente, avaliando-se o comprimento das novas 

construções, o número de clientes nas suas categorias, e o custo transfronteiriço per capita da 

infraestruturação. No seguimento da análise, executou-se, com a ferramenta de geoprocessamento 

existente no QGIS, buffers nos aglomerados definidos a partir do algoritmo k-means com 100 metros 

de distância, posteriormente, efetuou-se a diferença das áreas entre os buffers e os aglomerados, 

(Fig.32) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Aglomerado com buffer de 100 metros e diferença da 

área com o buffer com os aglomerados em Python 
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Foram intersetados na área da diferença entre o buffer de 100 metros e os aglomerados na Figura 32, o 

comprimento de coletores de águas residuais, assim como o comprimento de ruas existente nestas, 

obtendo-se 55,5 km, (Fig.33), e 120 km, respetivamente. Em seguida, foram contabilizados os clientes 

inseridos nestas mesmas áreas, prevendo-se o aumento de 3 033 novos clientes, (Fig.34). No conjunto 

de clientes existem 94 edifícios que já se encontram ligados ao sistema, enquanto 144 edifícios 

apresentam disponibilidade ao serviço. A presente etapa do projeto prevê o custo acrescido de 

5 031 000 euros, o que traduz uma média de 1 658,75 euros por novo cliente servido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Rede de saneamento existente na área de interseção com buffer de 100m. 

Figura 34: Clientes inseridos nas áreas da diferença entre o buffer de 100 metros e os aglomerados em 

Python. 
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Contudo, o método supramencionado traduziu valores redundantes, visto que a utilização de buffers 

faz com que a tabela de atributos da interseção com os parâmetros em estudo contenha valores 

repetidos quando o vetor está presente em buffers sobrepostos.  

Assim, neste processo foram efetuados buffers com 100, 200, 300, 400 e 500 metros, nos aglomerados 

definidos pelo algoritmo, seguindo-se a agregação do buffered, de modo a evitar a repetição de 

valores, obtendo-se os resultados apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Resultados obtidos com o incremento da área dos aglomeardos a partir da ferramenta de 

geoprocessamento buffer. 

Área (km2) Buffer (m) 
Comprimento de 

SAR (km) 

Comprimento de 

ruas (km) 

Clientes sem 

cobertura de 

SAR 

Custo médio 

(euros/cliente 

servido) 

13,6 - 139,2 213,4 11 905 486,15 

31,2 100 179,3 307,2 14 269 699,15 

45,8 200 191,5 367,2 16 458 832,70 

58,3 300 196,2 419,5 17 801 978,45 

69,0 400 198,2 466,0 18 801 1 111,03 

78,1 500 199,2 502,6 19 555 1 210,19 

 

Em seguida, estimou-se o custo médio de cada camada definida, isto é, a variação das variáveis em 

estudo com o incremento sucessivo de 100 metros. No Quadro 11, estão registadas as variações 

independentes dos valores por área. 

 

Quadro 11: Variação das variáveis como a extensão da rede, clientes existentes e custo de cobertura por cliente, 

por camada, sucessiva, de 100 metros. 

Área 

(km2) 

Incremento 

(m) 

Rede de 

SAR 

existente 

(km) 

Comprimento 

de ruas (km) 

Novos 

clientes 

de SAR 

Rede a 

construir 

(km) 

Distância 

(metros/cliente) 

Custo 

(euros/cliente) 

13,6 - 139,2 213,4 11 905 74,2 6,1 486,15 

17,6 100 40,1 93,8 2 364 53,7 22,7 1 771,83 

14,6 100 12,2 60,0 2 189 47,8 21,8 1 703,24 

12,5 100 4,7 52,3 1 343 47,6 35,4 2 764,56 

10,7 100 2,0 46,5 1 000 44,5 44,5 3 471,00 

9,1 100 1,0 36,6 754 35,6 47,21 3 628,76 
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Os valores registados no Quadro 11 foram utilizados para criar o modelo matemático de previsão que 

melhore estabelece a relação entre o custo, (euros/cliente), em função da distância média entre clientes 

à medida que se vão afastando da área definida nos aglomerados em Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, foram categorizadas as áreas onde a construção de rede de SAR é viável, as zonas onde a 

viabilidade da construção é classificada como intermédia e a restante área do concelho onde é 

plausível a utilização de soluções individuais de saneamento, como fossas séticas e saneamento a seco, 

(Fig.36). 
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Figura 35: Modelo matemático do custo, em euros, por cliente em função da distância 

entre clientes, à medida que se distanciam da área definida como aglomerado. 
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7.6 SUPERVISED LEARNING 

Os algoritmos que revelam características de Supervised Learning possuem independência para 

aprenderem padrões a partir do input de dados fornecido. Dentro do grupo dos algoritmos de 

aprendizagem supervisionada existem dois subgrupos, a Regressão e a Classificação. No subgrupo da 

classificação existe necessidade de treinar o algoritmo, isto é, o conjunto de dados de entrada são 

dados onde já é conhecido o output. O algoritmo irá aprender os padrões existentes. Passando, 

posteriormente, por uma fase de teste, nesta fase usa-se um input com dados desprovidos de treino, 

avaliando-se o desempenho, de acordo com a classificação atribuída pela máquina. Por fim, existirá a 

previsão do output dos dados, que não foram trabalhados nas fases de treino ou teste, a partir do 

modelo previamente treinado. A aprendizagem supervisionada, é uma ferramenta com grande 

utilidade, nomeadamente na gestão de entidades, conferindo à entidade a automatização de decisões 

(Fig.37) (Swamynathan, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Diferenciação de zonas no Município de Felgueiras, de acordo com a urgência de 

infraestruturação de rede de SAR 
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7.6.1 ALGORITMO CLASSIFICADOR DE MACHINE LEARNING 

Numa primeira fase, é necessário fazer a importação de uma das bibliotecas de Machine Learning a 

Scikit-learn. Assim como a importação da biblioteca Pandas, para ser possível a utilização do ficheiro 

com os dados pretendidos, (Anexo.8). 

