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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento mostra as principais funcionalidades da ferramenta para a adoção de planos de 

melhoria. 

A ferramenta permite comparar os parâmetros fundamentais de uma ETAR com informação sectorial de 

outras ETAR com caraterísticas similares e sugere também medidas de melhoria aplicáveis as ETAR de forma 

a melhorar a eficiência da mesma.  

2 FUNCIONALIDADES DA FERRAMENTA 

A ferramenta de planificação para a adoção de planos de melhoria nas ETAR pode encontrar-se no seguinte 

endereço: http://aqualitrans.itg.es/ na secção “Melhorias”. 

 

 

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

Uma vez dentro da ferramenta poder-se-á obter duas funcionalidades diferenciadas: 

 A comparação dos parâmetros fundamentais e,  

 A proposta de medidas de melhoria 

 

2.1 Comparação dos parâmetros fundamentais 

A primeira parte da ferramenta procura que o usuário possa comparar a eficiência da sua ETAR com outras 

ETAR de caraterísticas similares, para tal solicita a introdução de uma série de dados de entrada, os quais se 

descrevem a seguir e geram uma série de gráficos comparativos os quais se descrevem na secção 2.1.2. 

 

2.1.1 Dados de entrada 

A ferramenta mostra ao início diferentes campos que ser preenchidos pelo usuário, nem todos os campos são 

obrigatórios, mas quanto mais informação for fornecida, mais detalhada será a análise que a ferramenta 

poderá gerar. Os dados solicitados ao usuário são os seguintes: 

  

Icono de acceso a herramienta 

de planificación 

http://aqualitrans.itg.es/
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Dados básicos: 

 Nome ETAR 

 População equivalente de projeto (h.e.d.) 

 População equivalente de projeto (h.e.d.) 

 População equivalente real tratada (h.e.t.) 

 Caudal médio projeto (m3/dia) 

 Caudal água tratado1 (m3/ano) 

 Potência instalada (kW) 

 Potência de serviço (kW) 

 Consumo elétrico anual (kWh/ano) 

Dados contaminantes tratados: 

 CBO5 eliminada (kg/ano) 

 CQO eliminada (kg/ano) 

 N-Tot eliminado (kg/ano) 

 P-Tot eliminado (kg/ano) 

 SST eliminados (kg/ano) 

 

Dados de potência e energia por processo 

 Potência instalada Bombagem (kW) 

 Potência instalada Pré-tratamento (kW) 

 Potência instalada Tratamento Primário (kW) 

 Potência instalada Tratamento Secundário (kW) 

 Potência instalada Tratamento Terciário (kW) 

 Potência instalada Linha de Lamas (kW) 

 Potência instalada outros (kW) 

 Potência em serviço Bombagem (kW) 

 Potência em serviço Pré-tratamento (kW) 

 Potência em serviço Tratamento Primário (kW) 

 Potência em serviço Tratamento Secundário (kW) 

 Potência em serviço Tratamento Terciário (kW) 

 Potência em serviço Linha de Lamas (kW) 

 Potência em serviço outros (kW) 

 Consumo elétrico anual Bombagem (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual Pré-tratamento (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual Tratamento Primário (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual Tratamento Secundário (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual Tratamento Terciário (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual Linha de Lamas (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual outro (kWh/ano) 
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As seguintes figuras mostram a janela de introdução de dados da ferramenta 

 

Figura 2. Campos de informação da ETAR a ser preenchido pelo usuário da aplicação  

 

 

Figura 3. Campos de informação da ETAR preenchidos com os dados da ETAR de teste 
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2.1.2 Gráficos de saída 

Uma vez introduzidos os dados, o usuário poderá aceder a uma série de gráficos que mostram os indicadores 

da ETAR em comparação com outras ETAR de caraterísticas similares. Os gráficos estão agrupados em três 

janelas: 

 Janela dos indicadores básicos 

 Janela dos indicadores dos contaminantes tratados 

 Janela dos indicadores de potência e energia 

 

