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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento descreve as principais funcionalidades da ferramenta GIS criada no âmbito do 

projeto Aqualitrans, que permite visualizar a informação mais representativa das ETAR analisadas (um total 

de 173 ETAR), assim como comparar ETAR com caraterísticas similares com o objetivo de analisar qual é o seu 

grau de melhoria alcançável.  

2 FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA 

Parte dos resultados do estudo de caraterização do sector realizado no projeto Aqualitrans foi transferido 

para um ambiente Web com aplicação GIS e de visualização de gráfica para permitir a qualquer usuário 

consulte as principais análises realizadas.   

O elevado volume de dados tratados permitiu realizar numerosos gráficos comparativos entra as diferentes 

variáveis analisadas, estudar diferentes gamas de habitantes equivalentes e fazer agrupamentos daquelas 

ETAR que, por tipologia, possuem mais similaridades. 

Existem 2 tipos de acesso à aplicação  

- Acesso livre. Perfil Básico. Possibilidade exclusiva de visualização e descarga de informação 

pública. 

- Acesso restrito. 

o Perfil Básico Titular. Serão criados um nome de usuário e senha de modo a que estes 

possam ver todas informações disponíveis na rede (sem restrições). Estes só terão a 

funcionalidade de visualização e descarga, não podendo editar informações. 

o Perfil Administrador. Os recursos de edição serão adicionados. 

A ferramenta GIS para análise de ETAR criada pode encontrar-se no seguinte endereço: 

http://aqualitrans.itg.es/ na secção “GIS”. 

 

Figura 1. Janela inicial da aplicação que alberga as ferramentas do projeto Aqualitrans  

 

A ferramenta GIS permitirá visualizar a informação de duas formas genéricas: 

- Informação individual por ETAR. Ao selecionar uma ETAR se pode aceder às informações 

predefinidas desse ponto, abrindo uma janela emergente. 

- Informação global ou conjunta. Ao selecionar determinados filtros predefinidos, as informações 

serão exibidas no próprio mapa gráficos de todas as ETAR pré-selecionadas por filtro se visualizará 

Icono de acceso a 

herramienta GIS 

http://aqualitrans.itg.es/
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no próprio mapa a informação através de mapas gráficos de todas as ETAR pré-selecionadas por 

filtro   

2.1 Informação individual 

O usuário ao premir sobre uma ETAR no mapa terá acesso às informações básicas individuais da referida 

ETAR. 

 

 
Figura 2. Vista de mapa com informação básica da ETAR selecionada 

Ao premir em “detalhe” se abre a seguinte janela com a informação detalhada, a qual se agrupa nos 

seguintes separadores: 

- Dados construtivos 

- Quadro de controlo 

- Seguimento das variáveis energéticas e de resíduos  

- Indicadores de consumo 

- Indicadores de projeto 

- Seguimento mensal (Consumos) 

- Seguimento Mensal (Tratamento) 
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Figura 3. Vista principal do separador da informação de detalhe 

 

Separado dos dados construtivos  

O separador “Dados Construtivos” fornece a seguinte informação: 

- Dados construtivos 

- Dados da massa de água 

- Informação de funcionamento 

- Tabela de potências 

A seguinte imagem mostra parte da informação fornecida no separador de dados construtivos: 

 

Figura 4. Vista do separador “Dados Construtivos” 

 

Separador de quadro de controlo 

O separador “Quadro de controlo” fornece as seguintes informações: 

- Indicadores de projeto 
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- Caudal Água Tratada / Caudal projeto 

- h.e. tratado / h.e. projeto 

- Repartição da potência por tratamento (kW) 

- Potência instalada por processo (kW) e com consumo  

- Indicadores de funcionamento 

- Consumo energia (kWh) /h.e. tratado 

- Consumo energia (kWh) /m3 agua tratada 

- Comparação de indicadores consumo elétrico 

- Consumo energia (kWh) em função do caudal médio e h.e. tratado 

- Consumo energia (kWh) em função do caudal médio e h.e. tratado 

 

A seguinte imagem mostra parte da informação proporcionada no separador de dados de quadro de 

controlo 

 

Figura 5. Vista do separador “Quadro de controlo” 

 

 

Separador de seguimento das variáveis energéticas e de resíduos  

A seguinte imagem parte da informação proporcionada no separador “seguimento das variáveis energéticas 

e de resíduos”. 



    

Actividad 3 | Ferramenta GIS                                                                          Página 7 de 12  

 

Figura 6. Vista do separador “Seguimento das variáveis energéticas e de resíduos”  

 

Separador indicadores de consumo  

A seguinte imagem mostra parte da informação fornecida no separador “indicadores de consumo”.  

 
Figura 7. Vista do separador “indicadores de consumo”  

 

Separador indicadores de projeto  
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A seguinte imagem mostra parte da informação fornecida no separador “indicadores de projeto”: 

 
Figura 8. Vista do separador “indicadores de projeto”  

 

Separador seguimento mensal (consumos)  

A seguinte imagem mostra parte da informação fornecida no separador “seguimento mensal (consumos)”: 

 

 
Figura 9. Vista do separador “seguimento mensal (consumos)”  
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2.2 Informação global 

O usuário ao selecionar o ícone do globo terrestre identificado na seguinte figura terá acesso à informação 

global das ETAR. 

 
Figura 10. Acesso à informação global 

A chamada informação global permite realizar consultas gerais de indicadores das ETAR com o objetivo de 

se comparar parâmetros de diferentes ETAR associadas por tamanho. 

A janela estará dividida em 2 partes: 

- Parte com mapa GIS. Representação em mapa da variável selecionada (mapa de calor, mapa com 

gráficos integrados ou similares)  

- Parte com representação gráfica: para variável selecionada, os correspondentes são representados.  
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Os indicadores que podem consultar são os seguintes:  

Variável Uds 

Consumo elétrico  kWh/ano 

Caudal água bruta  m3/ano 

Caudal água tratada  m3/ano 

CBO5  Kg/ano 

CQO  Kg/ano 

Nt  Kg/ano 

Pt  Kg/ano 

SST Kg/ano 

Consumo / caudal agua tratada kWh / m3 

Consumo / h.e. tratado kWh / (h.e. tratado ano) 

Consumo / h.e. real kWh / (h.e. projeto ano) 

Consumo / CQO kWh /kg 

Consumo / Nt kWh /kg 

Consumo / Pt kWh /kg 

Consumo / SST kWh /kg 

Potência instalada / h.e. projeto kW / h.e. 

h.e. projeto / h.e. real h.e. projeto / h.e. real 

Caudal projeto / Caudal tratado - 

 

A seguir se mostram diferentes janelas relacionadas com a informação global fornecida. 

 
Figura 11. Informação global: Caudal água tratada 
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Figura 12. Informação global: CBO5 

 

 
Figura 13. Informação global: Consumo / caudal água tratada 
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Figura 14. Informação global: Consumo / h.e. tratado 

 
Figura 15. Informação global: h.e. tratado/ h.e. projeto 

 

 

 

 

 