A dataframe inserida contém dados relativos às coordenadas dos edifícios ligados ou que possuem 

cobertura de rede de AA, assim como as freguesias em que estes se encontram distribuídos. 

No código supramencionado, foram selecionados os atributos que serão usados na classificação do 

algoritmo. Os dados serão divididos de modo a que uma parte pertença ao grupo de treino e outra parte 

ao grupo de testes. A função train_test_split é a responsável pela segregação aleatória dos dados. No 

presente ensaio, foram discriminados 33% dos dados de entrada para pertencerem ao domínio dos 

testes, enquanto os restantes dados foram incluídos no domínio do treino. 

Este algoritmo tem como output uma matriz de previsão para classificar qual a freguesia a que 

pertence o edifício. Por fim, fez-se a previsão do classificador de Machine Learning em relação aos 

valores existentes em teste_freguesias e matriz_previsão, obtendo-se 0,896. O que se pode inferir que 

89,6% dos resultados a previsão do classificador foi correta (Morales, 2018). 

 

7.6.2 SUPERVISED LEARNING: REGRESSÃO 

No seguimento da obtenção do modelo matemático que melhor descreve o custo para servir um 

edifício, de acordo com os metros de rede, utilizou-se uma das ferramentas de Supervised Learning, a 

Regressão. A partir desta ferramenta é possível responder se o modelo definido é adequado. 

Assim, começou-se por definir o gráfico que melhor encaixava no conjunto de pontos que possuem 

como variável independente, eixo dos XX, o comprimento de rede de saneamento a construir, em 

metros, enquanto a variável dependente, eixo dos YY, é o custo que acarreta a construção da nova 

rede, em euros por cliente servido. Como ponto de partida, decidiu-se executar no Spyder um gráfico 

polinomial, fazendo oscilar o valor do polinómio de último grau, de acordo com o valor do R2. O 

gráfico foi concebido a partir do seguinte código em linguagem Python. 

Figura 37: Exemplos de aplicação dos algoritmos de supervised learning no domínio da classificação.  
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Inicialmente, fez-se os imports das bibliotecas necessárias para a execução do algoritmo pretendido. O 

código tem como output uma matriz com as combinações polinomiais. O grau do polinómio foi 

atribuído na execução da função PolynomialFeatures. 

A biblioteca Pandas serviu para importar os ficheiros com as entradas de dados pretendidos, referindo 

a localização digital do documento. A funcionalidade NumPy foi recorrida, visto que esta é uma 

poderosa ferramenta utilizada em linguagem Python nomeadamente quando são utilizadas matrizes 

multidimensionais  (Swamynathan, 2017). No caso foi utilizada para aumentar a dimensão do array de 

1D para 2D. Na execução do algoritmo, foram definidos os inputs, selecionando os dados que 

pertencem à variável independente (x) e os que pertencem à variável dependente (y). A função fit() 

serve para maximizar o ajuste das variáveis, de modo definir-se a previsão dos resultados do conjunto 

de dados (Python Software Foundation, 2014).  

Assim, com a estruturação do algoritmo, (Anexo.9), foi possível executar o gráfico que melhor se 

adequa ao conjunto de dados. No eixo dos YY encontram-se os valores do custo para servir os novos 

clientes (euros/cliente), em função do comprimento da rede de SAR a construir (m), no eixo dos XX. 

A Figura 38 ilustra o gráfico obtido a partir da linguagem Python. 

 

A partir do algoritmo designado no Anexo 9, obteve-se os termos pertencentes aos polinómios da 

equação da reta, tendo esta o seguinte formato, 𝑦 = −984,92 + (2,46 × 10−2)𝑥 − (5,49 ×

10−8)𝑥2 +  (8,45 × 10−14)𝑥3. O valor do coeficiente de determinação, R2, foi de 0.9566. 

 

 7.7 AVALIAÇÃO DO MODELO 

O modelo pode ser avaliado de acordo com três parâmetros presentes em estatística, a raiz quadrada da 

média dos erros quadrados, o erro absoluto médio e o coeficiente de determinação. A raiz do erro 

quadrático médio, RMSE, dá informação sobre a proximidade dos valores previstos para os valores 

reais, quanto menor o valor desta propriedade acarreta maior viabilidade ao modelo. O erro absoluto 

Figura 38: Gráfico obtido a partir da execução do algoritmo em linguagem 

de programação Python. 
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médio é a média dos erros previstos com os erros atuais (Swamynathan, 2017). O código utilizado 

para calcular os parâmetros, anteriormente mencionados, encontra-se descrito no Anexo 10. 

