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MODELO DE LOCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objectivo a concepção e implementação de 

um Modelo de Localização de Sistemas de Águas Residuais, para o 

Concelho da Moita, elaborado em ambiente de Sistemas de Informação 

Geográfica, nomeadamente sobre software ArcGIS, com o objectivo 

encontrar e definir uma metodologia “aberta”, para a determinação de 

“locais óptimos” para a implementação e instalação não só de ETAR’s, 

como também de outro tipo de estruturas, feitos os pertinentes e ou 

necessários ajustes, consoante a estrutura a construir e a área de 

possível implantação. 

No seu desenvolvimento, considerou-se imprescindível realizar o 

enquadramento geográfico do Concelho. Depois, no âmbito dos 

problemas inerentes à localização, efectuaram-se algumas abordagens e 

descrições de modelos de localização, com o objectivo de determinar 

todos os factores que, conjugados entre si, poderiam revelar-se 

determinantes para encontrar, com maior ou menor precisão, qual o 

melhor local para a instalação de um equipamento, numa perspectiva de 

enquadramento geral do problema. 

Considerando um conjunto de factores de localização que interferem na 

questão global da localização dos sistemas de água residuais e no 

respectivo enquadramento da área em estudo, foi desenvolvido um 

modelo geográfico que permitiu determinar “locais óptimos” para a 

localização da ETAR (elemento central do sistema de águas residuais). 

Após a determinação de “locais óptimos” para a localização da ETAR, foi 

efectuado o traçado dos emissários, que fazem a ligação dos perímetros 

urbanos à ETAR. 
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RESIDUAL WATER SYSTEMS LOCATION MODEL 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as objective the conception and implementation of a  

Residual Water Systems Location Model, for the Council of Moita, 

elaborated in environment of Geographic Information Systems, 

nominated on ArcGIS software, with the objective to find and to define 

“an opened” methodology, for the determination of “excellent places” for 

the implementation and installation not only of Residual Water Treatment 

Station (RWTS), as well as of another type of structures, made the 

pertinent and or necessary adjustments, consonant the structure to 

construct and the area of possible implantation.  

In its development, it was considered essential to carry through the 

geographic framing of the Council. Later, in the scope of the inherent 

problems to the localization, some boarding’s and descriptions of 

localization models were produced, with the objective to determine all the 

factors that, conjugated between itself, could show determinative to find, 

with greater or minor precision, which optimum place for the installation 

of an equipment, in a perspective of general framing of the problem.  

Considering a set of location factors that intervene with the global 

question of the location of the residual water systems and with the 

respective framing of the area in study, a geographic model was 

developed that permits to determine “excellent places” for the location of 

the RWTS (central element of the residual water system).  

After the determination of “excellent places” for the location of the RWTS, 

was produced the tracing of the emissaries, who linking the urban 

perimeters to the RWTS.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Organização da dissertação 

 
Considerando o objectivo central deste trabalho que consiste em 

desenvolver um modelo de localização espacial para equipamentos do 

tipo das Estações de Tratamento de Águas Residuais, é apresentada uma 

metodologia de modelação geográfica aplicada ao caso concreto do 

Concelho da Moita.  

Tendo o trabalho sido desenvolvido visando a identificação de locais 

óptimos para a localização da ETAR, bem como a definição do sistema de 

emissários num contexto de teste de implementação efectiva, foram 

efectuadas inúmeras consultas de legislação, estudos do tipo, artigos de 

cariz científico e tecnológico. 

Com base nos estudos preliminares efectuados e, considerando o 

contexto de implementação e o ambiente de desenvolvimento em 

sistemas de informação geográfica procedeu-se a uma criteriosa 

identificação das variáveis a integrar no modelo a construir.  

Tendo sido definidas as premissas a integrar no modelo, quer através da 

interpretação da legislação, quer através do conhecimento do território 

foi definida a função objectivo, orientada para a minimização dos efeitos 

negativos da localização do equipamento face às variáveis utilizadas no 

estudo, o que permitiu identificar os locais óptimos para localização da 

ETAR.  

Após terem sido definidas um conjunto de localizações possíveis, foram 

determinados os locais de passagem dos emissários considerando a 

“infra-estrutura” de caminhos possíveis.  

A dissertação encontra-se dividida em 4 capítulos.  
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O capítulo 1 faz uma abordagem introdutória ao problema das ETAR’s, 

bem como à área em estudo e os objectivos da tese. É efectuado um 

enquadramento específico das ETAR’s e sistemas associados, 

nomeadamente as redes de emissários e estações elevatórias, além dos 

tipos de tratamento realizados nas ETAR’s e a sua importância no 

presente e futuro no bem-estar das populações. São igualmente 

efectuadas um conjunto de considerações de natureza teórica baseadas 

na consulta de bibliografia sobre modelos de localização, nomeadamente 

sobre os diferentes tipos de problemas de localização. 

No capítulo 2 são abordadas algumas das definições mais significativas 

de Sistemas de Informação (SI) e Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) e uma breve abordagem histórica do desenvolvimento das 

tecnologias de informação geográfica. Neste capítulo é também efectuado 

um pequeno enquadramento à análise espacial e modelação geográfica, 

considerando as principais funções e processos de modelação utilizados e 

desenvolvidos na dissertação. 

O capítulo 3, centra-se na apresentação do caso de estudo, descrevendo 

o conjunto das operações de análise espacial implementadas para a 

obtenção das áreas com maior aptidão para a ETAR, bem como a 

metodologia utilizada, na escolha do traçado dos emissários. 

No capítulo 4 é realizada uma avaliação dos resultados, sendo também 

apresentadas as considerações finais da dissertação. 
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1.2 Enquadramento 

 
A implementação de sistemas de águas residuais, assume uma 

importância elevada, considerando as necessidades de alargamento das 

redes existentes e as implicações negativas que a sua ausência provoca, 

quer a nível do serviço à população, quer ao nível das exigências legais. 

O traçado de um sistema de águas residuais é complexo e depende 

essencialmente de um conjunto de factores de natureza biofísica, 

económica e social. 

Para dar resposta ao crescimento da população, é necessário a adopção 

de metodologias no sentido de identificar as zonas para a localização das 

ETAR’s e sistemas associados.   

Os sistemas de águas residuais pressupõem uma gestão complexa, 

exigindo por isso, um conhecimento actualizado das infra-estruturas 

existentes e respectivas condições de funcionamento, relativamente às 

solicitações actuais e futuras.  

A definição das características destes sistemas, assenta na determinação 

dos locais com melhores características para a implementação de um 

conjunto de equipamentos e na definição do sistema de relações 

associado. As operações de análise espacial inerentes a esta questão 

podem ser extremamente complexas, dada a quantidade de variáveis que 

podem estar em análise. 

A localização dos sistemas de águas residuais constitui uma preocupação 

a nível global. A nível local e na perspectiva de uma Câmara Municipal, a 

preocupação passa por encontrar a melhor estratégia para prestar o 

melhor serviço possível à população, quer a nível da rede de 

saneamento, quer na forma como estes serão tratados. Esta questão 

apresenta uma importância redobrada dada as implicações que tem, quer 

em termos de saúde pública quer a nível do ambiente. 
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As ETAR’s têm que ser construídas afastadas dos perímetros urbanos. O 

seu afastamento é inevitável para as pessoas se sentirem bem: “ETAR 

sim, mas não à porta”, isto limita à partida a sua localização, reduzindo 

drasticamente as zonas da sua implementação.  

A população é deste modo um condicionalismo fulcral, sendo assim uma 

variável de elevada importância, não esquecendo contudo que existem 

outros factores que são igualmente determinantes para obtenção da 

carta final (localização óptima). 

A actual rede de saneamento existente em Portugal apresenta uma 

tendência a um alargamento, mesmo assim longe de atingir os 90% que 

estavam previstos para 2006. O número de ETAR’s deve acompanhar 

naturalmente esse alargamento. Consequentemente o previsto para 2006 

de 600 novas ETAR’s, não é por isso uma realidade. 

O previsível desenvolvimento Sistema Multimunicipal de Tratamento de 

Águas Residuais da Península de Setúbal, onde serão investidos 183 

milhões de euros, até 2007, na construção de estações de tratamento de 

águas residuais (ETAR), constituem uma motivação adicional visto que 

fomentam a oportunidade do estudo que se pretende desenvolver. 

A implementação das infra-estruturas referidas anteriormente, permitirá 

que os rios Sado e Tejo fiquem definitivamente livres de descargas 

directas de esgoto. Para melhor localizar essas infra-estruturas, os 

modelos de localização espacial devem ter um papel fundamental. 

Os modelos de localização espacial passam por tentar encontrar a melhor 

solução possível para o problema em análise. Neste sentido, a solução 

mais adequada para a resolução do problema, deve ser analisada caso a 

caso e não aplicar directamente, modelos pré-existentes. Desta forma, 

para a determinação da melhor solução possível, ou é estabelecido um 

novo modelo ou em detrimento disso poderá ser aplicado um modelo já 

existente, mas adaptado à realidade ou caso em estudo. 
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1.2.1 O Concelho da Moita 

 
Como se pode observar na figura 1, o Concelho da Moita situa-se na 

margem esquerda do Estuário do Tejo, tem uma área de 55 Km2 (44 km2 

terra e restante rio) e divide-se em seis freguesias: Alhos Vedros, Baixa 

da Banheira, Gaio - Rosário, Moita, Sarilhos Pequenos e Vale da 

Amoreira.  

Integra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e pertence à Área 

Metropolitana de Lisboa, bem como à península de Setúbal. 

A sua frente ribeirinha estende-se ao longo de 20 km, englobando 

diversos ecossistemas, como o sapal, o estuarino, etc., o que lhe confere 

uma enorme riqueza paisagística e ecológica. 

Devido ao meandrizado da costa, caracteriza-se por uma grande riqueza 

não só em termos paisagísticos, mas igualmente pela elevada actividade 

biológica que aí se desenvolve.  

Ao longo dos séculos as actividades costeiras foram o principal atractivo 

de povoamento do Concelho, situando-se aí algumas das tradicionais 

actividades económicas, sendo objecto de forte humanização, mediante 

obras de defesa das margens e contenção das águas. 

A necessidade de preservar toda esta zona, tem como vértice 

fundamental a melhoria da qualidade das águas. Neste sentido, é 

fundamental a construção de infra-estruturas, nomeadamente uma ETAR, 

que permita o tratamento das águas residuais, que diariamente são 

descarregadas ao longo da faixa ribeirinha, sem qualquer tratamento. 
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           Figura 1 - Mapa da Área Metropolitana de Lisboa. 
           Fonte: Área Metropolitana de Lisboa (URL: http://www.aml.pt/AmlEm                          

   Numeros/Mapa.htm, consulta em 27/07/2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 2 - Mapa do Concelho da Moita, com as Freguesias. 
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1.3 Sistemas de Águas Residuais 

 

1.3.1 Sistemas de drenagem de águas residuais 

 

O sistema de drenagem de águas residuais, destina-se a recolher e a 

conduzir os efluentes residuais à estação de tratamento (ETAR) ou a 

outro destino final apropriado, sendo constituído por uma rede de 

colectores, estações elevatórias, emissários, estações de tratamento e 

exutores submarinos. 

A poluição da água por esgotos é sem dúvida um dos problemas mais 

generalizados nas regiões mais pobres da Comunidade Europeia. Nestas 

zonas nem metade das águas residuais são tratadas convenientemente. 

A situação é ainda mais grave, nas zonas costeiras, onde ocorre um 

aumento significativo da população na época do Verão. 

Dada a insuficiência generalizada de tratamentos adequados e em 

quantidade suficiente para cobrir grande parte da população, existe 

claramente a necessidade de instalar estações de tratamento de águas 

residuais, de forma a garantir o eficiente tratamento dos efluentes. 

As leis diferem nos vários Estados-membros da Comunidade Europeia, 

baseadas nas legislações nacionais e Directivas comunitárias. A protecção 

da qualidade da água é um ponto crucial na legislação e programas 

ambientais. Há algumas directivas neste sentido: Directiva sobre as 

Águas Residuais Urbanas, Directiva sobre as Águas Balneares, Directivas 

sobre o Uso de Lamas na Agricultura, etc. 

A Directiva sobre as Águas residuais Urbanas, estabelece critérios para a 

recolha e tratamento de águas residuais municipais e águas residuais 

industriais e respectivas descargas. 
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1.3.2 Especificações do sistema 

 

O sistema de recolha de águas residuais (rede de esgotos) consiste numa 

rede de tubagem subterrânea que recolhe as águas residuais das várias 

residências e outros edifícios, transportando-as para as estações de 

tratamento ou para um emissário (do qual são descarregadas 

directamente em cursos de água, rios, etc.). O sistema inclui o 

equipamento de bombagem e tanques de armazenamento, muito embora 

parte dos sistemas funcionem por gravidade. 

Uma grande parte dos sistemas de recolha de águas residuais recolhe, 

igualmente, efluentes industriais, havendo outros que recebem águas 

torrenciais (escoadas das superfícies de áreas urbanas). 

 

1.3.2.1 Rede de emissários 
 

A rede de emissários é a parte constituinte das redes de drenagem das 

águas residuais, transportando os esgotos directamente para um meio de 

recepção fora da zona urbana (situação desaconselhável) ou para uma 

estação de tratamento (situações desejável). Caracteriza-se por não ter 

praticamente ligações do percurso. 

 

1.3.2.2 Estações elevatórias 

 
As estações elevatórias (EE) são instalações para sobrelevar as águas 

drenadas, evitando, desta forma, o aprofundamento excessivo das 

canalizações e, em outros casos, para possibilitar a entrada do esgotos 

nas estações de tratamento, construídas a cotas menos profundas, ou de 

descarga final no corpo de água receptor. 

A EE é basicamente constituída por três partes: a estação elevatória 

propriamente dita, a sua “interface” com os colectores que transportam 

até ela a água residual; e a “interface” com a conduta elevatória. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 9 

1.3.2.3 ETAR 
 

As estações de tratamento de águas residuais são frequentemente o 

elemento mais delicado de todo o sistema. O sistema de recolha 

encaminha as águas residuais para as estações de tratamento, aí as 

águas residuais passam por processos de tratamento, que são específicos 

para eliminar um determinado tipo de contaminação. O produto das 

estações de tratamento de águas residuais é um caudal efluente líquido 

e/ou sólidos ou lamas residuais dos processos individuais de tratamento. 

O efluente líquido é geralmente água limpa, que pode ser descarregada 

directamente no mar ou em cursos de água.  

As lamas são produzidas à medida que a água residual passa pelos 

diversos processos de tratamento. A deposição de lamas, pode 

representar um perigo para o ambiente devido à presença de metais 

pesados, por isso, representa um processo bastante controlado. 

 

1.3.3 Sistemas de tratamento de águas residuais 

 

As operações e processo de tratamento de águas residuais são 

geralmente, agrupadas em quatro fases de tratamento:  

 

1.3.3.1 Tratamento preliminar 
 

1.3.3.1.1 Gradagem 
 

Este tratamento é constituído pela remoção de sólidos grosseiros, que se 

encontram em suspensão, como os plásticos e outros objectos, de modo 

a assegurar que os processos seguintes não fiquem comprometidos. Para 

este processo são utilizadas grades. 
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As vantagens inerentes a este processo, traduzem-se: em custos 

reduzidos, impede o sobredimensionamento de órgãos a jusante, e 

através da eliminação de sólidos grosseiros evita o entupimento de 

bombas e tubagens. 

Como desvantagens apresenta colmatação rápida da grade, é necessário, 

frequentemente, a pintura da grade e finalmente, em sistemas manuais, 

é preciso um supervisionamento do processo (Leitão, 2003). 

 

1.3.3.1.2 Desarenação 

 

A desarenação é um processo que permite a remoção de areias e outros 

elementos, mediante a utilização de um desarenador. Este equipamento, 

é constituído por canais e com um descarregador, que através da 

regulação da velocidade do escoamento, permitem efectuar a deposição 

desses materiais. 

As vantagens deste processo são: impedir acumulação de areias e outros 

elementos de tamanhos semelhantes, nas condutas, evitando estragos 

no equipamento, pode retirar até 60% do SST e finalmente a matéria 

orgânica sedimentada, não permite o sobredimensionamento de órgão de 

instalação de tratamento a jusante (Leitão, 2003). 

Este processo apresenta igualmente algumas desvantagens, como: a 

capacidade de tratamento reduz substancialmente na época das grandes 

chuvas, é necessário estar isolado para a retirar o material sedimentado, 

podem ocorrer danos, no revestimento anticorrosivo, durante operações 

de manutenção e por último os materiais mais leves, não sedimentam 

(Leitão, 2003). 
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1.3.3.2 Tratamento primário 
 

Este inclui além do tratamento anterior, a operação de decantação para 

remoção dos sólidos sedimentáveis; Renova 35-50 % dos sólidos em 

suspensão e matéria orgânica. 