O valor do cálculo manual do coeficiente de determinação manteve-se aproximadamente igual ao 

calculado anteriormente pela função r2_score, 0,9565. A soma dos quadrados totais, SST, e a soma 

dos quadrados da regressão, SSR, obtidos foram 7 424 877,33 e 7 101 955,75, respetivamente. O valor 

da média dos erros absolutos foi 192,57 e a raiz do erro quadrático médio foi 231,80, enquanto a 

média da variável y, euros por cliente, foi de 2 313,33. O RMSE revela a diferença entre os valores 

reais e os teóricos. O método de cálculo do erro médio absoluto é igual ao da raiz do erro quadrático 

médio, distinguindo-se por não colocar os desvios observados na diferença entre os valores reais e 

predicados ao quadrado (Hallak & Pereira Filho, 2011). 
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8 MODELO DE CUSTO 

 

 

8.1 MODELO DE CUSTO 

No presente capítulo, avaliou-se a distância entre clientes não servidos que é economicamente viável a 

construção de uma rede de SAR, dentro dos aglomerados definidos no Capítulo 7. Assim, o custo da 

infraestruturação de um cliente foi comparado com o custo do uso de soluções individuais de 

saneamento, como fossas séticas e saneamento a seco.  

 

8.2 AMOSTRA DE DADOS 

De modo a ser possível a obtenção de dados representativos para a construção do modelo de custo, 

relativamente à extensão da rede de SAR dentro dos aglomerados definidos, a partir da linguagem 

Python. Inicialmente, definiram-se pontos estratégicos, (Fig.39), dentro dos aglomerados e com 

proximidade à rede existente, tendo como principal objetivo serem executados buffers com distância 

progressivamente maior.  

 

8.3 INFRAESTRUTURAÇÃO DAS RUAS 

As variáveis, como a rede de SAR existente, o comprimento de ruas, o número de clientes que 

possuem cobertura de Saneamento, assim como o número de clientes que não estão afetos a este 

serviço, foram contabilizadas à medida que eram efetuados os buffers, a partir dos pontos definidos na 

Figura 39.  

Figura 39: Definição dos pontos de referência para a construção dos buffers. 
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Por outras palavras, os buffers executados tiveram o incremento sucessivo de 100 metros, sendo o 

último ponto da amostragem de 1 100 metros. De forma a ser evitada a repetição dos valores 

mensurados, procedeu-se à agregação dos buffers, a partir da ferramenta de geoprocessamento 

existente no QGIS. Isto é, buffers independentes quando sobrepostos fornecem resultados idênticos, o 

que posteriormente se traduz em resultados errados. 

Em seguida, efetuou-se a interseção dos buffers com os aglomerados, evitando que a progressão destes 

transcenda a delimitação das áreas em estudo. O número de clientes já servidos com a rede e o número 

de novos clientes, assim como o comprimento das ruas e o comprimento da rede de águas residuais, 

foram, de igual modo, obtidos a partir da ferramenta de geoprocessamento do QGIS, a interseção, 

(Quadro 12). 

 

Quadro 12: Comprimento de rede de SAR a construir, nos aglomerados definidos a partir da linguaguagem de 

programação, nos pontos de referência presentes na Figura 39 . 

Buffer (m) 
Comprimento de 

ruas (m) 

Comprimento de 

SAR (m) 

Comprimento de 

rede a construir 

(m) 

Número de 

clientes sem 

saneamento 

Distância 

média entre 

clientes (m) 

100 7 239,8 5 722,7 1 517,1 554 2,7 

200 25 526,5 20 320,4 5 206,1 1 953 2,7 

300 50 393,6 36 302,7 14 090,9 3 472 4,1 

400 77 646,7 50 624,8 27 021,9 4 913 5,5 

500 92 552,3 59 588,2 32 964,1 6 090 5,4 

600 113 210,6 67 941,7 45 268,9 6 659 6,8 

700 133 510,1 75 388,2 58 121,9 7 124 8,2 

800 156 320,4 80 884,6 75 435,8 7 507 10,0 

900 179 596,0 86 356,2 93 239,8 7 825 11,9 

1 000 201 333,3 91 757,9 109 575,4 8 089 13,5 

1 100 222 648,0 95 169,7 127 478,3 8 297 15,4 

 

8.4 NÚMERO DE RAMAIS 

Neste processo iterativo fez-se a contagem do número de edifícios com mais de um fogo. A partir da 

shapefile de todos os clientes existentes no concelho, e recorrendo, mais uma vez, às ferramentas de 

geoprocessamento existentes no QGIS, procedeu-se à contagem destes clientes. Posto isto, verificou-

se que o aumento do número de edifícios com mais de um fogo tem, como (principal) consequência, o 

menor custo per capita de empreitada. Assim, na contabilização do número de edifícios com mais de 

um fogo, estipulou-se um valor médio de clientes por edifícios. Efetivamente, o valor médio adotado 

foi de 8 clientes por construção, (Quadro 13). Para efeito do cálculo dos custos, estipulou-se o preço 

unitário de 400 euros por ramal. Posteriormente, efetuou-se a contabilização das caixas de visita 

presentes na amostra de dados, isto é, a partir do comprimento da rede de saneamento, estabeleceu-se 

a necessidade de uma caixa de visita de 60 em 60 metros, assim como o preço médio de uma caixa de 

visita em betão de 50 euros, (Quadro 13). É importante ainda referir que o preço presente no Quadro 
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13 inclui o custo da construção de rede, o número de ramais e o número de caixas de visita existentes 

em cada buffer. 

 

Quadro 13: Número de edifícios com mais de um fogo, valor do investimento e custo per capita. 

Buffer 

(m) 

Nº de 

clientes em 

edifícios 

com mais 

de 1 fogo 

Nº de 

edifícios 

com 1 fogo 

Nº de 

edifícios 

com mais 

de 1 fogo 

Número de 

ramais 

Investimento 

(euros) 

Custo 

(euros/cliente) 

100 155 399 19 418 286 948,05 580,11 

200 625 1 328 78 1 406 972 864,22 560,29 

300 1 148 2 324 144 2 468 2 097 832,62 666,36 

400 1 593 3 320 199 3 519 3 537 876,45 782,26 

500 2 020 4 070 253 4 323 4 327 669,88 772,77 

600 2 120 4 539 265 4 804 5 490 298,28 886,64 

700 2 219 4 905 277 5 182 6 654 893,12 996,30 

800 2 255 5 252 282 5 534 8 160 405,57 1 149,19 

900 2 283 5 542 285 5 827 9 681 354,23 1 299,38 

1 000 2 310 5 779 289 6 068 11 065 294,03 1 430,09 

1 100 2 317 5 980 290 6 270 12 557 389,32 1 575,64 

 

Em seguida, usando os valores apresentados no Quadro 12 e Quadro 13, foi elaborado o gráfico com a 

respetiva equação da reta que melhor caracteriza o conjunto de dados. A variável independente é a 

distância média entre clientes e a interferência desta no custo de investimento por cliente, (Fig.40) 
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Figura 40: Variação do custo de investimento por cliente em função da distância média 

entre os clientes. 
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8.5 CUSTOS DE UTILIZAÇÃO 

Em seguida, avaliaram-se os preços comerciais das fossas séticas e sanitas a seco. O preço de 

aquisição de uma fossa sética estanque em PVC com capacidade de 5 000 L, ronda os 1 889 euros. 

Contudo, a sua integração no terreno tem o custo adicional médio de 250 euros, dependendo de fatores 

como o tipo de solo, a composição da sua cobertura e o comprimento dos tubos. Em comparação, as 

fossas séticas com filtro, com a capacidade de 3 000 L, têm como preço comercial 2 289 euros, sendo 

o custo de implantação médio no terreno de 250 euros (Merlin, 2019b). Por outro lado, outra 

alternativa de saneamento são as sanitas secas, o preço comercial médio é de 1 450 euros, visto que 

são vasos sanitários mais sofisticados com efeito permanente, porém este valor não inclui o custo 

associado às obras a efetuar.  

A partir dos valores registados no Quadro 12 e 13, bem como os preços do saneamento alternativo 

praticados no mercado, segue-se o gráfico que descreve o custo por cliente em função da distância 

média entre estes, revelando qual a distância em que é plausível usar alternativas de drenagem de 

águas residuais (Fig.41) 

 

Todavia, as diversas formas de SAR têm custos de utilização associados, tais como o encaminhamento 

do efluente gerado para o tratamento e a frequência da manutenção dos mesmos. No capítulo 5, 

presente neste documento, são abordados os valores da faturação praticados pelo Município de 

Felgueiras, verificando-se o consumo médio mensal por cliente de 7,73 m3. Ora, o preço cobrado pelas 

Águas do Norte para a recolha e tratamento das águas residuais é de 0,6231 euros por m3, 

acrescentando-se a taxa de recursos hídricos de 0,0068 euros por m3 e o IVA de 6%, obtendo-se o 

preço médio de 0,67 euros por m3 de efluente. O encargo médio mensal do SAR por cliente é de 5,18 

euros e médio anual é de 62,15 euros.  

A frequência da recolha de lamas está condicionada pelo tipo de fossa, estanques ou com infiltração, 

assim como a sua capacidade. No caso usado como exemplo representativo, Fig.41, a fossa sética 

estanque possui uma capacidade de 5 000 L, enquanto a fossa sética com filtro de 3 000 L. As lamas 
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recolhidas nas fossas séticas têm o custo de tratamento de 2,0994 euros por m3, sem IVA. Implicando 

que, de acordo com os consumos registados no Município, a descarga das fossas séticas estanques seja 

efetuada 23 vezes anualmente. A recolha implica o pagamento pelo utilizador à Câmara Municipal de 

Felgueiras de 15,62 euros por cada 4 m3 de águas residuais, se a recolha for efetuada num raio de 5 km 

a partir do centro da cidade de Felgueiras. Caso a recolha ultrapasse esta área, é pago por quilómetro 

0,61 euros (Câmara Municipal de Felgueiras, 2018). Anualmente, estima-se que sejam despendidos 

neste serviço 359,26 euros, se o edifício estiver inserido no raio designado. O posterior tratamento é 

efetuado pela entidade concessionada, a partir dos custos já referidos, sendo expectável o valor de 

194,70 euros, sem IVA, nesta etapa. As fossas séticas com tratamento complementar possuem uma 

frequência de recolha alargada, estimando-se a necessidade de limpeza uma vez por ano, o que implica 

no orçamento familiar o encargo médio anual de 15,62 euros, assim como 6,30 euros para o devido 

tratamento. 