 

1.3.3.2.1 Fossa séptica 

 

A fossa séptica é um reservatório estanque onde as águas residuais se 

mantêm durante um certo período de tempo, ficando sujeitas a acções 

físicas e biológicas” (Leitão, 2003). 

O tratamento inclui o processo físico e o processo biológico. No primeiro 

os sólidos suspensos ficam retidos, no segundo vai ocorrer a degradação 

das matérias sólidas. Para que a descarga seja feita dentro das normas, é 

necessário completar este processo com a deposição de areias ou 

trincheiras filtrantes. É utilizado em aglomerados inferiores a 500 

habitantes (Leitão, 2003). 

Este tratamento apresenta algumas vantagens, nomeadamente, em 

termos de vigor do funcionamento, simplicidade de operação, redução de 

custos em termos de operação e manutenção dos equipamentos, e 

produção de lamas estabilizadas (Leitão, 2003). 

Como desvantagens apresenta menor qualidade do efluente tratado em 

relação ao tratamento biológico tradicional, menor capacidade de 

adaptação a variações do caudal afluente, baixa concentração de lamas 

produzidas, grande necessidade de transporte e tratamento de lamas e 

elevado custo de investimento (Leitão, 2003). 
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1.3.3.2.2 Tanque Imhoff 

 

O tanque Imhoff, é um reservatório (normalmente em betão), onde 

existe a decantação de sólidos em suspensão e a digestão anaeróbica, 

das lamas produzidas anteriormente. O efluente resultante, deve ser 

sujeito a um leite percolador ou a lamas activadas. 

Este tratamento é utilizado em aglomerados entre os 250 e os 2000 

habitantes (Leitão, 2003). 

As vantagens deste tratamento são: vigor de funcionamento, custos 

baixos de operação e manutenção de equipamentos, produção de lamas 

estabilizadas, eficácias relativamente elevadas, digestão e 

armazenamento de lamas. Outra vantagem é a conjugação de duas 

etapas de tratamento num único órgão, o que leva a uma redução de 

custos de investimento e redução de área de implantação (Leitão, 2003). 

As desvantagens são: tempos de digestão elevados, profundidade de 

implantação alta, emissão de odores desagradáveis, necessidade de 

tratamento de lamas de forma continuada e precisão de implementação 

em terreno com uma certa inclinação (Leitão, 2003). 

 

1.3.3.2.3 Lagoas anaeróbias 

 

Estas lagoas apresentam como objectivo primordial, a remoção de CBO5 e 

sólidos suspensos (Leitão, 2003). 

Este tratamento apresenta vantagens idênticas das referidas 

anteriormente, apenas com uma adicional de ter a capacidade de 

suportar choques orgânicos e hidráulicos. No entanto, carece de uma 

área de implantação maior, o que dificulta a sua implementação e o torna 

mais oneroso. Terá também como desvantagem a emissão de maus 

odores e elevada mão-de-obra, relativamente à extracção de lamas 

(Leitão, 2003). 
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1.3.3.3 Tratamento secundário 
 

Além do tratamento anterior, inclui também o processo biológico de 

tratamento e a operação de decantação secundária para remoção de 

sólidos em suspensão (lamas). Remove 85 – 95 % sólidos em suspensão 

e matéria orgânica. 

Este tratamento apresenta diversos sistemas/tecnologias: os sistemas 

aeróbios intensivos, por biomassa (microrganismos) suspensa (lamas 

activadas) e por biomassa fixa (leitos percoladores e biodiscos ou discos 

biológicos), e os sistemas aquáticos por biomassa suspensa – 

lagunagem. 

 

1.3.3.3.1 Leitos percoladores 

 

Após o tratamento preliminar, o efluente chega ao leito percolador de 

enchimento variável. Neste local o efluente passa para um distribuidor 

rotativo e vai originar no leito um filme biológico constituído por 

bactérias, que realizam a decomposição da matéria orgânica. Após o 

efluente ser escoado, é possível a ocorrência da recirculação em torno do 

leito percolador ou a descarga no meio receptor. Essa recirculação deve 

ser preferencialmente efectuada a partir do efluente tratado do 

decantador secundário, visto que, a matéria orgânica encontra-se diluída 

e, consequentemente, não existe o risco de o leito percolador sofrer 

colmatação dos espaços vazios de enchimento. 

As vantagens deste tratamento são: operações mais simples, menores 

consumos de energia e menor sensibilidade a variações de carga 

poluente afluente, em comparação as soluções de biomassa suspensa, 

eficiência na remoção de matéria orgânica carbonada e uma sensibilidade 

mais reduzida a cargas tóxicas ou orgânicas, em relação às lamas 

activadas (Leitão, 2003). 
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As desvantagens deste tratamento são: precisa de desníveis altimétricos 

ligeiramente acentuados, os custos são maiores em comparação com as 

lamas activadas, o caudal precisa de uma recirculação frequente, não é 

possível “upgrade” para retirar os nutrientes, os sólidos suspensos são 

normalmente superiores aos da biomassa dispersa e finalmente a 

eficiência da depuração é mais baixa devido a ocorrer sensibilidade à 

colmatação do meio de enchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
             Figura 3 - Leito percolador. 

Fonte: Drive Systems Limited(URL:www.drivesystems.co.uk/water.html,      
consulta em 27/07/2006). 

 

1.3.3.3.2 Lamas activadas 

 

O efluente resultante do tratamento preliminar, passa para o decantador 

primário e de seguida para o tanque de arejamento, com recirculação 

permanente, em grande parte dos casos.  
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              Figura 4 – Tanque de arejamento. 

       Fonte: Águas de Valongo(URL:http://aguasdevalongo.net/site/ 
areatecnica/ etar.asp, consulta 30/07/2006).                  

 

Esse efluente é encaminhado para o decantador secundário, sendo que, 

parte do efluente é descarregado numa linha de água e a outra constitui 

a recirculação ao tanque de arejamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5 – Decantador secundário. 
      Fonte: Águas de Valongo (URL: http://aguasdevalongo.net/site/ 

areatecnica/ etar.asp, consulta 30/07/2006). 
 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 16 

A eficiência do tratamento é melhorada, quando a recirculação de lamas 

para o tanque de arejamento é realizada no fundo do decantador 

secundário, pois a matéria orgânica apresenta-se concentrada e, deste 

modo, aumenta a concentração de biomassa no tanque de arejamento, 

dando a possibilidade aos microrganismos para novamente degradarem o 

substrato (matéria orgânica). 

A injecção de ar ou oxigénio puro, que permite misturar a lama a tratar 

com a água residual e, simultaneamente, fornecer o oxigénio suficiente 

para os microrganismos degradarem os compostos orgânicos, é 

designada arejamento. Esta injecção de oxigénio, permite igualmente, a 

remoção de alguns poluentes como são: o ferro, o manganês e o dióxido 

de carbono; bem como na oxidação química, eliminando compostos 

orgânicos que persistem após os processos biológicos. Finalmente, 

apresenta o propósito de repor os níveis de oxigénio na água residual, 

antes desta ser enviada para o meio receptor. 

Este processo apresenta como vantagens o facto de ser um sistema 

muito difundido, a área de implantação é reduzida, a produção de lamas 

(estabilizadas) é menor, oferece elevada capacidade de depuração, vigor 

de funcionamento e equipamento simples e de fácil manutenção. 

As desvantagens deste processo são: elevado consumo energético, 

dependência de equipamentos electromecânicos, investimento 

substancial e redução da qualidade da água tratada (Leitão, 2003). 

 

1.3.3.3.3 Biodiscos ou discos biológicos  

 

Este sistema evoluiu a partir dos leitos percoladores. Recorre a processos 

biológicos aeróbios de degradação da matéria orgânica, em filme fixo, à 

semelhança do que acontece com os leitos percoladores. O filme está 

preso ao disco, mas como é necessária uma área de contacto de grandes 

dimensões, juntam-se muitos discos paralelos com uma espessura mais 

reduzida e rugosa, para uma maior aderência dos microrganismos. 
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Parte desses discos mergulham num canalete com água residual, 

enquanto giram, o que faz com que os microrganismos estejam 

alternadamente em contacto com o ar e com matéria orgânica. 

 

1.3.3.3.4 Lagunagem  

 

A água residual passa por diversas lagoas (anaeróbias, facultativas, 

maturação – remoção de organismos patogénicos), onde os processos 

são semelhantes aos que ocorrem nos meios aeróbios e anaeróbios. As 

lagoas arejadas são uma técnica intermédia que apresenta características 

da lagunagem e das lamas activadas. 

Este sistema não é muito utilizado, visto que depende das condições 

naturais, exige áreas de implementação elevadas, emite cheiros 

desagradáveis, que levará a uma eventual multiplicação de insectos. 

Em termos de vantagens, apresenta: facilidade e economia da construção 

e manutenção de todo o sistema, consumo muito baixo ou mesmo nulo 

de oxigénio, inexistência de consumo de reagentes, etc. (Leitão, 2003). 

Este processo é o que mais se aproxima da simulação das condições 

naturais. 

 

1.3.3.4 Tratamento terciário ou de afinação  
 

Este tratamento é utilizado quando é necessário a obtenção de um grau 

de tratamento superior ao conseguido com o tratamento secundário.  

Aqui, as águas residuais sofrem um tratamento de desinfecção e controlo 

de nutrientes. As tecnologias de desinfecção, utilizadas quase sempre, 

quando se pretende a reutilização das águas residuais, são: cloro, ozono 

e canal de ultravioletas (U.V.). 
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1.3.3.4.1 Cloragem 

 

A cloragem é o sistema de desinfecção mais vulgar e mais económico. 

Apresenta uma grande eficácia na eliminação de bactérias, no entanto, é 

pouco eficaz na eliminação dos vírus. Além disso, os resíduos da 

cloragem permanecem na corrente filtrada, sendo naturalmente 

prejudicial para a saúde pública e ambiente.  

Este processo tem como vantagens: é um sistema compacto, apresenta 

uma continuação económica e simples, é susceptível de exploração 

económica. Além de ser um sistema muito difundido (Leitão, 2003).  

Como desvantagens apresenta a produção de compostos organoclorados, 

carece de uma área de armazenamento de reagentes e manifesta risco 

devido ao contacto com esses mesmos reagentes. 

 

1.3.3.4.2 Ozono 

 

Este sistema apresenta desvantagens em tudo semelhantes à cloragem, 

apesar de ser a uma escala mais reduzida. Este sistema é mais 

dispendioso que a cloragem.  

O ozono não permanece muito tempo na água, mas tem como agravante 

o facto de se formarem, durante o processo, subprodutos contaminantes 

que se mantêm na água tratada.  

 

1.3.3.4.3 Ultravioletas 

 

O sistema de desinfecção por ultravioletas, é uma tecnologia mais 

recente que não produz quaisquer resíduos tóxicos, obtendo resultados 

excelentes na destruição de vírus e bactérias. Este sistema é o mais 

indicado para um tratamento terciário, no entanto, é mais dispendioso 

que a cloragem. 
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A exequibilidade de funcionamento do sistema, a eficiência de 

desinfecção e o rápido arranque de funcionamento, são as vantagens 

desde processo. 

Como desvantagens apresenta custos de investimento, consumos de 

energia e grau de especialização técnico de manutenção elevados, além 

de apresentar uma grande sensibilidade às variações da qualidade do 

efluente.  

 

1.3.4 Importância do Tratamento de Águas Residuais 

 

1.3.4.1 Os riscos/perturbações 
  

Quando se verificam cargas poluentes baixas e pontuais, os meios 

aquáticos assimilam-nas com facilidade. Mas com a industrialização e o 

aumento demográfico, o lançamento de cargas poluentes para as 

reservas naturais tem aumentado, provocando deficiências ao nível do 

equilíbrio biológico dos meios aquáticos, de que resultam: 

 

1.3.4.1.1 Metais 

 
Os efeitos nocivos para a saúde relacionados com os metais existentes 

nas águas residuais (Arsénio, Cádmio, Chumbo, Crómio, Mercúrio e 

Níquel), manifestam-se em alguns problemas, que vão desde lesões 

cutâneas, problemas respiratórios, hipertensão, alterações neurológicas, 

tumores malignos, acidentes cardiovasculares e eventualmente efeitos 

mutagénicos. A maior parte destes metais são tóxicos, constantes e com 

efeito cumulativo, em virtude disso existe a possibilidade de serem 

obtidas altas concentrações em níveis mais altos da cadeia alimentar.  
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1.3.4.1.2 Hidrocarbonetos 
 

Os impactos relacionados com os hidrocarbonetos aromáticos 

polinucleares (HAP), podem ir desde perturbações digestivas, alterações 

neurológicas, até efeitos cancerígenos, mutagénicos e taratogénicos. 

 

1.3.4.1.3 Riscos Associados às Emissões Gasosas 
 

As emissões gasosas contendo partículas, dióxido de azoto (NO2), dióxido 

de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO), existentes nas emissões 

gasosas apresentam efeitos nocivos à saúde, desde náuseas, problemas 

respiratórios graves (asma), cardíacos, etc. Além disso, as perturbações 

originadas pelos hidrocarbonetos, vão sofrer um aumento devido à 

presença dos compostos orgânicos voláteis (COVs), assim como a 

existência de metais apresenta as sequelas referidas anteriormente.  

Os compostos orgânicos voláteis, o NO2 e o SO2 são precursores da 

criação do ozono (O3) (poluente secundário), que origina o agravamento 

de doenças respiratórias graves, entre outros efeitos nefastos para a 

saúde. 

 

1.3.4.2 Perturbações ou destruição do Ambiente 
 

O fósforo e o azoto continuam a provocar a eutrofização das águas 

superficiais. Com o aumento do fluxo de substâncias a mineralizar, a 

capacidade depuradora dos ecossistemas vai sendo menor. Deste modo, 

o equilíbrio natural é quebrado e o resultado é a destruição de formas de 

vida e o desaparecimento de recursos naturais. 

Os avanços ocorridos no tratamento das águas residuais, a redução dos 

efluentes e consequente carga poluente, provenientes de indústrias, 

entre 1980 e 1995, levaram a uma redução em 40% a 60% nas 

descargas totais de fósforo nos rios.  
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As concentrações de fósforo existentes nas águas superficiais sofreram 

uma elevada redução, principalmente aquelas que apresentavam maiores 

problemas.  

É esperado uma maior evolução ao nível do tratamento, visto verificar-se 

que o tempo de recuperação, principalmente dos lagos, pode ser de 

muitos anos. As concentrações de fósforo em cerca de um quarto das 

estações de monitorização existentes nos rios, apresentam valores de 

aproximadamente dez vezes superiores aos da água com boa qualidade. 

Toda esta problemática, dá-nos o caminho para a necessidade de um 

tratamento das águas residuais (o mais avançado possível), antes de 

serem lançadas aos lagos, rios e mares. Para a realização deste 

tratamento é necessário a construção de ETAR’s. A sua localização é 

fundamental, de forma a servir toda a população, com custos mais 

reduzidos. 

A diminuição das descargas de águas não tratadas, leva a uma redução 

no risco de destruição do ambiente e consequentemente a melhoria do 

bem-estar das populações e redução dos riscos para a saúde do Homem.  

 

1.3.4.3 A importância do tratamento no Presente e Futuro  
 

A construção de novas instalações de tratamento de águas residuais 

(ETAR’s), deve conter processos de remoção de nutrientes. Esta 

necessidade é imposta, por uma questão de ética ambiental e devido ao 

facto de a legislação em vigor assim o obrigar. 