Por fim, as sanitas secas, dependendo do tipo de processamento do resíduo, existem diferentes 

quantias associadas. Nesta abordagem utilizou-se como modelo de referência as sanitas que efetuam 

compostagem, estas têm como mecanismo a biodegradação da matéria orgânica, quando atingida a 

maturação, o produto pode ser utilizado como fertilizante. Assim, depois de implementado este 

sistema alternativo de saneamento não existem futuramente custos associados. Na Figura 42 

encontram-se os somatórios dos custos de investimento e os custos de utilização em função da 

distância média entre clientes, presentes na Figura 41, com os custos anuais supramencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa nova análise, comparou-se os preços praticados por uma empresa privada, a be water, que atua 

no concelho de Paredes. Na descarga de fossas séticas com 5 m3 o pagamento pelo utilizador é de 

34,71 euros, com IVA, a este valor estão associados os custos de tratamento do efluente (N. Gomes, 

2019). 

 

8.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a recolha iterativa de dados, como o comprimento da rede de SAR existente, o comprimento de 

ruas, o número de clientes com e sem cobertura ao serviço, o número de edifícios com múltiplas 
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habitações e a previsão do número de caixas de visita a implantar na nova rede, elaborou-se o gráfico 

presente na Figura 40. A partir do gráfico com os valores referentes ao custo de infraestruturação por 

indivíduo em função da distância média entre estes, obteve-se a reta que melhor se ajusta aos dados, 

𝑦 = 0,1955𝑥2 + 76,41𝑥 + 358,44 . 

Como a equação da reta de SAR é polinomial, há o aumento consecutivo da distância e, 

consequentemente, dos custos. Quando é obtida a distância de aproximadamente 14 metros, o 

saneamento a seco torna-se uma alternativa a adotar, contudo o custo definido na Figura 41 não 

contém o custo referente às obras a efetuar dentro do alojamento. As fossas séticas estanques e com 

filtro revelam vantagem económica de implementação, dentro dos aglomerados delimitados pela 

metodologia em estudo, a partir dos 28 e 30 metros entre clientes, respetivamente. 

Quando associados os custos anuais de utilização com os custos de investimento, (Fig.41) a cada 

sistema de drenagem de águas residuais, o custo global associado às fossas séticas estanques acresce 

significativamente, passando do valor inicial de 2 139,00 euros para 2 716,00 euros, (Fig.42).  

As fossas séticas com filtro possuem custos de utilização reduzidos, pois com o uso do filtro existe a 

efetuação de um tratamento complementar. Assim, com o tratamento associado a estas fossas séticas, 

o efluente pode ser descarregado no meio. A frequências da recolha dos resíduos é desta forma 

significativamente mais baixa em comparação com a frequência de recolha das fossas séticas 

estanques. Mesmo com os baixos custos de utilização anual, as fossas séticas com filtro não revelaram 

viabilidade económica na implementação destas dentro dos aglomerados em estudo.  

As sanitas secas com um mecanismo de compostagem têm gastos associados à sua utilização nulos, 

obtendo-se um produto que pode ainda ser usado como fertilizante. O valor do custo associado ao 

saneamento a seco manteve-se inalterado na transição da Fig.41 para a Fig.42. Continuando a 

apresentar vantagens na sua implementação a partir dos 14 metros no eixo dos XX, (Fig.42), 

aproximadamente.
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9 CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

 

9.1 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, infere-se que a uilização do algoritmo K-means é uma mais valia 

na delimitação de aglomerados. Nos aglomerados definidos pelo PDM do concelho de Felgueiras 

obteve-se o custo médio de 935,30 euros por cliente novo servido, enquanto os aglomerados definidos 

pelo algoritmo em linguagem Python o custo médio por cliente servido é de 817,5 euros. Porém, nos 

vários ensaios executados, foi percetível a obtenção de melhores resultados quando foi efetuada o 

ensaio executando o programa com os dados dos edifícios referentes a cada freguesia, e não quando o 

programa usou os dados de todo o território do Município ou mesmo quando este foi dividido em 

quatro partes. A área classificada como solo urbano diminui de 37,4 km2 para 21,05 km2, quando o 

input usou dados referentes a um quarto do território e quando o input usou dados da freguesia, 

respetivamente. Em comparação com a área classificada como urbana no PDM, 32,1 km2, a área 

definida pelos aglomerados em estudo é menor. Visto que os aglomerados definidos em Python 

traduzem maior viabilidade económica para o Município, a eliminação de aglomerados sem rede 

promoveu resultados ainda mais satisfatórios. O custo médio de infraestruturação por cliente baixou 

para os 486,15 euros. A realização de buffers confirmou o aumento do custo de infraestruturação à 

medida que a distância ao aglomerado é maior, revelando otimização nos resultados obtidos. Com 

base em todos estes procedimentos, foi possível a construção do mapa com as zonas onde há a 

urgência de construção de redes, as zonas intermédias e as zonas onde o uso de soluções individuais 

como sanitas secas e fossas séticas é uma mais valia.  

Ao longo do estudo foi usado um classificador em Machine Learning, no trabalho em questão não teve 

interesse prático, pois não existiam elementos suficientes para treinar o algoritmo com o objetivo 

pretendido. Contudo, os parâmetros como freguesia e distância são bons classificadores, visto que a 

máquina acerta em 89,6%, caso não existisse a discriminação da freguesia em todos os clientes, este 

seria um método a recorrer para a classificar.  

A equação de segunda ordem, 𝑦 = −984,92 + (2,46 × 10−2)𝑥 − (5,49 × 10−8)𝑥2 , revela o 

comportamento do custo, (euros/cliente), em função do comprimento de rede de SAR, quando são 

extrapolados os limites dos aglomerados. No estudo da avaliação do modelo, o RMSE obtido foi de 

231,80 euros, podendo levar, na totalidade de clientes, a valores elevados.  

As soluções de saneamento são justificáveis dentro dos aglomerados definidos em Python que já se 

encontram infraestruturados com rede de drenagem de águas residuais, quando a distância média entre 

clientes for superior a 14 metros, isto se a solução estiver inserida na categoria de saneamento a seco 

com tratamento do resíduo por compostagem. De modo sintetizado, a infraestruturação dos 

aglomerados, com preexistência de rede, definidos em linguagem de programação, devem ser uma 

prioridade para o concelho, visto que a utilização das sanitas secas é pertinente a partir da efetuação do 

buffer com 1 000 metros de distância dos respetivos pontos de referência. As fossas séticas estanques 

e com filtro apresentam vantagens de implantação a partir dos 28 e 30 metros de distância entre 

clientes a servir, respetivamente. 
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9.2 PERSPETIVAS FUTURAS  

O presente trabalho não incidiu nas zonas delimitadas pelo algoritmo em linguagem de programação, 

cujo não era verificada a existência de rede. Assim, seria pertinente o estudo minucioso destes 

aglomerados, avaliando-se até onde construir nova rede de drenagem de águas residuais e onde adotar 

soluções alternativas.  

A diminuição do número de bacias de drenagem existentes no concelho deveriam ser objeto de estudo, 

visto que em Felgueiras há 207 bacias de drenagem, o que representa 40,8% do território do 

Município. 

A realização de inquéritos à população seria uma mais valia para a compreensão à fraca adesão ao 

serviço, pois existem freguesias que possuem cobertura de SAR, mas os habitantes não demonstram 

interesse em efetuar as respetivas ligações. 

 

 



Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo 

 

61 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Águas de Portugal. (2015). Conquistámos importantes transformações que se traduzem hoje em mais 

qualidade de vida. Retrieved from https://www.adp.pt/pt/grupo-adp/historia/?id=7 

Augspurger, T., Ayd, W., Bartak, C., Battiston, P., Cloud, P., Garcia, M., . . . Young, G. (2019). 

Python Data Analysis Library. Retrieved from https://github.com/pandas-dev/pandas-

governance/blob/master/people.md 

Câmara Municipal de Felgueiras. (2018). EDITAL. Retrieved from http://www.cm-

felgueiras.pt/download/pt/ficheiros/tarifario-de-aguas-residuais-2019.pdf 

Câmara Municipal de Felgueiras. (2019). Município. Retrieved from http://www.cm-

felgueiras.pt/pt/municipio 

Comissão Interministerial de Coordenação, C. (2015). Deliberação da CIC Portugal 2020: 

Classificação de Municípios de baixa densidade para aplicação de medidas de diferenciação. Retrieved 

from Lisboa:  

CONEXÃO LUSÓFONA. (2015). A nova sanita de Bill Gates pode salvar milhões de vidas. 

Retrieved from https://www.conexaolusofona.org/a-nova-sanita-de-bill-gates-pode-salvar-milhoes-de-

vidas/ 

Cranfield University (Producer). (2016, 2019). The Cranfield nanomembrane toilet - how it works...  

Crennan, L., & Milne, G. (2013). Waterless toilets. Retrieved from Australian Government: 

http://www.yourhome.gov.au/water/waterless-toilets 

ERSAR. (2011). A reforma dos serviços de águas em Portugal. Paper presented at the Seminário - 

Política da Água: da progressiva harmonização do quadro legal e institucional à operacionalização das 

estratégias de intervenção, FEUC, Coimbra. 

http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/economiaportuguesa/conferencias/Coimbra_Maio_2011/ap

resentacoes/ersar.pdf 

ERSAR. (2017). Utilização de fossas séticas individuais Retrieved from 

http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/cadernos-de-sensibilizacao 

ERSAR. (2018). ERSAR [Mobile application software] 

ERSAR. (2019a). Entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Retrieved from www.ersar.pt 

ERSAR. (2019b). QUALIDADE DOS SERVIÇOS. Retrieved from 

http://www.ersar.pt/pt/consumidor/qualidade-dos-servicos 

Fábrica do Campo. (2016). Biolan Sanita Seca. Retrieved from 

http://sanitarios.fabricadocampo.pt/produto/sanitario-seco-biolan-dry-toilet/ 

Gaspar, A. (2006). Drenagem, Transporte e Tratamento de Águas Residuais do Concelho de 

Felgueiras.  