A implementação de ETAR’s, proporciona uma melhoria nas condições de 

vida das populações locais e da qualidade dos meios hídricos na zona, 

promovendo benefícios socio-económicos e ambientais na qualidade dos 

meios receptores, na requalificação do meio ecológico e nas actividades 

que dele dependem. 
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Apesar de Portugal, ainda não ter a capacidade de reutilização da água 

tratada para consumo humano directo, as técnicas/tratamentos 

existentes permitem reutilizar com segurança a água tratada para 

diversos fins (ex.: rega). No futuro a reutilização de água tratada pode 

ser a chave para resolução de inúmeros problemas, relacionados com a 

falta de água para determinados fins, quer seja para, rega ou outro.  
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1.3.5 Sistema de Águas Residuais no Concelho da 

Moita 

No Concelho da Moita existem dois sistemas de águas residuais: o 

sistema Moita/Barreiro e o sistema da Moita. A figura 6, representa esses 

dois sistemas, com as condutas elevatórias e ETAR compacta existentes. 
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        Figura 6 – Sistema de Águas Residuais do Concelho da Moita 
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1.3.5.1 Estações elevatórias 
 

1.3.5.1.1 Sistema Baixa da Banheira/Alhos Vedros/Vale da 

Amoreira 
• Luís Severino 

• Cais de Alhos Vedros 

• Valagão 

• Vinha das Pedras 

• Vale de Grou 

• Baixa da Banheira 

 

1.3.5.1.2 Sistema da Moita/ Gaio-Rosário/ Sarilhos Pequenos/ 

Fonte da Prata 
• Lagoa da Pêga 

• Rego d’Água 

• EE e conduta elevatória do Gaio 

• EE e conduta elevatória do Rosário 

• Moita 

• Broega 

• COMITUR 

• Sarilhos Pequenos 

• Pinhal da Areia 

• EE da ETAR compacta 

• Fonte da Prata 

 

1.3.5.2 Emissários 
 

1.3.5.2.1 Sistema Baixa da Banheira/Alhos Vedros/Vale da 

Amoreira 

 
• Alhos Vedros – Baixa da Banheira 

• Vale de Grou 
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1.3.5.2.2 Sistema da Moita/ Gaio-Rosário/ Sarilhos Pequenos/ 

Fonte da Prata 

 
• Gaio/Rosário 

• Chão Duro/Gaio 

• Conduta elevatória e emissário de Vale de Grou 

 

1.3.5.3 Estações de tratamento (ETAR Compacta) 

 

1.3.5.3.1 Sistema da Moita/ Gaio-Rosário/ Sarilhos Pequenos/ 

Fonte da Prata 
 

Esta ETAR serve o núcleo populacional da Fonte da Prata e Arroteias. É 

constituída por dois módulos e a sua capacidade é de aproximadamente 

2400 habitantes. 

A solução eleita esta condicionada pelas variações de caudal e pelo 

elevado rendimento imposto à ETAR, o mínimo custo de manutenção e a 

total ausência de odores. 

Para fazer face aos factores expostos, escolheu-se uma ETAR compacta 

com tratamento biológico mediante duplo sistema de lamas activadas. 

A linha de tratamento do efluente da ETAR compacta é composta por: 

 

Linha de água 

 

Tratamento biológico de dupla etapa 

• Desassoreamento e desengorduramento 

• Pré-arejamento 

• Decantação primária 

• Arejamento 

• Decantação secundária lamelar 
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Linha de lamas 

• Bombagem de lamas primárias 

• Recirculação de lamas secundárias 

• Purga de lamas secundárias em excesso 

• Digestão aeróbia de lamas 

• Desidratação de lamas em excesso (opcional) 

 

1.3.5.4 Avaliação das necessidades do Concelho 
 

Um Concelho que com aproximadamente 70000 habitantes e cuja 

percentagem de águas residuais não tratadas é de aproximadamente 

83% (depositadas directamente no Estuário do Tejo), apresenta a 

necessidade da implementação de um sistema que realize o tratamento. 

Naturalmente que ao ser planeado um sistema desta natureza, não se 

podem contabilizar somente as necessidades actuais, mas também ter 

presente o crescimento da população que se prevê para os próximos 

anos. 

 

  Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Idades 2001 2005 2011 2015 2005 2011 2015 2005 2011 2015 

0-14 11231 10574 10058 9120 11192 11272 10964 10651 10220 9349 

15-24 10314 8627 7472 7301 9258 8659 9014 8599 7496 7374 

25-64 37123 38864 39362 38419 41661 45282 47515 39037 39729 38975 

> 65 8691 9513 10456 11666 9977 11544 13497 9556 10493 11668 

Total 67359 67578 67348 66507 72089 76777 80990 67842 67938 67365 

Tabela 1 - Hipóteses de crescimento da população no Concelho da Moita. 
Fonte: Revisão do Plano Director Municipal da Moita (Câmara Municipal da Moita, 2005). 
 

Hipótese 1 – Crescimento Natural (Saldos Migratórios nulos). 

Hipótese 2 – Crescimento Natural e Taxas Migratórias iguais às 

verificadas na década de 80. 

Hipótese 3 – Crescimento Natural e Taxas migratórias iguais às 

verificadas na década de 90. 
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Tendo em atenção a previsão de crescimento verificado para as 3 

hipóteses apresentadas, será dada uma grande importância à variável 

população. 

 

1.3.5.5 Condicionantes económicos para a construção da 
ETAR 

 
Na construção de uma ETAR é necessário considerar diversos factores. 

Além de todas as variáveis utilizadas, desde os perímetros urbanos, a 

rede hidrográfica, etc., existem outros condicionantes nomeadamente de 

natureza económica.  

Deste modo, se um Município servir uma área geográfica limitada, só 

com um centro populacional de referência, é dada preferência à 

construção de uma única ETAR. Quando são vários aglomerados 

populacionais e bastante dispersos, é economicamente mais viável a 

construção de mais do que uma instalação, já que em termos de custos 

globais, per capita, a rede de recolha de águas residuais é normalmente 

o elemento mais caro de todo o sistema.  

O crescimento da população no Concelho da Moita, prevê-se que seja 

fruto da expansão dos perímetros urbanos já existentes. O crescimento 

desses perímetros reflecte-se no aumento da população, a qual necessita 

de estar igualmente servida pela ETAR. Dada a expansão dos perímetros 

existentes, que não se encontram muito dispersos (justificando assim a 

construção de uma única ETAR), e não a construção de novos, a 

localização da ETAR não será afectada, visto as variáveis utilizadas 

(nomeadamente a variável perímetros urbanos), não sofrerem alterações 

em termos de localização, assim como o traçado dos emissários que 

fazem a ligação dos perímetros urbanos à ETAR. Além disso e 

considerando a expansão dos perímetros existentes, o aumento máximo 

da população previsto até 2015 é de sensivelmente 80000 habitantes 

(tabela 1), sendo que o dimensionamento inicial da ETAR deverá ser 

superior a esse valor, dado ser uma obra com um tempo de vida maior.  
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O aumento da população é sinal de aumento de águas residuais, pelo 

que, quanto melhor for o tratamento, maiores são as condições dadas ao 

rio para a recepção das águas. Para uma população de cerca de 70000 

habitantes o caudal médio de águas residuais esperado, é de cerca 15000 

m3/dia. 
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1.4 Teoria da localização - Enquadramento histórico 

 
A Teoria da Localização foi formulada inicialmente por Von Thǖnen, no 

século XIX. Von Thǖnen, um geógrafo alemão, concentrou-se na 

localização dos diferentes tipos de agricultura, para o que elaborou um 

modelo. 

 No início do século XX, Alfred Weber, considerou a localização de um 

armazém para minimizar os trajectos efectuados entre o armazém e os 

clientes distribuídos no espaço. 

A partir destes dois trabalhos as teorias de localização seguiram dois 

rumos. Um, segundo Von Thǖnen, concentrando-se em explicar o 

comportamento espacial das actividades económicas. Outro, segundo 

Weber, tentando minimizar os custos. 

 Aos primeiros podemos chamar descritivos, porque apresentam 

explicações para os comportamentos espaciais, aos segundos normativos 

porque traçam linhas orientadoras para os decisores quando estes se 

defrontam com problemas de localização.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 7 – Modelo de Von Thunen (modelo regional de uso do território). 
             Fonte: Rodrigue, et al, 2004 (URL:http://people.hofstra.edu/geotrans/,                                        

consulta em: 25/07/2006).                               
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Na década de 30, outro geógrafo, Christaller formulou a “Teoria dos 

Locais Centrais” seguindo parcialmente o trabalho de Von Thǖnen. 

Segundo esta teoria, as áreas urbanas ou locais centrais, existem para 

servir as áreas envolventes, fornecendo bens e serviços. Os produtores 

agem racionalmente e não se localizam em locais onde a procura esteja 

abaixo do limiar do lucro e o mesmo se passa em relação aos 

consumidores que só se deslocam até uma certa distância, considerada 

compensatória, para adquirir os bens ou serviços. A partir destas duas 

premissas estabeleceu que as áreas de mercado seriam hexagonais e que 

o aumento ou a diminuição destas seria “governada” por regras 

geométricas. Desenvolveu também o conceito de hierarquia de áreas de 

mercado onde os centros maiores fornecem bens e serviços também aos 

menores que não os possuem por serem caracterizados por uma 

dimensão menor. 

Foram vários os autores que se basearam nesta teoria, nos seus 

trabalhos, o que originou constantes críticas à mesma e às suas 

premissas, baseadas numa distribuição uniforme da população, custos de 

transporte lineares, entre outras. Mas outros utilizaram-na como apoio 

para estudos urbanos.  

Estes modelos, baseados em locais centrais, também são denominados 

de modelos de gravidade e são dos mais usados em análise locacional. 

Baseiam-se em dois princípios, na escala, em que por exemplo cidades 

com muitos habitantes tendem a atrair mais habitantes do que outras 

com menor população, e na distância, o que pode ser explicado tomando 

como exemplo que as cidades mais distantes interagem menos do que as 

mais próximas. Estes modelos são fortemente inspirados na fórmula de 

gravidade Newtoniana para representar a interactividade entre as 

cidades, mas a massa na fórmula Newtoniana é substituída por 

população. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 31 

A abordagem neoclássica à Teoria de Localização deu origem a um novo 

ramo na ciência económica. Surgiu a chamada “Nova Economia Urbana” 

onde a questão central é distribuir as comunidades residenciais numa 

cidade de forma “circular” de modo a atingir-se um equilíbrio espacial e 

para investigar as condições segundo as quais um mercado se assume 

como óptimo nestas condições (Richardson, 1977). Neste tipo de 

trabalhos foram introduzidos métodos matemáticos efectivos como a 

programação linear. 

A noção de equilíbrio espacial entra nos modelos mais recentes em que 

se estudam fenómenos como a concorrência de mercado ou a localização 

de equipamentos de modo a minimizar os custos, como é o presente 

caso, ainda que neste estudo a questão não seja explicar 

comportamentos e padrões espaciais mas sim localizar um equipamento. 

Os modelos do segundo tipo, os normativos, centram-se na questão da 

decisão. Numa escolha óptima do número e localização de equipamentos. 

Estes modelos partem do princípio de que o objectivo final é procurar um 

equilíbrio em que os equipamentos localizados servem exactamente a 

procura e outros factores como os custos de transporte. Muitos dos 

problemas de localização não podem, por complexidade dos cálculos, 

serem desenvolvidos para testar todas as hipóteses e daí se procurar a 

solução óptima.  

 

 

E= f (xi,yi)              

      E – eficiência do sistema; 

xi – conjunto de variáveis sujeitas a     

controle; 

yi – conjunto de variáveis não sujeitas 

a controle. 
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Esta constatação leva a que se procurem outras formas de resolução 

destes problemas, que também se chamam de NP-hard, ou seja 

problemas que não são resolvidos por algoritmos polinominais. Esta 

dificuldade torna atractivo este campo de investigação o que leva a que 

muitos a ele se dediquem, como Current (1990) e Verter (1992). 

Dentro do enorme conjunto de problemas de localização o subconjunto 

mais significativo é caracterizado por ter como objectivo minimizar 

distâncias/custos ou maximizar lucros, o chamado problema p-mediana, 

que representa um modelo mais recente, utilizado em estruturas 

vectoriais. Aqui, o número de equipamentos é p, sendo que as limitações 

orçamentais são em função de p, se o custo de construção e 

operacionalidade dos equipamentos não apresentarem alterações entre 

pontos em potencial de localização de equipamentos (Galvão et al, 

1999). 

 

                           n     n       
Minimizando  Z = Σ   Σ   vj dij xij            (1) 
                          i=1  j=1 

 

                 n                   
                Σ   xij = 1, j = 1,2,...,n,       (2) 
                i=1   

                          n        

                Σ   yi = p,                          (3) 
                i=1   
 

xij ≤ yi, i = 1,..., n, j = 1,... n,             (4) 

xij yi Є {0,1}, i = 1,..., n, j = 1,..., n,   (5) 

 

vj –população do vértice j potencial utilizadora do sistema (peso do nó j); 

dij – distância do menor caminho entre os vértices i e j da rede; 

p – número de facilidades a elaborar e funcionar no sistema. 
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O mais simples é o denominado problema de Weber que assume a 

localização óptima de um equipamento face a pontos conhecidos. A partir 

deste também foi desenvolvido o problema p-centro, cujo objectivo é 

minimizar o máximo das distâncias ponderadas, custos de transporte ou 

tempos de deslocação entre os equipamentos e os conjuntos de 

população/clientes a servir. Aqui surgem dois tipos diferentes de 

abordagem, a planar em que as distâncias entre equipamentos e pontos 

de procura é medida pela distância Euclidiana e os problemas de rede, 

em que se assume que a circulação só pode ser feita num traçado já 

existente e onde se procuram caminhos mais curtos na rede. Este 

problema também surge neste trabalho, mais precisamente no traçado 

dos emissários. 
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1.5 Modelos de Localização 

 

Os modelos de localização podem ser definidos como métodos, 

matemáticos ou não, que apresentam ferramentas capazes de 

determinar com maior ou menor precisão qual (ais) o(s) melhor(es) 

local(is) para a localização de um equipamento tendo em consideração a 

conjugação de diversos factores (variáveis) determinantes na análise. A 

denominação equipamento pode ser substituída por aeroportos, centros 

comerciais, escolas, etc. 

Estes modelos surgem quando existe um problema de localização 

espacial para resolver. Certamente que este não surge como acto 

isolado, ele é fruto de uma consciencialização para que de uma forma 

rigorosa seja determinado o melhor local para a implementação de um 

determinado objecto. 

A determinação das melhores localizações para qualquer equipamento 

deve estar associada a um modelo ou conjunto de procedimentos 

explícitos visando a sua definição espacial. Esses modelos são testados e 

de certa forma “postos à prova”, na medida em que vão ajudar, com o 

seu aperfeiçoamento, a um aumento do rigor no alcance dos objectivos. 

Além de tudo isto, quando se contextualiza estas situações existem 

outros factores a ter em conta. Deste modo temos: 

 

 

• A localização dos objectos (equipamentos); 

• O número de objectos que têm de ser localizados; 

• A dimensão dos objectos; 

• A relação dos objectos com os outros objectos que o circundam 

(como isso influencia a sua localização). 

 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 35 

Relativamente à localização dos objectos propriamente ditos, está 

dependente do problema em análise. Existem casos onde o objectivo é 

localizar os objectos (equipamentos), perto de certos locais, minimizando 

deste modo os custos no transporte e tempo. Existem igualmente outros 

casos em que se pretende ter um determinado equipamento longe de 

linhas de água, para reduzir a sua poluição ou outros ainda longe de 

povoações, no sentido de maximizar qualidade de vida das populações. 

O número de objectos (equipamentos) a localizar, bem como a dimensão 

dos mesmos, está relacionado com o tipo de objectivos estipulados por 

determinado serviço, ou empresa. Pode, como exemplo, ser mais 

benéfico um menor número de equipamentos, mas com maior dimensão, 

ou o contrário, se for menos dispendioso localizar um maior número de 

equipamentos mas de menor dimensão. 

A forma como os objectos se relacionam, num determinado ambiente, é 

extremamente importante porque este pode determinar (sendo mesmo a 

chave), a resolução do problema inicial. 

 

1.5.1 Problemas de localização de equipamentos 

 
Os problemas de localização, podem ser divididos em três grandes 

campos (Galvão et al, 1999): 

 

1) Localização do plano com espaço infinito de soluções; 

2) Localização no plano com espaço finito de soluções; 

3) Localização em redes. 

 

O primeiro foi determinado segundo um estudo de Von Thunen (1826), 

considerado como um dos percursores da economia espacial, apesar da 

preocupação já revelada nos economistas nos séculos XVII e XVIII. 

Richard Cantillon (1755) é neste campo, o único que desenvolve um 

estudo, de forma a ser considerado um percursor da economia espacial. 
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Depois de Cantillon, Von Thunen, estabeleceu os fundamentos da teoria 

da localização agrícola e Alfred Weber (1909), definiu o mesmo para a 

localização industrial. Weber, teve em linha de conta um plano onde se 

localizava uma fábrica entre duas fontes de matéria-prima e um mercado 

consumidor.  

Estes modelos podem incorrer no erro de estabelecer locais, para os 

equipamentos, considerando espaços homogéneos, sem variações 

sensíveis em termos de dificuldade de atravessamento (espaços 

isotrópicos) quando a realidade territórios é naturalmente bem diversa. 

Os modelos de localização em rede possuem uma rede que é 

determinada pelo utilizador do modelo. Como por exemplo, os vértices 

podem indicar as cidades e os arcos a ligação entre elas. 

Os modelos de localização de acordo com os equipamentos a localizar 

podem ser de âmbito privado e público (Galvão et al, 1999). 

No âmbito privado o objectivo é minimizar os custos ou maximizar os 

lucros dos proprietários. No público a finalidade é maximizar um 

determinado beneficio e/ou minimizar o custo para a sociedade (Galvão 

et al, 1999). 