Gomes, F., & Martins, S. (2013). Licenciamento de fossas séticas com sistema de infiltração. 

https://www.apda.pt/site/upload/Fernanda%20Gomes_Simone%20Martins.pdf 

Gomes, N. (2019) /Interviewer: C. Cardoso. 

https://www.adp.pt/pt/grupo-adp/historia/?id=7
https://github.com/pandas-dev/pandas-governance/blob/master/people.md
https://github.com/pandas-dev/pandas-governance/blob/master/people.md
http://www.cm-felgueiras.pt/download/pt/ficheiros/tarifario-de-aguas-residuais-2019.pdf
http://www.cm-felgueiras.pt/download/pt/ficheiros/tarifario-de-aguas-residuais-2019.pdf
http://www.cm-felgueiras.pt/pt/municipio
http://www.cm-felgueiras.pt/pt/municipio
https://www.conexaolusofona.org/a-nova-sanita-de-bill-gates-pode-salvar-milhoes-de-vidas/
https://www.conexaolusofona.org/a-nova-sanita-de-bill-gates-pode-salvar-milhoes-de-vidas/
http://www.yourhome.gov.au/water/waterless-toilets
http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/economiaportuguesa/conferencias/Coimbra_Maio_2011/apresentacoes/ersar.pdf
http://www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/economiaportuguesa/conferencias/Coimbra_Maio_2011/apresentacoes/ersar.pdf
http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/cadernos-de-sensibilizacao
www.ersar.pt
http://www.ersar.pt/pt/consumidor/qualidade-dos-servicos
http://sanitarios.fabricadocampo.pt/produto/sanitario-seco-biolan-dry-toilet/
https://www.apda.pt/site/upload/Fernanda%20Gomes_Simone%20Martins.pdf


Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo   

62 

 

Gonçalves, A. (2008). Soluções de Saneamento Aplicadas a Populações de Países em Vias de 

Desenvolvimento, Caso de Estudo Mindelo–Cabo Verde. (Mestre em Engenharia do Ambiente), 

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

Monte da Caparica.  

Gonçalves, R. M. P. (2013). Evolução dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais. Universidade do Porto,  

Green Building Alliance. (2016). Composting Toilets. Retrieved from https://www.go-

gba.org/resources/green-building-methods/composting-toilets/ 

Grego, M. A., & Gabriel, M. d. G. (2016). Guia Orientador Revisão do PDM. Retrieved from  

Hallak, R., & Pereira Filho, A. (2011). Metodologia para análise de desempenho de simulações de 

sistemas convectivos na região metropolitana de São Paulo com o modelo ARPS: sensibilidade a 

variações com os esquemas de advecção e assimilação de dados. Revista Brasileira de Meteorologia 

26(4), 591-608.  

LPAP. (2018). Fossas Sépticas. Retrieved from https://www.lpapereira.com/fossas-septicas.html 

Magalhães, A. A. B. (2017). CAPÍTULO 2 – SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. In.  

Merlin, L. (2019a) /Interviewer: C. Cardoso. 

Merlin, L. (2019b). Produtos. Retrieved from 

https://www.leroymerlin.pt/pesquisa/fossas%20s%C3%A9pticas 

Morales, M. (2018). Como Construir um Classificador de Machine Learning em Python com Scikit-

learn.  Retrieved from https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-construir-um-

classificador-de-machine-learning-em-python-com-scikit-learn-pt 

Município de Felgueiras. (2016). Ciclo Urbano da Água.  

Município de Felgueiras. (2018). Relatório de Avaliação da Execução do Planeamento Municipal. 

Retrieved from Município de Felgueiras: 

http://pcgt.dgterritorio.gov.pt/system/files/raepm_relatorio_anexos.pdf 

ONU. (2017). ONU: 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no mundo. Retrieved 

from https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seguro-no-

mundo/ 

ONU. (2019). Uma em cada três pessoas em todo o mundo não tem acesso a água potável. ONU 

NEWS. 

Pato, J. H. (2011). História das políticas públicas de abastecimento e saneamento de águas  em 

Portugal. Retrieved from Lisboa. 

PENSAAR 2020. (2015). Uma nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e Saneamento 

de Águas Residuais. Retrieved from 

http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PENSAAR2020/PENSAAR2020_Re

latorio_Vol1.pdf 

Portal da construção sustentável. (2010). Concurso de ideias para sanitas secas. Retrieved from 

https://www.csustentavel.com/o-portal/ 

https://www.go-gba.org/resources/green-building-methods/composting-toilets/
https://www.go-gba.org/resources/green-building-methods/composting-toilets/
https://www.lpapereira.com/fossas-septicas.html
https://www.leroymerlin.pt/pesquisa/fossas%20s%C3%A9pticas
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-construir-um-classificador-de-machine-learning-em-python-com-scikit-learn-pt
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-construir-um-classificador-de-machine-learning-em-python-com-scikit-learn-pt
http://pcgt.dgterritorio.gov.pt/system/files/raepm_relatorio_anexos.pdf
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seguro-no-mundo/
https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seguro-no-mundo/
http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PENSAAR2020/PENSAAR2020_Relatorio_Vol1.pdf
http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PENSAAR2020/PENSAAR2020_Relatorio_Vol1.pdf
https://www.csustentavel.com/o-portal/


Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo 

 

63 

 