As limitações podem ser balizadas por um limite total de investimento na 

construção, pelos custos anuais, o número de equipamentos a localizar 

(Galvão et al, 1999). 
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1.5.2 Avaliação da aptidão do solo para a localização 

industrial – O Caso de Valença  

 

Um caso de estudo significativo para o desenvolvimento deste trabalho 

de investigação foi desenvolvido visando a avaliação da aptidão do solo 

para a localização industrial no município de Valença. Por integrar uma 

componente significativa de processos de análise espacial e modelação 

geográfica similares aos que se pretendia desenvolver nesta dissertação, 

considerou-se pertinente incluir aqui uma breve descrição do trabalho 

desenvolvido. 

A finalidade deste trabalho, passou por desenvolver um modelo de 

localização espacial para indústria, considerando a visão dos empresários 

e o ordenamento do território, no município de Valença. O processo de 

decisão passa por ir ao encontro de um ou mais objectivos, com base em 

critérios, sendo considerada como uma análise multicritério (Ramos et al, 

2001). 

Na avaliação multicritério, é de salientar a subdivisão efectuada nos 

critérios, os pesos de cada um e a forma como interagem para obter um 

leque de alternativas e consequente tomada de decisão para a localização 

do equipamento, neste caso particular uma indústria. 

Desta forma, existe uma decisão, que não é mais que a escolha entre 

alternativas, sendo que estas podem representar diferentes localizações. 

A decisão assenta em critérios, que auxiliam na tomada dessa mesma 

decisão, visto apresentarem condições possíveis de quantificar e/ou 

avaliar. Esses critérios podem ser exclusões ou factores (Ramos et al, 

2001). 

A exclusão restringe as alternativas na análise, assim como acontece no 

caso em estudo, onde existem exclusões ao nível da RAN, REN e Matas. A 

criação de limitações no espaço de análise indica na maior parte das 

vezes uma exclusão, sendo que essas áreas não são, naturalmente, 

incluídas no leque inicial de soluções. 
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O factor representa um critério que aumenta ou diminui a aptidão de 

uma alternativa, num determinado estudo. 

Para se obter a avaliação é necessário combinar os critérios, e este 

processo é designado por regra de decisão (Ramos et al, 2001). Esta 

regra implica a combinação de critérios, com um índice e regras para 

avaliar as alternativas do mesmo. 

Os aspectos críticos numa tomada de decisão são: a avaliação de pesos 

para os critérios, a normalização dos critérios e a sua combinação. 

Para se aplicar a avaliação multicritério em ambiente SIG, podem ser 

utilizados dois métodos: a sobreposição booleana e a combinação de 

critérios contínuos (factores). 

O primeiro implica que os critérios sejam reclassificados de forma binária 

(0/1), sendo combinados segundo operações lógicas: intersecção (AND) 

e união (OR). 

O segundo implica a normalização para uma escala comum e aplicação 

de pesos, de forma a obter médias pesadas. 

Em SIG vectorial tem sido aplicado com maior frequência a sobreposição 

booleana e em SIG raster a combinação de critérios contínuos. 

No modelo desenvolvido sobre localização industrial, foi utilizado o SIG 

raster, onde as exclusões foram obtidas através de operações booleanas 

e os factores são processados segundo a álgebra de mapas, mediante 

operadores matemáticos (Ramos et al, 2001). A implementação do 

modelo, em raster, corresponde ao processamento de cada célula num 

espaço raster, que representa a realidade de um determinado território. 

Desta forma, obtêm-se mapas de aptidão para a localização (industrial) 

quer final, quer por níveis de análise (grupos de factores). Cada célula é 

potencialmente uma alternativa para a localização industrial, que de 

acordo com as suas características, é sujeito à avaliação multicritério 

(indicando a sua aptidão) (Ramos et al, 2001). 
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No caso particular do estudo de localização da ETAR, o modelo apesar de 

não ser igual a este, assemelha-se no modo como está estruturado; por 

exemplo, as operações utilizadas vão ao encontro do que acontece neste 

estudo de localização industrial. Foram igualmente aplicadas operações 

booleanas para as exclusões (reclassificações binárias para REN, RAN e 

Matas), assim como foi utilizada a álgebra de mapas para as variáveis 

(factores), sendo que após a sobreposição, cada célula representa uma 

escala de aptidão. 
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CAPÍTULO 2 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E 
ANÁLISE ESPACIAL 
 

2.1 Sistemas de Informação Geográfica 

 

Os sistemas de informação geográfica (SIG) podem ser definidos como 

uma tecnologia que gere, analisa e divulga o conhecimento e informação 

geográfica, permitindo simultaneamente a sua fácil visualização e 

manipulação (Soares, 2004). Estas tarefas são executadas sob três 

pressupostos: através dos dados geográficos apresentados, no espaço e 

representados por intermédio de mapas, os seus atributos (dados 

alfanuméricos em forma de tabelas) e por fim as relações entre os 

diversos elementos/objectos existentes nesse mesmo espaço, 

proporcionam deste modo a gestão de bases de dados, a visualização e 

análise de mapas, permitindo a realização de planeamento estratégico e 

previsão de determinados resultados (Soares, 2004). 

Predominantemente, os SIG funcionam como ferramentas para análise 

espacial e modelação geográfica, visto possibilitarem a utilização de 

grandes quantidades de dados e informação, assim como a sua análise e 

modelação (Soares, 2004).  

Além disso e cada vez mais, os SIG desempenham um papel fundamental 

na disponibilização de informação na Internet, recorrendo a ferramentas 

que permitem dar uma melhor noção do território (visualização de 

mapas) e igualmente possibilitam a realização de traçado de percursos, 

funcionando como uma ferramenta de apoio à decisão.   

Os SIG combinam as potencialidades de manipulação de dados de um 

Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional com as 

potencialidades de manipulação de dados espaciais de um programa CAD 

ou outro, auxiliando na determinação das melhores localizações ou 

definição de percursos (Almeida, 2005).   
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A sua aplicabilidade difunde-se por várias áreas: traçado de percursos, 

localização de equipamentos, etc. O modelo a desenvolver apresenta 

como objectivo a determinação da melhor localização para a ETAR e 

emissários, podendo ser útil na localização de outros equipamentos.   

No que respeita ao funcionamento em SIG, a informação geográfica é 

armazenada em camadas (layers), cada uma com um conjunto de 

objectos (features) semelhantes, que representam os temas. Estes 

objectos apresentados computacionalmente, são representações da 

realidade da superfície terrestre e podem ser de três tipos; pontos, linhas 

e áreas, no caso de ser uma estrutura vectorial; em raster, a abstracção 

da realidade traduz-se numa grid ou matriz de células.  

A análise espacial em SIG pode ser definida como o tratamento de dados 

geográficos tendo em conta a sua componente espacial e 

simultaneamente estabelecer, verificar, quantificar relações entre os 

fenómenos na superfície, assim como, a sua localização e/ou distribuição.  

A distribuição espacial de dados oriundos de acontecimentos que tiveram 

lugar no espaço, apresenta-se actualmente como um grande desafio em 

diversas áreas do conhecimento.  

A análise espacial é constituída por uma série de processos, cuja 

finalidade passa por adoptar o melhor modelo para representar as 

relações espaciais. 

Apesar de tudo o que a análise espacial proporciona, esta não deve ser 

utilizada como ferramenta única e exclusiva para atingir um objectivo, 

mas sim apresentar-se ao serviço dos especialistas como auxílio para 

alcançar um fim. 

A inteligência artificial pode surgir no desenvolvimento futuro da análise 

espacial, em processos de simulação computacionais avaliando, em 

simultâneo, modelos num ambiente real (Neves 2000 in Guiomar, 2006). 
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2.2 Modelos de dados e operações de análise espacial 

 

Os modelos representam abstracções, de forma a facilitarem a 

interpretação de sistemas complexos. Os SIG apresentam modelos de 

localização, como o presente trabalho.   

A definição de um modelo de dados (num contexto geográfico, ou mais 

explicitamente, no contexto de uma aplicação SIG), implica que se 

tomem em consideração os objectivos do modelo enquanto 

representação isomórfica da realidade em estudo. As representações 

isomórficas buscam uma representação tão adequada dos sistemas e 

fenómenos de tal forma que possamos assumir que o que se passa na 

representação – modelo – então passa-se de forma aproximada na 

realidade. 

Os modelos de dados, tendem a ser estruturados tendo em conta a 

análise espacial que será realizada. Na análise de redes este tipo de 

modelo apresenta grandes vantagens. No entanto não permite uma 

análise global do espaço, ao não efectuar uma conjugação integral e 

vertical de todos os temas que ocorre em cada local do espaço (Neves et 

al 2001 in Guiomar 2006). 

 

A informação pode ser representada geograficamente de modo: 

- ESPACIAL – efectuando a descrição da localização dos elementos 

geográficos, bem como, das relações existentes entre outros 

elementos que ocorrem no universo espacial. 

- ALFANUMÉRICO – relativo aos atributos dos elementos 

geográficos. A esta informação estão atribuídos dados referentes 

às coordenadas de localização, atributos próprios e características 

dinâmicas (Soares, 2004). 
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Os níveis de especificação que podem integrar o modelo de dados são: 

NÍVEL DO MUNDO REAL, apresentando os elementos da realidade 

geográfica a modelar. 

NÍVEL CONCEPTUAL, numa perspectiva de modelar os objectivos e 

campos geográficos, através de um elevado estado abstracção, são 

determinadas as classes de objectos que devem ser criadas no 

armazém de dados, assim como as operações e o tipo de 

manuseamento de dados. 

NÍVEL DE REPRESENTAÇÃO, as classes de campos e objectos 

criados no nível anterior são associadas a classes de 

representação, sofrendo alterações dependendo da escala, 

projecção cartográfica, etc. 

NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO, neste nível são determinados os 

padrões, as formas de armazenamento e as estruturas de dados, 

de forma a integrar as representações anteriores (Lopes, 2005). 

 

2.2.1 Estrutura de dados 

 

2.2.1.1 Raster 

 
O modelo raster, igualmente denominado por matricial, corresponde a 

uma representação do espaço através de uma matriz composta por 

células, com determinadas dimensões (cada célula pode representar uma 

área quadrada ou não) (Mota, 2005).  

As coordenadas do centróide da célula, determinam a localização das 

células. Cada célula apresenta as coordenadas X e Y e ainda outro valor 

(V), que constitui um atributo não associado à localização no espaço 

(Maguire et al, 1991). 

A resolução de cada camada de informação, está directamente associada 

ao tamanho da célula, sendo que esta deverá ser tanto menor quanto 

maior for a escala. 
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A estrutura raster é uma superfície contínua. O resultado final, em raster, 

pode assentar numa aproximação, dado que a precisão reflecte-se 

segundo as dimensões da célula (Leitão, 2003). 

Para os fenómenos que apresentam uma variabilidade contínua no 

espaço, o raster surge como a melhor estrutura para a sua 

representação, como a altitude, entre outros factores (Heywood et al, 

2002). 

Este modelo evidencia, naturalmente, vantagens e limitações: 

 

As vantagens deste modelo são: 

- Sobreposição de camadas ou layers de uma forma simplificada; 

- Construção de uma superfície de dados simples; 

- Permite comparações individuais, devido à existência de uma 

estrutura organizada de células para cada objecto. 

 

As limitações que constituem este modelo são: 

- As imagens referentes a uma estrutura raster, não representam 

fielmente a base geográfica, visto serem estabelecidos segundo os 

limites das células; 

- Os valores da área e do perímetro não apresentam uma 

aproximação fiel (Guiomar, 2006). 

 

2.2.1.2 Vectorial 
 

A estrutura vectorial apresenta quatro tipos de representação: os pontos, 

as linhas, os polígonos e as superfícies. Todas estas representações são 

constituídas por pares de coordenadas. 

O ponto é constituído por um par de coordenadas. A linha é definida por 

uma cadeia de pares de coordenadas. O polígono apresenta zonas 

delimitadas. Se partilham fronteiras são adjacentes e se estão 

circundados por outro polígono são encaixados. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 45 

Sintetizando, o ponto, apresenta-se como o elemento “primário”, as 

linhas surgem como a união de pontos e o polígono é criado pela união 

de linhas (Guiomar, 2006). 

O formato vectorial apresenta melhor adaptabilidade para elementos, que 

estejam definidos segundo limites (elementos discretos) fidedignos. 

Este modelo apresenta igualmente vantagens, na visualização dos 

elementos (gráficos com melhor qualidade de saída de imagem), menor 

ocupação do espaço, ao nível da informação, e também uma 

representação dos dados mais aproximada da realidade (Guiomar, 2006), 

permitindo efectuar análises de acordo com as propriedades exactas dos 

objectos (Leitão, 2003). 

 

2.2.1.3 Modelo Digital de Terreno 

 

O Modelo Digital de Terreno (MDT) é a representação de uma superfície 

contínua, interpolada. Podem ser representados matematicamente ou por 

meio de pontos, linhas ou grelhas matriciais.  

Os MDT podem ser modelados quer por TIN`s (redes triangulares 

irregulares), quer por grelhas regulares (matrizes de altitude).  

Em termos indicativos, pode-se dizer que o MDT é um conjunto 

tridimensional de pontos, que caso fosse concretizado, iria expressar uma 

visão do terreno em três dimensões (http://gasa.dcea.fct.unl.pt/gasa/ 

consulta em 10/09/2006). 

Os MDT são elaborados segundo informação altimétrica, adquirida 

através de levantamentos efectuados no terreno, digitalização de curvas 

de nível em cartas topográficas, fotografias aéreas e sensores orbitais. 
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2.2.2 Redes 

 

A representação e análise de redes seguem de perto alguns princípios da 

Teoria dos Grafos, segundo a qual, grafos são conjuntos de pontos que 

estão conectados/ligados/relacionados, de forma directa ou não, com 

outros pontos por intermédio de linhas (Haggett e Chorley, 1969). 

Segundo esta teoria, o comprimento e a morfologia dos grafos não têm 

qualquer importância para a análise das mesmas. Matematicamente a 

rede é representada por um conjunto de pontos, designados vértices (V), 

inter conectados por linhas (L) formando assim, um grafo (G), assumindo 

a expressão, G= (V,L) (Rodrigue et al, 2004).  

Os vértices são os pontos que iniciam ou terminam, ou intersectam as 

linhas. Em análise de redes podem representar localidades, paragens, 

cruzamentos ou um equipamento. Podem representar ligações de fluxos 

físicas, como canais direccionais de “trânsito”, de variado tipo ou então 

conexões lógicas, como é exemplo o caso do transporte aéreo ou 

marítimo, onde as conexões não são físicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 8 - Representação de um grafo. 
                                   Fonte: Universidade do Algarve (URL: www.ualg.pt/ 

~hshah/algoritmos/aula16, consulta em 7/12/2006). 
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0 3 8 inf 4 

inf 0 inf 1 7 

inf 4 0 inf inf 

2 inf 5 0 inf 

inf inf inf 6 0 

                                           Tabela 2 - Tabela de adjacência. 
Fonte: Universidade do Algarve (URL: www.ualg.pt/ 
~hshah/algoritmos/aula16, consulta em 7/12/2006). 

 
 

Inf – significa que não existe ligação, ou seja, uma linha ou arco, entre 

dois vértices. 

 

A preocupação essencial de uma rede num grafo é a consistência 

topológica, todos os vértices devem estar ligados a pelo menos uma 

linha, e esta define-se pelos vértices (Ex. E5 {V2, V5}).  

 

2.2.2.1 Modelo arco-nó 
 

A teoria dos grafos desenvolveu muitos conceitos para a representação e 

análise de redes mas tem algumas insuficiências a nível de modelação. 

Surge assim o modelo arco-nó em que tal como na teoria dos grafos, 

cada ponto, ou seja nó, está ligado a um elemento linear pelo menos, 

arco. Cada um destes elementos, arcos e nós, são identificados através 

de um código que é armazenado numa base de dados de um modelo 

relacional (como exemplo - ID, o identificador; FNODE- nó de origem e 

TNODE nó de destino) (Goodchild, 1998). Cada um destes elementos 

pode ser caracterizado através de atributos que podem ou não 

condicionar a própria modelação da rede. 
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 Figura 9 - Representação do modelo arco-nó. 

  Fonte: Sistemas de Informação Geográfica para  
  Transportes (Silva, D., 2006). 

 

O modelo arco-nó apesar de permitir análises à rede apresenta 

problemas quando temos de modelar várias redes. Miller e Shaw, 

apresentaram uma solução, a criação de arcos de transferência 

(transferarcs), elementos que ligam as sub-redes (Miller e Shaw, 2001).  