Pplware. (2018). Há uma sanita que transforma urina em água potável e fezes em cinzas. Retrieved 

from https://pplware.sapo.pt/high-tech/ha-uma-sanita-que-transforma-urina-em-agua-potavel-e-fezes-

em-cinzas/ 

Premier Tech Aqua. (2013). Tratamentos de águas residuais. Retrieved from 

https://www.premiertech.pt/produtos_tratamento_fossas.html 

Python Software Foundation. (2014). python-fit 1.0.0. Retrieved from https://pypi.org/project/python-

fit/ 

Rodrigues, C., & Hinkkanen, K. (2010). Guia de Saneamento seco. Retrieved from Tampere–

Finlândia: http://www.huussi.net/wp-content/uploads/2013/06/guide_portuguese.pdf 

Santana, F. (2017). ALGORITMOS-Entenda o Algoritmo K-means e Saiba como Aplicar essa 

Técnica. Retrieved from https://minerandodados.com.br/entenda-o-algoritmo-k-means/ 

Swamynathan, M. (2017). Mastering Machine Learning with Python in Six Steps: A Practical 

Implementation Guide to Predictive Data Analytics Using Python: Apress. 

ZERO. (2016). Zero Elabora Ranking dos 10 Municípios em Portugal continental com pior 

desempenho ao nível do saneamento. Retrieved from https://zero.ong/zero-elabora-ranking-dos-10-

municipios-em-portugal-continental-com-pior-desempenho-ao-nivel-do-saneamento/ 

 

 

https://pplware.sapo.pt/high-tech/ha-uma-sanita-que-transforma-urina-em-agua-potavel-e-fezes-em-cinzas/
https://pplware.sapo.pt/high-tech/ha-uma-sanita-que-transforma-urina-em-agua-potavel-e-fezes-em-cinzas/
https://www.premiertech.pt/produtos_tratamento_fossas.html
https://pypi.org/project/python-fit/
https://pypi.org/project/python-fit/
http://www.huussi.net/wp-content/uploads/2013/06/guide_portuguese.pdf
https://minerandodados.com.br/entenda-o-algoritmo-k-means/
https://zero.ong/zero-elabora-ranking-dos-10-municipios-em-portugal-continental-com-pior-desempenho-ao-nivel-do-saneamento/
https://zero.ong/zero-elabora-ranking-dos-10-municipios-em-portugal-continental-com-pior-desempenho-ao-nivel-do-saneamento/


 

 

 

 



Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo 

 

65 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Rede de intercetores pertencentes à rede de SAR, em Felgueiras. .............................. 66 

Anexo 2: Rede com os emissários pertencentes à rede de SAR, em Felgueiras. ........................ 66 

Anexo 3: Exemplo do documento usado para mensurar os consumos (m3) de efleunte, nos respectivos 

pontos de recolha. ...................................................................................................................... 67 

Anexo 4: Área das bacias de drenagem, no Município de Felgueiras. ........................................ 67 

Anexo 5: Algoritmo k-means, em linguagem Python................................................................. 68 

Anexo 6: Clientes totais existentes no Município de Felgueiras................................................. 68 

Anexo 7: Identificação dos aglomerados definidos em linguaguem Python, com a exclusão dos 

aglomerados que não continham rede de SAR. .......................................................................... 69 

Anexo 8: Classificador de Machine Learning. ........................................................................... 70 

Anexo 9: Supervised Learning: Regressão. ................................................................................ 70 

Anexo 10: Código para avaliação do modelo, RMSE. ............................................................... 70 

 

  

file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491919
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491920
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491921
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491921
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491922
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491923
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491924
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491926
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491927
file:///C:/Users/Worten/Desktop/tese%20estrutura%2019-09%20vf.docx%23_Toc20491928


Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Rede de intercetores pertencentes à rede de SAR, em Felgueiras. 

Anexo 2: Rede com os emissários pertencentes à rede de SAR, em Felgueiras. 



Metodologia de delimitação de zonas de saneamento individual e coletivo 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Exemplo do documento usado para mensurar os consumos (m3) de efleunte, nos respectivos pontos 

de recolha. 
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Anexo 5: Algoritmo k-means, em linguagem Python. 

Anexo 6: Clientes totais existentes no Município de Felgueiras. 
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Anexo 7: Identificação dos aglomerados definidos em linguaguem Python, com a exclusão dos aglomerados que 

não continham rede de SAR. 

ID dos Aglomerados 

1 5 12 13 14 15 17 20 21 

23 35 36 40 41 46 48 50 51 

52 55 58 59 60 61 62 63 65 

70 73 74 75 76 77 78 81 91 

92 93 94 96 98 102 106 116 117 

118 119 120 131 133 134 136 139 141 

142 143 144 145 146 147 148 149 150 

152 153 154 155 159 162 163 164 171 

172 173 174 175 176 177 178 181 182 

184 185 193 194 195 196 198 201 208 

209 210 212 219 220 221 222 223 225 

226 227 228 229 230 231 232 233 234 

235 236 237 239 240 241 242 249 263 

267 268 269 270 271 272 274 275 276 

277 278 280 281 289 290 293 295 296 

298 302 303 304 306 311 314 318 320 

321 322 323 324 325 326 328 335 336 

343 346 347 349 351 352 354 355 357 

358 359 360       
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Anexo 8: Classificador de Machine Learning. 
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Anexo 9: Supervised Learning: Regressão. 
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Anexo 10: Código para avaliação do modelo, RMSE. 
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