A natureza do modelo também implica redundância e dificuldade de 

alteração ou manutenção da consistência topologia. Uma vez que existem 

nós em todas as intersecções, criam-se pequenos arcos, que na verdade 

são apenas e só um único elemento. Miller e Shaw apresentam duas 

soluções, uma suavizar as relações entre os elementos, ou seja 

simplificar a topologia e a outra, seria a criação de vários planos de rede, 

codificando assim os arcos nesse plano pelas extremidades, ou a 

construção de tabelas de direcção. Apesar de todos os constrangimentos, 

o modelo arco-nó é o mais correctamente utilizado e com melhores 

resultados, utilizado pela maioria dos softwares e responsável pelo 

conceito de topologia em SIG (Goodchild, 2000). 
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2.2.2.2 Análise de redes 
 

A análise de redes pode ser feita em ambiente raster ou vector, com 

vantagens e desvantagens. Aqui vamos focar a análise de redes em 

ambiente vector. Como foi referido atrás o elemento essencial para a 

análise de redes é a topologia da rede, as relações entre cada um dos 

elementos constituintes da rede, ou seja, um conjunto de elementos inter 

conectados entre si, através dos quais é possível simular movimento de 

acordo com condições predefinidas. A rede é composta por elementos 

lineares arcos, que representam canais de comunicação, e que são 

ligados entre si por elementos pontuais, nós. Considera-se que uma rede 

está conectada ou topologicamente correcta quando para todos os nós 

existir pelo menos um caminho (Miller e Shaw, 2001).  

As análises sobre a rede podem ser de vários tipos. Desde modelação 

para se encontrar caminhos mais curtos, passando por determinação de 

percursos e até à análise de áreas de influência.  

 

2.2.2.3 Geodatabase 
 

Com o desenvolvimento do software de sistemas de informação 

geográfica ArcGIS, surgiu um novo modelo de dados espaciais – 

Geodatabase, que apresenta um conjunto de características de primordial 

importância no contexto do desenvolvimento de processos de modelação 

geográfica.  

Concebido numa perspectiva integradora das diversas soluções anteriores 

e tirando partido da flexibilidade e desenvolvimento inerente aos 

sistemas de gestão de bases de dados, este modelo integra um conjunto 

de novas premissas e contribuições significativas para o processo de 

concepção de bases informativas assentes num modelo de dados 

espaciais. 
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A adopção do modelo Geodatabase tem várias implicações muitas delas 

resultantes da representação gráfica (ou geométrica), das entidades, 

passar a ser gerida na mesma base de dados que os atributos. O 

armazenamento dos dados no mesmo “ambiente” permite a simplificação 

de um conjunto de processos ao mesmo tempo que permite uma mais 

extensa exploração das capacidades dos sistemas de gestão de bases de 

dados e a comunicação com outras aplicações e/ou ambientes de 

desenvolvimento (Neves et al, 2006). 

Especialmente orientado para a concepção e gestão de processos que 

assegurem uma correcta exploração analítica, o modelo Geodatabase 

integra a possibilidade de implementação de um conjunto de relações e 

regras entre as entidades e classes de entidades que, visando 

essencialmente criar uma estrutura robusta e fiável de informação 

geográfica, permitem a construção de arquitecturas sistémicas com uma 

grande variedade de possibilidades de exploração (Neves et al, 2006). 

Um layer temático ou conjunto de entidades pode ser descrito como uma 

“super classe de entidades” constituída por um conjunto de dados 

espaciais ou classes de entidades consideradas apropriadas no contexto 

de organização geral que se procura implementar. Para cada classe de 

entidades é fundamental conhecer em detalhe algumas das suas 

características tais como a sua representação espacial, precisão e 

qualidade dos dados, fonte da informação, anotações e simbologia, que 

possam ser consideradas no processo de modelação. 

No contexto do modelo de dados Geodatabase existe uma aproximação 

completamente nova ao conceito de topologia, alterando a forma como 

as relações topológicas entre elementos e características de uma base 

informativa são expressas e implementadas. 
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A topologia tradicional em sistemas de informação geográfica, 

largamente influenciada pelo modelo de dados Coverage ESRI, era 

concebida como uma estrutura de relacionamento com uma 

implementação física tabular assentava na partilha de elementos comuns 

segundo um sistema de associação estabelecido. Este sistema de 

associação destinava-se primeiramente a assegurar a consistência 

espacial dos dados e a permitir a realização de operações de pesquisa 

espacial e outras.  

Tomando por base a estrutura tabular do modelo de dados Geodatabase, 

o novo modelo topológico pode ser descrito como um conjunto de regras 

de edição e associação entre entidades. Estas podem proporcionar as 

funcionalidades chave da topologia tradicionalmente usada num SIG de 

uma forma muito mais flexível e, para além disso, acrescentam novas 

possibilidades na definição de relações espaciais entre “features”, 

podendo ser geradas on the fly, não sendo dependentes de uma 

estrutura física permanente. 

A possibilidade de implementação de processos de associação 

especializados como as classes de relacionamento constitui outra das 

importantes contribuições deste modelo de dados para um aumento 

significativo da consistência lógica e operacionalidade analítica de 

estruturas ou bases informativas especializadas. 

O ambiente de desenvolvimento geodatabase constitui um importante 

contributo na definição de modelos de dados temáticos ou aplicados 

altamente especializados integrando uma predefinição da funcionalização 

sistémica das entidades orientadas para o desenvolvimento de processos 

de análise espacial e modelação geográfica. 
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2.2.3 Operações de análise espacial utilizadas 

 

2.2.3.1 Sobreposição 
 

A sobreposição de mapas é uma das operações com um maior grau de 

importância, e simultaneamente uma das mais aplicadas em análise 

espacial. Usualmente implica a realização de operações aritméticas em 

duas ou mais matrizes de igual dimensão, que devem ser bem registadas 

geometricamente.  

A adição é a operação lógica "união", a multiplicação corresponde à 

"intersecção". A subtracção é importante na detecção de alterações que 

podem acontecer em tempos diferentes (se a célula não sofreu 

alterações, o resultado vem nulo). A divisão é igualmente utilizada para 

detectar alterações (células com valor 1 não sofreram alterações). 

 

2.2.3.2 Reclassificação 
 

Na operação de reclassificação é criado um novo mapa através da 

mudança dos valores (atributos) das células do mapa original.  

Dentro desta perspectiva, existem quatro possibilidades para a 

reclassificação, dependendo da finalidade do processo:  

• Associar um novo valor a cada valor do mapa de input com o objectivo 

de criar uma máscara binária (0 e 1) para uso subsequente. 

• Associar novos valores a classes ou gamas de valores, com o intuito de 

diminuir o número de classes original ou agrupar valores em categorias.  

• Associar ordens (níveis de importância) a valores ou categorias únicos 

no mapa original. É utilizado quando o objectivo é aferir a capacidade, 

aptidão ou potencial de determinados fenómenos ou actividades. A escala 

pode ser modificada para uma escala ordinal.   

Associar ordens ou pesos a um mapa qualitativo (escala nominal) para 

gerar um mapa quantitativo (escala ordinal, de intervalos ou ratios). 
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2.2.3.3 Declives e orientação de encostas 
 

O cálculo de declives e orientações de encosta constituem duas das 

operações espaciais, a partir de um mapa com a altimetria, mais 

exemplificativas em termos de análise de vizinhança. Estas operações 

focais aplicam-se a uma matriz de 3*3 células em que a célula central 

apresenta-se circundado por 8 células, a cada uma delas associa-se uma 

direcção N, NE, E, SE, S, SO, O, e NO. O ângulo de declive da célula 

central é determinado de acordo com a informação das células vizinhas, 

nas diferentes direcções. 

Para determinar o declive (ângulo) nas direcções N, S, E e O, a diferença 

nas altimetrias entre a célula central e a célula de cada uma das 

direcções é tido em conta, de forma a dar o valor da distância vertical. A 

distância horizontal entre a célula central e cada um das células nas 

diferentes direcções é igual à resolução espacial dos dados (considerando 

células quadradas). Para determinar os declives das direcções NE, SE, SO 

e NO, a distância vertical segue uma metodologia igual à anterior, a 

distância horizontal é extraída através do Teorema de Pitágoras. Ao 

comparar os ângulos determinados para as 8 direcções, determina-se o 

ângulo máximo. A direcção equivalente ao ângulo máximo é a orientação 

do declive.   

 

2.2.3.4 Distância e superfície de custo 
 

O conceito de distância significa separação; para vencê-la implica um 

custo. 

A distância é medida em unidades métricas, por exemplo distância entre 

um núcleo urbano e uma ETAR, mas como o espaço geográfico não é 

simétrico nem isotrópico, muitas vezes avalia-se a separação entre 

lugares ou objectos, de uma forma relativa, ao nível da distância tempo 

ou da distância custo. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 54 

A distância tempo é determinada pelo tempo despendido para o 

atravessamento entre dois pontos, lugares ou objectos. A distância custo 

é determinada pelo valor monetário, energético, ambiental, entre outros, 

usado para o atravessamento entre dois pontos, lugares ou objectos. 

O espaço geográfico é anisotrópico, isto é, os custos de atravessamento 

para as várias direcções são diferentes e dependem de numerosos 

factores, nomeadamente, a existência ou não de vias, o seu estado, etc. 

A maioria das vezes as distâncias não são apresentadas segundo a sua 

métrica, mas sim, por distância-custo, expressas por valores económicos. 

Assim sendo, o custo da distância pode representar resistência física, 

consumo de energia ou tempo. 

Na análise espacial, e em trabalhos desta natureza, a estimativa de custo 

de atravessamento de uma superfície anisotrópica ou o custo da 

localização de um determinado objecto, resulta da ponderação dos custos 

imputados a cada factor significativo, que influencia critérios de 

localização de objectos ou os custos de atravessamento entre objectos. 

A superfície de custo, apresenta-se, como a soma dos custos 

determinados pelos pesos atribuídos a cada célula, dos factores, 

constituindo desta forma os pesos de um único factor, só por si uma 

superfície de custo. Na prática, representa a ponderação dos custos por 

área mínima ou célula em função dos pesos e dos factores considerados 

significativos.  

Em Sistemas de Informação Geográfica, formato raster, podem ser 

consideradas 2 tipos de distâncias: 

 

Distância Euclidiana ou caminho mais curto, é calculado segundo o 

traçado de uma linha recta que une dois pontos (A1 e B1). Desta forma, 

a distância pode ser calculada segundo o triângulo de Pitágoras 

(Heywood et al, 2002). 

A1B1 = _/ A1C1² + C1B1² = 5.7 unidades 
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Distância de Manhattan ou Distância custo, é determinada ao longo 

de uma superfície raster, deste o ponto (A2) ao ponto (B2). Este nome 

surgiu, a partir do pressuposto, de qual a melhor forma de 

atravessamento de uma cidade como Manhattan, constituída por densos 

blocos de edifícios. Sendo assim, a única forma de atravessamento é 

contornando esses mesmos edifícios (Heywood et al, 2002). 

 

A2B2 = 8 unidades 

 
As operações de distância Euclidiana utilizadas neste trabalho para a 

determinação de distâncias a partir dos eixos de via, perímetros urbanos, 

cursos de água e furos de captação de água, permitem medir a distância 

em linha recta de cada célula para a fonte mais próxima; essa fonte 

indica os objectos de interesse como estradas, edifícios, etc.  

As funções de cost distance (distância de custo) ou cost-weighted 

distance, utilizadas para a determinação do traçado dos emissários, dos 

perímetros urbanos para a ETAR, alteram a distância euclidiana ao 

entrarem com o factor custo de atravessamento das células de acordo 

com o custo de atravessamento acumulado.  

A função da direcção de custo permite a determinação do melhor 

caminho a tomar, através da menor superfície de custo, de volta para a 

fonte mais próxima. Através da utilização das funções de cost distance, é 

possível criar distâncias e direcções em raster e determinar a menor 

superfície de custo do destino escolhido até à fonte. A análise da 

distância de custo é o caminho mais barato (relativamente às unidades 

definidas na superfície raster original). 
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2.2.3.5 Modelação e análise de redes 
 

O desenvolvimento de processos de análise de redes implica, num 

ambiente de desenvolvimento ArcGIS a definição de um rede geométrica 

inserida numa geodatabase. 

A rede geométrica é composta de junções, que permitem a ligação entre 

dois ou mais vértices e que facilita o fluxo entre eles e os vértices que 

podem ter duas ou mais junções. Quando esta rede geométrica é criada, 

é estabelecida uma rede lógica com as relações de conectividades entre 

as entidades constituintes, o que permite a modelação, como demonstra 

a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 10 – Representação das tabelas, referentes a cada nó e arco. 

Fonte: ArcGis 9.2 Desktop Help(URL:http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop 
/9.2/, consulta em 28/11/2006). 

 

A rede geométrica é, deste modo, utilizada para representar e modelar o 

comportamento de uma rede de infra-estruturas no mundo real. Todos 

eles, representam os objectos da geodatabase, utilizados como fonte de 

dados, para definir a rede geométrica. São então definidos os “papéis” 

que cada objecto representa na rede, assim como as regras de 

atravessamento da mesma. 
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Neste trabalho foi analisada a rede de modo a que pudéssemos localizar 

uma ETAR e modelar a distribuição de saneamento para essa ETAR, 

passando por vários pontos, localidades. Este problema tenta em 

primeiro lugar identificar localizações óptimas e depois minimizar a 

distância percorrida entre todos os pontos de visita e a ETAR. 
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2.3 Modelação Geográfica 

 
Os conceitos de modelação geográfica e álgebra de mapas foram 

desenvolvidos inicialmente por Dana Tomlin em 1983 com o Map Analysis 

Package (software SIG raster) e, posteriormente, definitivamente 

estabelecidos pelo mesmo autor em 1991. 

A modelação geográfica pode ser descrita como um método que permite 

estruturar a informação a ser utilizada constituindo-se como uma forma 

de analisar e determinar funções e/ou operações de análise espacial 

disponíveis no sistema visando a resolução de um determinado problema 

de natureza espacial. 

A álgebra de mapas, considera os mapas ou layers, como variáveis 

susceptíveis de serem integrados em operação algébrica (considerando 

uma avaliação do contexto de análise espacial), cujo resultado expresse 

um determinado objectivo de avaliação e ou modelação. 

Um processo de modelação geográfica, baseado em álgebra de mapas, 

assemelha-se a uma integração de operações de análise espacial em que 

as variáveis (dados, informação), são estruturados e definidos/avaliados, 

visando a sua adequação ao contexto de objectivos de análise espacial. 

A capacidade de conceber processos de análise espacial e de os 

implementar em SIG, está directamente relacionada com o nosso 

conhecimento das funções e operações disponíveis e das suas exigências, 

em termos do modelo de dados adequado, assim como, do conhecimento 

do problema espacial em causa. 
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O processo de modelação geográfica encerra uma nova perspectiva de 

avaliação espacial, que procura não apenas representar conhecimento, 

mas também avaliar os resultados dos processos de avaliação. Assim, a 

elaboração de modelos geográficos, pode conter um valor prospectivo no 

processo de verificação de todo o processo de modelação.  

A identificação de lacunas nos processos de modelação são 

frequentemente uma fonte de inspiração para reformulação metodológica 

que se podem afigurar de grande importância. 

As metodologias em Modelação Geográfica, apresentam uma grande 

importância para a concepção de um modelo espacial, de acordo com as 

características do território e com uma relevância na tomada de decisão 

em planeamento, permitindo simular fenómenos e processos que têm 

uma dimensão espacial clara.  
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CAPÍTULO 3 – IMPLEMENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 

3.1 Variáveis na análise espacial 

 

É considerado factor, neste contexto referido como variável, de 

localização todos aqueles que apresentem uma razão susceptível de 

diferenciar o espaço. É importante interiorizar que os factores (variáveis) 

não são os mesmos em todo o lado. Para cada época e para cada país (e 

mesmo para cada região nesse país), diferentes factores podem 

representar diferentes perspectivas. Sendo assim, não é possível 

estabelecer uma hierarquia bem vincada no que toca aos factores de 

localização. 

Independentemente destas considerações é de salientar que existem 

sempre factores que são essenciais para a localização de uma 

determinada facilidade, apesar de possíveis acertos que possam sofrer 

consoante o problema de localização a tratar. 

Para o problema de localização de uma ETAR são considerados factores 

que apresentam alguma universalidade no âmbito da localização deste 

tipo de equipamentos, assim como outros que são adaptados numa 

perspectiva do Concelho da Moita (área em estudo).   

Os dados a utilizar no âmbito deste trabalho, correspondem à abordagem 

das entidades espaciais e temáticas e são de dois tipos: Geográficos e 

Alfanuméricos. 

As variáveis geográficas utilizadas no desenvolvimento do modelo de 

localização são de seguida enunciadas considerando alguns elementos 

descritivos de carácter geral, bem como os objectivos fundamentais 

associados à sua utilização no contexto da implementação do caso de 

estudo. 
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3.1.1 Descrição geral da informação utilizada 

 

3.1.1.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

Esta classe de entidades poligonal integra a representação espacial das 

áreas classificadas como RAN que constituem parte integrante do PDM e 

resultou de um processo de digitalização a um nível de detalhe 

equivalente a uma escala 1:10000. 

A finalidade na criação da Reserva Agrícola Nacional foi proteger as áreas 

com maiores potencialidades agrícolas e também as áreas onde foram 

realizados grandes investimentos no sentido de melhorar as qualidades 

agrícolas desses terrenos, modernizando a agricultura em Portugal.  

As áreas afectadas pela RAN, são constituídas por solos de capacidade de 

uso das classes A e B, além de solos de baixas aluvionares e coluviais e 

também por outros que constituem a RAN por ser importante para a 

continuação dos fins esperados na lei (Decreto-Lei nº 196/89 – Capítulo 

II – Secção I, art. 4º, nº1).  
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             Figura 11 – RAN. 
              Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 
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3.1.1.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Esta classe de entidades poligonal integra a representação espacial das 

áreas classificadas como REN que constituem parte integrante do PDM e 

resultou de um processo de digitalização a um nível de detalhe 

equivalente a uma escala 1:10000. 

A REN é constituída por áreas fundamentais para a estabilidade ecológica 

e utilização racional de recursos naturais, sendo que em conjunto com os 

Decretos-Lei nº 451/82 de 16 de Novembro e o nº 613/76 de 27 de 

Julho, integra as zonas da rede de protecção das potencialidades biofísica 

e culturais do espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
  Figura 12 – REN. 
                           Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 64 

3.1.1.3 Matas 
 

Esta classe de entidades poligonal integra a representação espacial das 

áreas classificadas como Matas e resultou de um processo de 

digitalização a um nível de detalhe equivalente a uma escala 1:10000. 

As áreas de Matas, principalmente as que estão cobertas por pinheiro 

manso, pinheiro bravo e sobreiro, apresentam uma grande riqueza 

florística, importante a manter. A preservação destas áreas é 

fundamental para a defesa da paisagem e equilíbrio ecológico como 

refere o art. 32º do PDM (Capítulo V – secção I), apresentado em anexo. 

As situações de exclusão neste âmbito podem ser quebradas, quando não 

existam alternativas viáveis, que ponha, em causa o bem-estar da 

população ou impliquem custos muito elevados na obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 13 – Matas. 
                          Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 
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3.1.1.4 Perímetros urbanos 

 

Os perímetros urbanos incluem um conjunto de solos urbanos, de 

urbanização programada e espaços verdes estruturantes, incluindo os 

espaços de utilização pública da Frente Ribeirinha (PDM, 1992). 

Esta classe de entidades poligonal integra a representação espacial das 

áreas classificadas como perímetros urbanos. Tendo em conta que esta 

informação resulta da integração de duas fontes diversas podemos 

considerar que o seu nível de detalhe é equivalente a uma escala 

1:25000 (escala menor). 

No PDM da Moita (Capítulo III - Secção II), art. 23º. (Sistemas de 

Saneamento Básico), nº. 6, e passo a citar: “é interdita a construção 

numa faixa de 200 m, definida a partir dos limites exteriores das 

estações de tratamento de águas residuais e dos limites das áreas 

ocupadas por depósitos ou estações de tratamento de resíduos sólidos”. 

Sendo proibida a construção numa faixa de 200 m a partir do limite 

exterior da ETAR e analisando o problema inversamente, pode na 

realidade servir como base no estabelecimento da distância mínima dos 

perímetros urbanos até à ETAR. 
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            Figura 14 – Perímetros urbanos. 
            Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 
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3.1.1.5 Rede hidrográfica – Cursos de água 

 

Esta classe de entidades linear integra a representação espacial da rede 

hidrográfica a um nível de detalhe equivalente a uma escala 1:25000. 

No caso de a ETAR não ficar localizada perto do rio, é importante que 

fique junto a um “curso de água”, de modo a que a água tratada seja lá 

depositada, caso não haja aproveitamento das águas resultantes do 

tratamento ou seja só um aproveitamento parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 15 – Cursos de água. 
                      Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 
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3.1.1.6 Altimetria  

 

Esta classe de entidades linear integra a representação espacial altimetria 

com uma equidistância de 10 metros e um nível de detalhe equivalente a 

uma escala 1:25000. 

A construção de infra-estruturas em zonas mais declivosas, implica o 

acréscimo substancial dos custos, dada a necessidade de efectuar 

operações de escavações e aterros para aplanar uma determinada área. 

Deste modo, é menos oneroso a construção em áreas que apresentem 

declives mais reduzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 Figura 16 – Altimetria. 
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3.1.1.7 Furos de captação de água 
 

O Concelho da Moita apresenta 13 furos de captação de água, que como 

se pode constatar pela figura 17, encontram-se distribuídos pelas 6 

Freguesias da seguinte forma: 3 na Moita, 8 em Alhos Vedros, 1 na Baixa 

da Banheira e 1 no Vale da Amoreira. 

No sentido de evitar a contaminação destes furos de captação de água, 

por parte da ETAR, não é permitida a sua construção numa faixa de 200 

m até ao furo (ver em anexo, o número 6 e 7 do artigo 23º - Sistemas de 

Saneamento Básico). A informação relativa às captações de água no 

Concelho da Moita foi elaborada pela Câmara Municipal de Moita e é 

referente a 2006. Esta classe de entidades pontual integra a 

representação espacial dos pontos de captação de água a um nível de 

detalhe equivalente a uma escala 1:10000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 Figura 17 – Furos de captação de água. 
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3.1.1.8 Eixos de via 

 

Esta classe de entidades linear integra a representação espacial dos eixos 

de via com um detalhe equivalente a uma escala 1:25000. 

Para a construção de uma ETAR é fundamental a existência de boas 

acessibilidades ao local da sua construção. Em casos de implantação em 

locais de ausência de vias, é estritamente necessário a construção das 

mesmas, com isto acresce substancialmente o custo final da obra. Com 

este pressuposto, a integração de uma ETAR num local com 

acessibilidades torna a obra menos onerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18 – Eixos de via. 
                        Fonte: Plano Director Municipal (Câmara Municipal da Moita, 1992). 
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Mapa de Lineamentos 
ou troços de lineamentos 
identificados como falhas

N

10Km0

Almada

Cabo Espichel

Barreiro

Sesimbra

Setúbal

Lagoa de Albufeira

Outão

160710

98715

Fonte:
Carta Geológica de Portugal
Folhas 34-D e 38-B

3.1.1.9 Carta geológica - falhas 

 

No que respeita à existência de falhas, a figura 19 demonstra a realidade 

existente na Península de Setúbal. Apesar de ser uma imagem com uma 

escala não adaptada ao Concelho, pode constatar-se que na Moita não 

existem falhas ou outras características geológicas susceptíveis de 

constituírem uma limitação à construção de uma ETAR. Deste modo, não 

se justificava a entrada desta variável para as operações de análise 

espacial.  

Este é um caso de excepção; no entanto, é uma variável que deve ser 

sempre enunciada e consequentemente utilizada em locais ou regiões 

onde as mesmas ocorram. 

A Carta geológica é proveniente de Cavaco (2004) e serviu para 

constatar a inexistência de falhas. 

  Figura 19 – Mapa de lineamentos, identificados como falhas, da Península de Setúbal. 
Fonte: Análise de Lineamentos na Zona Vestibular da Bacia Tejo-Sado (Cavaco, 2004).         
             

Moita 
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A tabela seguinte sintetiza as características técnicas da informação. 

 

 
Sistema de 

Referência 

Datum 

altimétrico 

Datum 

planimétrico 
Formato 

PDM 

(REN/RAN) 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Cursos de 

água 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Rede 

rodoviária 

 

Hayford-Gauss 
Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Carta 

geológica 

(Falhas) 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Perímetros 

urbanos 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Altimetria 

 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Matas 

 
Hayford-Gauss 

Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Furos de 

Captação de 

água 

 

Hayford-Gauss 
Marégrafo de 

Cascais 
Datum Lisboa Vectorial 

Tabela 3 – Características técnicas da informação. 
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3.2 Modelo para a localização da ETAR 

 
Para a estruturação do modelo de localização da ETAR, foi necessária a 

integração das variáveis já indicadas, de acordo não só com Leis vigentes 

para cada uma, como igualmente pelo conhecimento do território em 

estudo. Neste sentido, são realizadas operações de análise espacial, onde 

se determinam classes com diferentes pesos. Deste modo, são gerados 

novos mapas, que são utilizados para a determinação do mapa final e 

consequente localização do melhor local possível para a construção da 

ETAR. 

Para a determinação das classes, não existem regras rígidas que digam 

claramente que as classes devem ser estruturadas de uma determinada 

forma. As Leis em vigor explicitam as limitações definidas para algumas 

variáveis, proibindo mesmo a construção em determinadas zonas. O 

conhecimento do território e o factor custo são igualmente factores 

importantes para a determinação das classes. 

Relativamente às variáveis RAN e REN, as classes utilizadas são do tipo 

binárias, isto é, 0 para as áreas quer de REN quer de RAN e 1 para as 

restantes zonas. As classes binárias, podem ser consideradas rígidas; no 

entanto, a lei é bastante explícita nesse sentido, proibindo a utilização 

dos solos inseridos nestas áreas, com o intuito de preservar os melhores 

solos, existentes na RAN, para actividades como a agricultura e promover 

a estabilidade ecológica e utilização racional de recursos naturais nas 

áreas de REN. Apesar desta proibição ser uma realidade, existem 

excepções. Neste trabalho, essas excepções não se encontram 

contempladas, em virtude de não entrarem em rota de colisão com o 

bem-estar das populações e eventuais custos adicionais da obra pela não 

inclusão destas zonas. Contudo, estas áreas podem ser desafectadas, em 

regiões onde o bem-estar das populações e factores económicos se 

sobreponham aos interesses de preservação. 
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As Matas devem ser igualmente protegidas, como forma de defesa da 

paisagem, preservando espécies arbóreas de elevada riqueza. Mais uma 

vez, a classe é binária, 0 para as áreas de Matas e 1 para as restantes 

zonas. 

Os perímetros urbanos são naturalmente áreas limitadas à construção de 

uma ETAR, não só as áreas propriamente ditas, como também num raio 

de 200 m. A lei é indicativa para a proibição de construção até 200 m em 

torno das estações de tratamento, o inverso é certamente válido, sendo 

atribuído o valor 0 para a classe até aos 200 m.  

As restantes classes, são definidas de forma pericial com base no 

conhecimento do território, onde é simplesmente atribuído um maior 

gradiente de importância e qualidade quanto maior for o afastamento dos 

perímetros à ETAR. O peso é directamente proporcional ao afastamento. 

Os cursos de água, na ausência de um rio nas proximidades, permitem a 

deposição das águas tratadas na ETAR, sendo uma variável que quanto 

maior for a proximidade, maior é o seu peso. Nesta variável não é 

atribuído valor zero às classes, visto que apesar da sua importância, não 

é definido como factor determinante para a localização. É atribuído um 

maior valor, quanto maior for a proximidade ao curso de água, sendo que 

todas as zonas a mais de 500 m apresentam o valor mais baixo, 1. 

A construção da ETAR em zonas que apresentam declives mais 

acentuados, implica um acréscimo dos custos da obra, nomeadamente 

em trabalhos de escavações e aterros.  

Relativamente aos furos de captação de água, a lei proíbe nas áreas de 

implementação de ETAR’s, a construção de furos para abastecimento de 

água, até 200 m. As outras classes vão aumentando o peso à medida que 

o afastamento para a ETAR é maior. 

Os eixos de via representam, no fundo, um factor económico deste 

modelo, na medida em que a proximidade da ETAR à rede viária é 

fundamental, no sentido de evitar a construção de vias de acesso que 

funcionam de acréscimo para o custo total da obra. 
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Assim, visando a elaboração de um modelo geográfico e considerando as 

variáveis fundamentais enunciadas anteriormente foram definidos os 

processos básicos de análise espacial cuja organização num fluxograma 

constitui uma primeira aproximação à elaboração do referido modelo. 

 

    Figura 20 – Variáveis e processos básicos de análise espacial. 
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3.2.1 Classes das variáveis 

 
3.2.1.1 RAN 

 

Para a variável RAN foi estabelecido um critério binário, onde foi atribuído 

valor 0 para as zonas onde as mesmas ocorriam e 1 para as restantes 

zonas. 

Assim, a gradação é binária e é dada por: 

• 0 - RAN; 1 - todas as áreas que não são abrangidas pela RAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
    Figura 21 - RAN - Reclassificação. 
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 3.2.1.2 REN 
 

Para a variável REN foi estabelecido um critério binário, onde foi atribuído 

valor 0 para as zonas onde as mesmas ocorriam e 1 para as restantes 

zonas. 

Assim, a gradação é binária e é dada por: 

• 0 - REN; 1 - todas as áreas que não são abrangidas pela REN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 22 – REN – Reclassificação. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 78 

3.2.1.3 Matas 

 

Para a variável Matas foi estabelecido um critério binário, onde foi 

atribuído valor 0 para as zonas onde as mesmas ocorriam e 1 para as 

restantes zonas. 

Assim, a gradação é binária e é dada por: 

• 0 - Matas; 1 - todas as áreas que não são abrangidas pelas Matas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
           
 
            
             
 
 
 
 
                                   
          
 Figura 23 - Matas – Reclassificação. 
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3.2.1.4 Perímetros urbanos 

 

Para os perímetros urbanos foram utilizados critérios relativos à 

distância, onde são criados gradientes de distância, sendo que fica não só 

proibida a construção da ETAR nas zonas limitadas pelos perímetros, mas 

também aquelas que se encontram num raio de 200 m.  

A gradação é dada por: 

• 0 – 200 m -  0;  200 – 300 m -  1;  300 – 400 m -  2;  

     400 – 500 m - 3;  500 – 600 m -  4;  > 600 m -  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
             
      
                         
            
 Figura 24 – Perímetros urbanos – Distâncias (Reclassificação). 
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3.2.1.5 Cursos de água 

 

Nos cursos de água o critério distância é novamente utilizado, sendo que 

o gradiente funciona inversamente à variável anterior, visto que quanto 

maior a proximidade ao curso de água, maior é o valor atribuído, 

reduzindo o gradiente à medida que se vai afastando do curso. As classes 

de intervalos provêem da sensibilidade e conhecimento do terreno, não 

existindo nenhuma regra que obrigue o estabelecimento de um 

determinado padrão. 

A gradação é dada por: 

• 0 - 100 m -  6;  100 – 200 m -  5;  200 – 300 m -  4; 

300  - 400 m -  3;  400 – 500 m -   2;  > 500 -  1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
            

 
 
  Figura 25 – Cursos de água – Distâncias (Reclassificação). 
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3.2.1.6 Altimetria (Declives) 

 

Para a altimetria foi necessário construir um TIN e posteriormente 

reclassificar os declives, que constituíam efectivamente a variável 

necessária para o estudo. A inclusão desta variável e respectiva 

reclassificação teve como base o factor custo. Estão associados custos 

acrescidos a obras onde é necessária a realização de escavações e 

aterros, de forma a aplanar as zonas mais declivosas. No gradiente 

estabelecido foi considerado esta premissa, sendo que à medida que o 

declive aumenta o peso diminui, até alcançar o valor 0 em declives 

superiores a 8%. É constituída uma gradação com 5 classes: 

• 0 - 2 % - 4;  2 – 4 % -  3;  4 – 6 % - 2;  6 – 8 % - 1;   > 8 % -  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
          
 
 
 
 
          Figura 26 – Declives – Reclassificação. 
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3.2.1.7 Furos de captação de água 

 

Para os furos de captação de água, existe a proibição de construir furos 

até 200 m da área limite da ETAR, o gradiente estabelecido vai 

aumentando de peso à medida que a distância ao furo vai sendo maior. 

Os intervalos das classes foram estabelecidos segundo a lei em vigor (a 

primeira classe), as restantes foram atribuídas a partir da sensibilidade e 

conhecimento do terreno. 

É constituída uma gradação com 5 classes: 

• 0 – 200 m -  0;  200 – 300 m -  1;  300 – 400 m -  2;  

    400 – 500 m -  3;  > 500 m -  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       
                                                            

                         

                         
                       Figura 27 – Furos de captação de água – Distâncias ( Reclassificação). 
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3.2.1.8 Eixos de via 

 

Os eixos de via surgem nesta análise como uma variável associada ao 

factor custo, uma vez que se a ETAR ficar situada junto de um eixo de 

via, menor será o custo associado à construção de infra-estruturas que 

fazem a ligação à estação de tratamento. Deste modo o gradiente 

apresenta maior peso perto das vias e vai reduzindo o valor à medida 

que se vai afastando do eixo. Os intervalos das classes foram 

estabelecidos com intuito de não tornar a obra mais onerosa (com a 

construção de vias para obter a ligação da ETAR ao restante território), 

não existindo, no entanto, regras que obriguem a uma determinada 

distância. É constituída uma gradação com 4 classes: 

• 0 – 100 m -  4; 100 – 200 m -  3; 200 – 300 m -  2; > 300 m -  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  
       Figura 28 – Eixos de via – Distâncias (Reclassificação). 
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3.2.2 Operações para obtenção do mapa final 

 

O modelo desenvolvido teve como base a análise espacial e modelação 

geográfica (álgebra de mapas), onde a estrutura de dados utilizada é em 

formato raster. A estruturação deste modelo inclui a determinação das 

variáveis necessárias para a análise e a forma como elas se 

apresentavam para a modelação. 

Todas as variáveis incluídas, resultantes das operações de análise 

espacial descritas apresentam-se em formato raster visando 

naturalmente a sua integração final num processo baseado em álgebra 

de mapas. 

Após obter as 8 cartas (variáveis) em formato raster e reclassificadas de 

acordo com as classes definidas visando a sua integração final por 

processos de álgebra de mapas. 

O resultado da modelação geográfica foi a obtenção de um mapa, com as 

zonas de aptidão para a localização da ETAR. A fórmula final de 

integração do processo de modelação geográfica foi definida 

considerando duas perspectivas de avaliação distintas: 

Critérios baseados na normativa de ordenamento municipal – As 

variáveis resultantes do estabelecimento de condições baseadas na 

normativa de ordenamento municipal foram classificadas numa base 

binária (0 e 1), sendo naturalmente integradas na fórmula final como 

parcelas multiplicativas excluindo qualquer outra avaliação sempre que o 

valor no local fosse 0 em qualquer uma destas variáveis; 

Critérios de avaliação – As variáveis resultantes do estabelecimento de 

classes de avaliação definidas de forma pericial visando o teste da 

metodologia foram integradas na fórmula final como parcelas 

multiplicativas sem ponderação diferenciada.  
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Estas variáveis poderiam ser integradas numa fórmula final como 

parcelas aditivas mas essa opção seria menos adequada no caso de 

algumas das variáveis, que integram simultaneamente uma perspectiva 

de avaliação e uma perspectiva de restrição ou exclusão, como é o caso 

dos “Furos de captação de água” e dos “Cursos de água”. 

Considerando o conjunto de variáveis e os intervalos de avaliação 

definidos os valores da fórmula final de integração (multiplicação 

simples) podem variar entre 0 e 1920, sendo 0 um valor de exclusão e os 

valores de 1 a 1920 passíveis de resultar das diferentes combinações. 

Não foram efectuados testes de sensibilidade às variáveis utilizadas neste 

processo de modelação geográfica nem foram aprofundadas as questões 

relativas ao processo de reclassificação final dos resultados da fórmula de 

integração. Este facto contribuirá certamente para uma menor 

aplicabilidade directa da fórmula utilizada, que se assume com carácter 

essencialmente prospectivo no teste da abordagem metodológica. 

O modelo apresentado em seguida sintetiza o relatado anteriormente. 
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Figura 29 – Operações de análise espacial, aplicadas no caso de estudo. 
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     Figura 30 – Mapa Final – Aptidão para ETAR (Função de integração final). 
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   Figura 31 – Mapa Final (Aptidão para ETAR) - Enquadramento com a cartografia. 
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3.2.3 Distribuição das áreas para implementação da 

ETAR 

 
No mapa final existem três zonas, correspondentes a aptidão excelente 

para a ETAR, que se destacam pela área que ocupam (como demonstram 

as figuras), permitindo deste modo a implementação desta infra-

estrutura. Essas áreas são definidas como localização 1, 2 e 3. É 

igualmente de salientar que existem no mapa outras áreas com excelente 

aptidão, mas não apresentam área suficiente, não sendo por isso 

contabilizadas.  

 
3.2.3.1 ETAR - Localização 1 

 
A localização 1 apresenta uma área de aproximadamente 9.7 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 32 – Mapa final – Localização 1. 
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3.2.3.2 ETAR - Localização 2 

 

A localização 2 apresenta uma área de aproximadamente 4.2 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
  Figura 33 – Mapa final – Localização 2. 
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3.2.3.3 ETAR - Localização 3 

 

A localização 3 apresenta uma área de aproximadamente 4.9 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
      
  Figura 34 – Mapa final – Localização 3. 
 

Das três áreas referidas, foi necessário definir aquela que reunisse as 

melhores condições para a localização da ETAR. Para isso, é importante 

saber quantos metros de emissários são necessários para cada uma das 

localizações possíveis. Com a determinação do traçado, temos essa 

informação, para cada localização. Deste modo e considerando que os 

emissários representam uma grande fatia do orçamento de um projecto 

como este, deve ser escolhida à partida, para a localização da ETAR, a 

zona que implicará o menor número de metros de emissários. 
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3.3 Traçado dos emissários 

 
Após a preparação da rede geométrica, está preparado o caminho para 

calcular o traçado dos emissários, sendo que o objectivo passa por 

determinar o caminho mais curto ou o de menor custo, desde os 

perímetros urbanos até à ETAR, atravessando naturalmente esta mesma 

rede.  

Para isso foi necessário, inicialmente, calcular o centroíde dos perímetros 

urbanos.  

O centroíde (centro de gravidade), representa um ponto notável do 

terreno, cujas coordenadas (abcissa, ordenada e cota) são as médias dos 

valores respectivos de todos os pontos da quadrícula: num triângulo é o 

ponto de intersecção das suas medianas (segmentos de recta que unem 

um vértice com o ponto médio do lado oposto), se for rectangular, está 

no cruzamento das diagonais. 

A determinação do centroíde é justificada pela necessidade de obter um 

ponto central e simultaneamente ter uma referência para servir de 

“ponto de partida” para os emissários. 

Nesta fase já existe o “ponto de partida” para o traçado dos emissários, 

isto é, o centróide dos perímetros urbanos e o ponto de chegada, a ETAR, 

resta determinar o caminho. O que usualmente é utilizado como base 

para os traçados e implementação de emissários, são as vias, a razão 

pretende-se pelo facto de serem de fácil acesso, evitam expropriações e 

consequentemente problemas com os proprietários dos terrenos e no 

caso de ocorrerem anomalias, é fácil a sua localização e reparo.  

Com os três elementos, centróide, ETAR e vias é possível determinar os 

locais de passagem dos emissários, percorrendo o caminho mais curto ou 

de menor custo. 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 93 

Para o efeito foi realizada, no ArcGis, a operação closest facility. Esta 

operação, é realizada no Network Analyst e permite a determinação do 

caminho mais curto entre os centroídes dos perímetros urbanos 

(denominado e definido no arcgis como incidents) e a ETAR (no arcgis é 

denominada e definida como facilities), ao longo das vias. O traçado à 

partida, quer os incidents, quer as facilities, encontram-se vazias, ou 

seja, sem qualquer localização associada. Para que seja possível a sua 

localização, é estabelecida uma interactividade, através de geocoding 

adress ou loading (load locations) de outro (s) objecto (s) (feature class) 

existentes no projecto. Neste caso, foi efectuado o load locations da ETAR 

e centroídes, estabelecidos anteriormente. 

Após a realização de todas estas operações, é utilizada a função solve, 

que mediante um simples click, determina os traçados dos emissários (no 

arcgis são denominados como routes) de cada centroíde para ETAR, 

utilizando a rede geométrica como base. Esta operação foi realizada para 

as 3 localizações possíveis, como se pode verificar pelas figuras em baixo 

expostas. 
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3.3.1 Traçado para a localização 1 

 

  Figura 35 – Traçado dos emissários dos centroídes para a ETAR (localização 1). 
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3.3.2 Traçado para a localização 2 

  Figura 36 – Traçado dos emissários dos centroídes para a ETAR (localização 2). 
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3.3.3 Traçado para a localização 3 

 

  Figura 37 - Traçado dos emissários dos centroídes para a ETAR (localização 3). 
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3.4 Determinação da melhor área para a implementação da 

ETAR 

 
Seguindo a estrutura e metodologia anteriormente descrita, é necessário 

calcular, das 3 localizações possíveis, aquela que menos metros de 

emissários necessita e consequentemente aquela que apresenta o menor 

custo. 

O custo dos emissários é de aproximadamente 200 euros/m (valor 

praticado em território português). Este valor engloba: corte e reposição 

de pavimento, movimentação de terras, aterro, fornecimento e 

montagem de tubagem e acessórios (válvulas e ventosas). 

 

ETAR  

Localização 1 Localização 2 Localização 3 

Traçados dos 

emissários 

(m) 

38.590 35.350 36864 

Custo dos 

emissários 

(euros) 

7.718.000 7.070.000 7.372.800 

Tabela 4 – Comprimento dos emissários e respectivos custos, para cada localização. 
 

A ETAR na localização 1, de acordo com o traçado dos emissários, é a 

mais onerosa, com um valor de 7.718.000, representando um acréscimo 

de 345.200 euros em relação à localização 3 e 648.000 relativamente à 

localização 2. 

Dada a tabela apresentada, verifica-se que a ETAR a implementar na 

localização 2 é aquela para a qual, o comprimento de emissários é mais 

reduzido (sendo por isso a menos onerosa), desde os centroídes à 

mesma. Considerando que o custo da ETAR é igual, seja qual for a 

localização apresentada, a localização 2 reúne as melhores condições, a 

nível económico, para a construção da mesma. 
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Nota final 

 
Considerando os modelos de localização como métodos, visando a 

definição espacial dos melhores locais para implementação de um 

equipamento ou infra-estrutura, tendo em consideração a conjugação de 

diversos factores determinantes na análise, esta abordagem surge 

naturalmente muito adaptada ao processo de gestão e planeamento 

municipal. 

Naturalmente, os modelos de localização surgem em contexto de 

problema, em contexto de limitação de espaço e/ou outros recursos, 

nomeadamente financeiros para a localização de determinada infra-

estrutura ou equipamento. 

Na determinação das melhores localizações para qualquer equipamento é 

fundamental definir o contexto de limitações, recursos e potencialidades 

visando alcançar a melhor solução possível para a resolução de um 

problema de localização. 

No caso de estudo implementado apenas dos elementos fundamentais de 

um problema de localização se encontrava resolvido. Estava à partida 

definido que iria ser apenas estudada a resolução de um problema de 

localização de uma ETAR.  

Assim, não se colocava uma maior complexidade de localização de várias 

ETAR’s nem a definição do seu contexto de relações espaciais. No entanto 

os restantes elementos de um processo de localização por si só 

constituíam um problema de alguma complexidade, sobretudo na 

transição de uma abordagem teórica para a formulação de uma 

metodologia eminentemente prática adequada a um contexto de 

planeamento e gestão municipal. 

Na definição de uma metodologia para abordar este caso de estudo foram 

considerados os seguintes elementos ou componentes de um problema 

de localização: 
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- A localização dos objectos (equipamentos); 

- A dimensão dos objectos; 

- A relação dos objectos com os outros objectos que o circundam (como 

isso influencia a sua localização). 

O processo de implementação do caso de estudo efectuado considerou 

uma perspectiva clássica de predefinição pericial de variáveis a incluir na 

elaboração do modelo geográfico. A partir de uma base estruturada 

segundo o modelo geodatabase e constituída por informação temática em 

formato vectorial, são desenvolvidas as sequências de análise espacial 

orientadas para a produção de variáveis finais em formato raster de 

acordo com as exigências do modelo estabelecido. 

A estrutura raster representa uma abstracção do mundo real, expressa 

por uma matriz de células especialmente orientada para a realização de 

operações de álgebra de mapas em sistemas de informação geográfica.  

Seguindo o modelo implementado, foi implementada uma função 

integradora que, como atrás referido, se baseou numa multiplicação não 

ponderada de do conjunto de variáveis consideradas (utilização do raster 

calculator).  

Tendo sido estabelecidas 6 classes de aptidão com base numa avaliação 

dos resultados da função integradora para a localização da ETAR foram 

assim definidas as áreas com maior aptidão para a construção da ETAR 

como se pode ver pela figura 30 que apresenta a aptidão para a ETAR. 

Além avaliação dos resultados da função integradora, é igualmente 

elaborada uma análise suplementar, de forma a aferir, de todas áreas 

que deram como aptidão excelente para a ETAR, aquela que é a melhor 

possível.  

Nesta análise suplementar entrou um factor determinante, que não é 

utilizado para álgebra de mapas, os custos dos emissários. Este factor é 

valorizável, na medida em que quanto maior for a distância dos 

centróides dos perímetros urbanos à ETAR, maior é o número de metros 

de emissários necessários, tornando a obra mais onerosa.  
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Os emissários são estruturas, que devido à composição material, 

necessidade de abertura de valas para a sua implementação, etc., 

apresentam um custo elevado; ainda mais pela necessidade de muitos 

metros de emissários, para cobrir todo o Concelho. A análise dos 

resultados permite evidenciar que os emissários se apresentam como 

factor desequilibrador na escolha da melhor localização, a partir das 3 

localizações determinadas anteriormente, através do modelo de 

localização da ETAR. 

Para a determinação do traçado, foi utilizada uma rede geométrica 

construída a partir dos eixos de via, os centroídes e a localização da ETAR 

(para cada uma das localizações possíveis), possibilitando assim calcular 

o comprimento para cada uma, podendo assim escolher a melhor 

localização possível. 

A construção de estações de tratamento das águas residuais tem vindo a 

crescer ao longo dos anos, embora existam muitos Concelhos de Portugal 

que não podem usufruir de tal equipamento porque o custo da 

construção dos sistemas de águas residuais é ainda muito elevado, 

reduzindo-se, deste modo, as hipóteses de construção de tais sistemas. 

Daqui a necessidade de construir metodologias, que tornem mais rápida 

a determinação da localização das ETAR’s e igualmente do traçado dos 

emissários, por forma a agilizar todo o processo da sua concepção e 

localização, por um lado, e a reduzir os custos da sua construção, por 

outro.  

Pretendeu-se sobretudo elaborar um modelo de localização de um 

equipamento, concretamente de uma ETAR, bem como do traçado dos 

emissários, num ambiente de sistemas de informação geográfica de 

acordo, por um lado com os critérios de localização definidos por lei e, 

por outro, com base num conjunto de critérios de avaliação, periciais, 

mas baseando-se num conhecimento detalhado da área de estudo. 
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Assim, existem dois pressupostos fundamentais inerentes a este modelo: 

o primeiro é o conhecimento da lei, ou seja, onde é que se pode construir 

e onde não se pode, quais as excepções; o segundo passa por conhecer o 

território (o que é que existe, como é que está distribuído, quais as 

implicações de construir num determinado sítio, entre outras questões, 

fundamentais ao bem estar da população). 

No que respeita ao traçado dos emissários, considerou-se fundamental 

salvaguardar uma elevada aderência à realidade prática de contextos de 

gestão e planeamento municipal, nomeadamente no que se refere aos 

aspectos práticos referentes à sua localização, daí a escolha dos eixos de 

via como base para a sua passagem. A justificação é baseada no fácil 

acesso e localização desses emissários (detecção de anomalias), assim 

como, a ausência de possíveis “conflitos” entre os proprietários de 

terrenos, que podiam eventualmente servir para a localização do traçado. 

Assim, este modelo representa um modelo “aberto”, que necessita 

naturalmente de ser calibrado e também pode ser sujeito à introdução de 

novas variáveis que o tornem mais aproximado da realidade. Pode, 

igualmente, ser adaptado para a localização de outros equipamentos. 

Assim, considera-se que a dissertação elaborada descreve uma 

abordagem metodológica de fácil implementação, que, devendo 

naturalmente ser sujeita a diversos aperfeiçoamentos e 

desenvolvimentos metodológicos, possui uma elevada aplicabilidade, 

quer ao nível da localização de ETAR, quer em termos de localização de 

outras infra-estruturas, podendo contribuir para o desenvolvimento de 

modelos que melhor representem a realidade em contextos de 

planeamento e gestão municipal.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Extracto do PDM da Moita de 1992 – Decretos -Lei 

Decretos-Lei 

1.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

CAPÍTULO II 

ESPAÇOS CULTURAIS E NATURAIS 

SECÇÃO I 

PROTECÇÃO DA PAISAGEM E RECURSOS NATURAIS 

SUBSECÇÃO II 

OUTROS VALORES NATURAIS 

 

Art. 10º 

(RAN – Remissão) 

As áreas abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), que hoje tem 

por assento legal o Decreto – Lei nº 196/89, de 14 de Junho, delimitada 

na Planta de Condicionantes, encontram-se especialmente sujeitas ao 

disposto no artº 27º, inserido, por razões de ordem sistemática, no 

capítulo V, relativo aos Espaços Agrícolas e Florestais, figurando os solos 

integrados na RAN como categoria destes.   

 

CAPÍTULO V 

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

SECÇÃO I 

SOLOS PROTEGIDOS 

Art. 27º 

(Áreas abrangidas pela RAN) 

1 – Sem prejuízo das restrições e condicionantes constantes da lei e do 

Art. 25º deste Regulamento, ficam interditas nesta áreas:  
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a) As práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e 

das camadas de solo arável, desde que não integradas em práticas de 

exploração agrícola; 

b) O derrube de árvores não integrado em práticas de exploração 

florestal; 

c) Operações de loteamento e o simples destaque de uma parcela 

destinada imediata ou subsequentemente à construção; 

d) Obras de urbanização; 

e) A instalação de depósitos de ferro-velho, de resíduos sólidos, de 

combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e de veículos. 

2 – Quando, nos termos da Lei, forem autorizadas obras com finalidade 

exclusivamente agrícola, a construção de habitações para fixação dos 

agricultores ou, excepcionalmente, para os proprietários de prédios 

incluídos nestas áreas, as construções ou os abrigos fixos ou móveis, se 

for esse o caso, ficarão sujeitos aos seguintes condicionamentos: 

c) Altura máxima das construções não habitacionais, com excepção de 

silos, depósitos de águas ou instalações especiais tecnicamente 

justificáveis . 5 m; 

d) As novas construções ou os novos abrigos deverão ser implementados, 

sempre que possível, numa faixa, medida para além das zonas “non 

aedificandi”, consignadas na Secção I do Capítulo III, com a profundidade 

máxima de 25 m; 

e) O abastecimento de água e a drenagem de esgotos deverão ser 

assegurados por sistema autónomo, salvo se o interessado financiar a 

extensão das redes públicas e esta for também autorizada.  

Reserva Agrícola Nacional (R.A.N) 

Conjunto de solos da classe B e subclasse Ch (uma vez não existirem 

solos da classe A no município) e outros solos julgado ser necessário 

considerar a sua protecção, quer por serem de aluviões, quer pela 

utilização agrícola presente. 
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1.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 

CAPÍTULO II 

ESPAÇOS CULTURAIS E NATURAIS 

 

SECÇÃO I 

PROTECÇÃO DA PAISAGEM E RECURSOS NATURAIS 

SUBSECÇÃO I 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

 

Art. 6º 

(Delimitação) 

Os solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN), que tem hoje por 

assento legal o Decreto-Lei nº93/90, de 13 de Março, encontram-se 

conjuntamente delimitados na Planta de Condicionantes, abrangendo, a 

Faixa Ribeirinha, as Cabeceiras de Linha de Água e as Linhas de Água, 

respectivas margens e zonas adjacentes. 

 

Art. 7º 

(Restrições especiais) 

Sem prejuízo do disposto nas alªs a) a c) do nº2 do art. 4º do Decreto-Lei 

nº93/90, no presente Capítulo e no art. 25º deste Regulamento, nos 

solos incluídos na REN são proibidos: 

a) Acções que se traduzam na destruição do revestimento vegetal, do 

relevo natural e da camadas de solo arável, a menos que se justifiquem 

para uma adequada exploração agrícola ou aquícola; 

b) O derrube de árvores não integrado em práticas de exploração 

florestal; 

c) Operações de loteamento e o simples destaque de uma parcela 

destinada imediata ou subsequentemente à construção; 

d) Obras de urbanização, incluindo vias de acesso a veículos automóveis; 
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e) A construção de edificações; 

f) A instalação de abrigos fixos ou móveis; 

g) A instalação de depósitos de ferro-velho, de resíduos sólidos, de 

combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e de veículos. 

 

Art. 8º 

(Faixa Ribeirinha) 

Na Faixa Ribeirinha, atentas as actividades que nela se desenvolvem e as 

potencialidades que apresenta, nalgumas áreas, para o uso colectivo, 

bem assim para a agricultura e a aquicultura, poderão ser 

designadamente autorizadas, por não comprometerem o seu equilíbrio 

ecológico, as seguintes acções: 

a) O abate isolado de árvores, em vista ao seu melhor ordenamento, 

desde que substituídas por espécies indígenas mais adequadas ao seu 

eventual uso público; 

b) A instalação de pequenos equipamentos de apoio ao uso público; 

c) A instalação de pequenos equipamentos de apoio à agricultura e à 

aquicultura.  

Art. 9º 

(Cabeceiras de Linhas de Água) 

Nas cabeceiras de linhas de água é apenas permitida a plantação ou 

replantação de matas de protecção, entendidas como os estratos 

arbóreos e arbustivos formados por espécies indígenas de uso exclusivo 

de protecção.  

 

Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.) 

Integra todas as áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e 

à utilização nacional dos recursos naturais com, exclusão das áreas 

construídas ou de construção autorizada, bem como das destinadas às 

satisfação das carências existentes em termos de habitação, 

equipamentos ou infra-estruturas. 
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1.3 Matas 
 

CAPÍTULO V 

ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

SECÇÃO I 

SOLOS PROTEGIDOS 

Art. 32º 

(Matas e Maciços Arbóreos) 

1 – Através da delimitação de áreas de mata e de maciços arbóreos, 

pretende-se a defesa da permanência da estrutura verde dominante, 

salvaguardando a topografia do solo e do coberto vegetal, importantes 

para a defesa da paisagem e para o equilíbrio ecológico. 

2 – Estas zonas ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

a) As árvores e os maciços de arborização assinalados na Planta de 

Condicionantes não poderão ser suprimidos; 

b) Sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes, são proibidas as 

práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das 

camadas de solo arável, desde que não integradas em acções de 

exploração agrícola; 

c) É interdita a instalação de depósitos de ferro-velho, de resíduos 

sólidos, de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos e de veículos; 

i) O abastecimento de água e a drenagem de esgotos devem ser 

assegurados por sistema autónomo, a menos que o interessado financie 

a extensão das redes públicas; 

 

Matas 

As matas são áreas florestais consistentes que deverão conservar essa 

função. A exploração florestal deverá ser efectuada de acordo com as 

regras normais que regulam esta actividade, pelo que não são permitidos 

cortes rasos. 
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1.4 Rede de Esgotos 
 

CAPÍTULO III 

ESPAÇOS CANAIS 

PROTECÇÃO A INFRA-ESTRUTURAS 

SECÇÃO II 

OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 

Art. 23º 

(Sistemas de Saneamento Básico) 

1 – É interdita a construção e a deposição de resíduos sólidos ao longo de 

uma faixa de 5m, medida para um e outro lados das condutas de adução 

de água, de adução-distribuição de água e dos emissários das redes de 

drenagem de esgotos. 

2 – É interdita a construção e a deposição de resíduos sólidos ao longo de 

uma faixa de 1 m, medida para um e para outro lados das condutas 

distribuidoras de água e dos colectores de drenagem de esgotos. 

3 – É estabelecida uma faixa de protecção, com a largura de 15 m, em 

redor dos reservatórios de água, na qual fica interdita a construção e a 

deposição de resíduos sólidos. 

6 – É interdita a construção numa faixa de 200 m, definida a partir dos 

limites exteriores das estações de tratamento de águas residuais e dos 

limites das áreas ocupadas por depósitos ou estações de tratamento de 

resíduos sólidos. 

7 – Nas faixas de respeito a que se refere o número anterior são apenas 

permitidas explorações florestais, sendo proibido a abertura de poços ou 

furos que se destinem ao fornecimento de água para rega e para 

consumo doméstico. 
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1.5 Perímetros Urbanos 
 

CAPÍTULO VI 

ESPAÇOS URBANOS E URBANIZÁVEIS 

 

SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 41º 

(Perímetros urbanos) 

 

O conjunto do espaço urbano e do espaço urbanizável dos aglomerados 

identificados na Planta de Ordenamento determina o perímetro urbano 

dos mesmos. 

  

Art. 42º 

(Restrições gerais) 

 

1 – Adentro dos perímetros urbanos, na acepção referida no artigo 

anterior, é interdita a instalação de parques de sucata, de depósitos de 

resíduos sólidos, de instalações pecuárias, de depósitos de produtos 

explosivos, de produtos inflamáveis por grosso e de veículos. 

 

2 – Quando não se preveja a ocupação urbana de espaços urbanizáveis 

dentro de um horizonte temporal mínimo de 2 anos, a Câmara Municipal 

poderá autorizar a instalação provisória nestes de depósitos de veículos 

por prazos não superiores a 1 ano. 
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Anexo 2 - Leis Gerais 

2.1 Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E ALIMENTAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

 

CAPÍTULO II 

Reserva Agrícola Nacional 

 

SECÇÃO I 

Constituição da Reserva Agrícola Nacional 

 

Artigo 3.º 

Definição e estrutura 

 

1— A Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada «RAN», é o 

conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a 

produção de bens agrícolas.  

2— Para efeitos da sua gestão ordenada, a RAN divide-se em regiões que 

coincidem com o território de cada direcção regional de agricultura.  

3— Cada região da RAN tem como órgão próprio uma comissão regional 

da reserva agrícola, existindo, a nível nacional, o Conselho Nacional da 

Reserva Agrícola.  

Artigo 4.º 

Composição 

1— As áreas da RAN são constituídas por solos das classes A e B, bem 

como por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por solos de 

outros tipos cuja integração nas mesmas se mostre conveniente para a 

prossecução dos fins previstos no presente diploma.  
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2— Aos assentos da lavoura de explorações agrícolas viáveis situadas nas 

áreas da RAN é aplicável o regime desta.  

 

SECÇÃO II 

Regime da RAN 

Artigo 8.º 

Princípio geral 

 

1— Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os solos da RAN 

devem ser exclusivamente afectos à agricultura, sendo proibidas todas as 

acções que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, 

designadamente as seguintes:  

a) Obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 

edifícios, aterros e escavações;  

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos 

urbanos, resíduos industriais ou outros produtos que contenham 

substâncias ou microrganismos que possam alterar as características do 

solo;  

c) Despejo de volumes excessivos de lamas, designadamente resultantes 

da utilização indiscriminada de processos de tratamento de efluentes; 

d) Acções que provoquem erosão e degradação do solo, desprendimento 

de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade e outros 

efeitos perniciosos;  

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e 

fitofarmacêuticos.  

2— As actividades agrícolas desenvolvidas nos solos da RAN são objecto 

de tratamento preferencial em todas as acções de fomento e apoio à 

agricultura desenvolvidas pelas entidades públicas.  
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Artigo 9.º 

Utilização de solos da RAN condicionados pela lei geral 

 

1— Carecem de prévio parecer favorável das Comissões Regionais da 

Reserva Agrícola (CRRA) todas as licenças, concessões, aprovações e 

autorizações administrativas relativas a utilizações não agrícolas de solos 

integrados na RAN.  

2— Os pareceres favoráveis das CRRA só podem ser concedidos quando 

estejam em causa: 

a) Obras com finalidade exclusivamente agrícola, quando integradas e 

utilizadas em explorações agrícolas viáveis, desde que não existam 

alternativas de localização em solos não incluídos na RAN ou, quando os 

haja, a sua implantação nestes inviabilize técnica e economicamente a 

construção; 

b) Habitações para fixação em regime de residência habitual dos 

agricultores em explorações agrícolas viáveis, desde que não existam 

alternativas válidas de localização em solos não incluídos na RAN; 

c) Habitações para utilização própria e exclusiva dos seus proprietários e 

respectivos agregados familiares, quando se encontrem em situação de 

extrema necessidade sem alternativa viável para a obtenção de habitação 

condigna e daí não resultem inconvenientes para os interesses tutelados 

pelo presente diploma; 

d) Vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos ou 

construções de interesse público, desde que não haja alternativa técnica 

economicamente aceitável para o seu traçado ou localização; 

e) Exploração de minas, pedreiras, barreiras e saibreiras, ficando os 

responsáveis obrigados a executar o plano de recuperação dos solos que 

seja aprovado; 
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2.2 Decreto - Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

 

Altera o Decreto-Lei n.° 196/89, de 14 de Junho, que define o regime 

jurídico da Reserva Agrícola Nacional 

O Decreto-Lei n.° 196/89, de 14 de Junho, estabelece o regime da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), visando proteger as áreas com maior 

aptidão agrícola e contribuir para o desenvolvimento da agricultura 

portuguesa e para o correcto ordenamento do território. 

Nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.° da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo único 

Os artigos 9.°, 14.°, 15.º 16.°, 17.°, 28.°, 32.° e 36.° do Decreto-Lei n.° 

196/89, de 14 de Junho, passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 9.° 

g) Operações relativas à florestação e exploração florestal quando 

decorrentes de projectos aprovados ou autorizados pela Direcção-geral 

das Florestas; 

h) Instalações para agro-turismo e turismo rural, quando se enquadrem e 

justifiquem como complemento de actividades exercidas numa 

exploração Agrícola; 

  

 

2.3 Portaria n.º 1403/2002. DR 250 SÉRIE I-B de 2002-10-29 

 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

Procede a ajustamentos nos valores e nos critérios relativos ao cálculo 

das taxas a cobrar pelos serviços prestados pelo Centro Nacional de 

Reconhecimento e Ordenamento Agrário. Revoga a Portaria n.º 389/90, 

de 23 de Maio. 
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2.4 Decreto-Lei n.º 321/83 de 5 de Julho 
 

MINISTÉRIO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Artigo 1.° 

(Reserva Ecológica Nacional) 

 

É instituída a Reserva Ecológica Nacional, que integra todas as áreas 

indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos 

recursos naturais tendo em vista o correcto ordenamento do território. 

 

Artigo 3.° 

(Regime da Reserva Ecológica) 

 

1— Nos solos da Reserva Ecológica são proibidas todas as acções que 

diminuam ou destruam as suas funções e potencialidades, 

nomeadamente vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, 

aterros e escavações, destruição do coberto vegetal e vida animal. 

2— Exceptuam-se do disposto no número anterior as utilizações e 

ocupações, a definir em diploma regulamentar. 
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2.5 Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março 

 

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

O Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, criou a Reserva Ecológica 

Nacional (REN) com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos 

e a utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e 

potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura 

biofísica das regiões bem como a permanência de muitos dos seus 

valores económicos, sociais e culturas. 

Integrando áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e a 

utilização racional dos recursos naturais, a REN constituía assim, 

conjuntamente com o Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, e o 

Decreto-lei n.º 613/76, de 27 de Julho, parte da rede fundamental de 

protecção das potencialidades biofísica e as e culturais do território e, 

portanto, um instrumento de ordenamento da maior importância. 

Com o presente diploma, e no seguimento do disposto no artigo 27. ° da 

Lei de Bases do Ambiente —Lei n.º 11/87, de 7 de Abril—, pretende-se 

salvaguardar de uma só vez, os valores ecológicos e o homem, não só na 

sua integridade física, como no fecundo enquadramento da sua 

actividade económica, social e cultural, conforme é realçado na Carta 

Europeia Ordenamento do Território. 

Artigo 1.º 

Conceito 

A Reserva Ecológica Nacional, adiante designada por REN, constituí uma 

estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento 

à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a 

protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos 

processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das 

actividades humanas. 
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Artigo 4. ° (Modificado) 

Regime 

1— Nas áreas incluídas na REN são proibidas as acções de iniciativa 

pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento obras 

de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de 

comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal. 

2— Exceptuem-se do disposto no número anterior: 

c) A realização de acções de interesse público como tal reconhecido por 

despacho conjunto junto do Ministro do Planeamento e Administração do 

Território, do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais e do ministro 

competente em razão da matéria. 

 

 

Artigo 20.° 

Legislação revogada 

São revogados os Decretos-lei nºs os 321/83, de 5 de Julho, e 411/83, 

de 23 de Novembro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo da Localização de Sistemas de Águas Residuais 

Rita Costa 121 

2.6 Decreto-Lei n.º 213/92. DR 235/92 SÉRIE I-A de 1992-
10-12 

 

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais 

 

Altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março (Reserva Ecológica 

Nacional). 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: Artigo 1.º Os artigos 3.º, 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 

10.º, 11.º, 13.º, 14.º, 17.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

Março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de 

Outubro, passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 10.º 

As áreas integradas na REN são especificamente demarcadas em todos 

os instrumentos de planeamento que definam ou determinem a ocupação 

física do solo, designadamente planos regionais e municipais de 

ordenamento do território. 

 

2.7 Decreto-Lei n.º 79/95. 

 

DR 93/95 SÉRIE I-A de 1995-04-20 

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais 

 

Altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março [revê o regime jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

321/83, de 5 de Julho]. 

Artigo único. O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 316/90, de 13 de Outubro, e 213/92, de 

12 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 3.º 

[...] 

 

1 - Compete ao Governo, por resolução do Conselho de Ministros, ouvida 

a Comissão referida no artigo 8.º, aprovar a integração e a exclusão de 

áreas da REN. 

2 - ... 

3 - ... 

4 - ... 

5 - ... 

6 - ... 

7 - ... 

8 - ... 

9 - Nas situações em que a delimitação da REN constante do plano 

director municipal não coincida com a delimitação da mesma reserva 

operada pela resolução mencionada no n.º 1, deve o respectivo plano ser 

objecto de alteração, a processar nos termos do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 69/90, de 2 de Março, com a redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 211/92, de 8 de Outubro. 

 

 