Janela de indicadores básicos 

Comparam-se parâmetros e indicadores básicos da ETAR objeto, com outras ETAR de interesse. Os 

parâmetros a comparar são: 

 Caudal Água Tratada e Caudal de projeto  

 Habitantes equivalentes tratados e habitantes equivalentes de projeto 

 Potência instalada por h.e.real tratado (W/h.e.t) 

 Potência em serviço por h.e.real tratado (W/h.e.t) 

 Consumo elétrico anual (kWh) 

 Consumo elétrico anual por h.e.tratado (kWh/h.e.t.) 

 Consumo elétrico anual por metro cúbico de agua tratada (kWh/m3) 

 Consumo elétrico anual por metro cúbico de água Bruta (kWh/m3) 

 Consumo elétrico (kWh) em função do caudal médio e h.e. tratados   

 Consumo elétrico (kWh) em função do caudal médio e dos h.e. tratados 

 

As seguintes figuras mostram os gráficos comparativos dos indicadores básicos da ferramenta: 

 

Figura 4. Gráficos comparativos dos indicadores básicos (1 de 2) 
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Figura 5. Gráficos comparativos dos indicadores básicos (2 de 2) 

 

 

 

 

Janela dos indicadores dos contaminantes tratados 

Comparam-se os parâmetros e indicadores relacionados com os contaminantes que se tratam numa ETAR, 

como pode ser a CBO, o azoto ou o fósforo entre outros. Os parâmetros a comparar são os seguintes: 

 CBO5 eliminada anualmente (kg/ano) 

 CQO eliminada anualmente (kg/ano) 

 N-Tot eliminado anualmente (kg/ano) 

 P-Tot eliminado anualmente (kg/ano) 

 MES eliminada anualmente (kg/ano) 

 Consumo elétrico por kg de DBO5 eliminada (kWh/kg) 

 Consumo elétrico por kg de DQO eliminada (kWh/kg) 

 Consumo elétrico por kg N-Tot eliminado (kWh/kg) 

 Consumo elétrico por kg de P-Tot eliminado (kWh/kg) 

 Consumo elétrico por kg de SST eliminados (kWh/kg) 

 

 

As seguintes figuras mostram os gráficos comparativos dos indicadores dos contaminantes tratados pela 

ferramenta. 
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Figura 6. Gráficos comparativos dos indicadores dos contaminantes tratados (1 de 2) 

 

 

 

Figura 7. Gráficos comparativos dos indicadores dos contaminantes tratados (2 de 2) 
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Janela dos indicadores de potência e energia 

Comparam-se os parâmetros e indicadores relacionados com a informação energética da ETAR, como a 

potência, o consumo e o consumo elétrico, tanto global como por processo. Os parâmetros a comparar são os 

seguintes: 

 Potência instalada por processo (kW) 

 Potência instalada por habitante equivalente tratado por processo (W/h.e.t.) 

 Consumo elétrico anual por processo (kWh/ano) 

 Consumo elétrico anual por habitante equivalente tratado por processo (kWh/(h.e.t. x ano)) 

 Consumo elétrico anual por m3 de água tratada por processo (kWh/(m3) 

 

As seguintes figuras mostram os gráficos comparativos de potência e energia da ferramenta: 
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2.2 Proposta de medidas de melhoria 

A segunda parte da ferramenta oferece às ETAR planos individuais que incluem medidas para cumprir os 

objetivos de poupança nos consumos de recursos, de geração de resíduos e eficiência nos custos, assim como 

prescrições de sistemas de gestão de processos baseados nas tecnologias de informação e da comunicação. 

O relatório dos planos individuais ou de medidas de melhoria se geram a partir de um questionário sobres os 

dados técnicos da ETAR. 

 

2.2.1 Dados de entrada 

Neste caso os dados de entrada se introduzem através do questionário que se exemplifica a seguir; 
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2.2.2 Relatório dos planos individuais de medidas de melhoria  

Tendo-se analisado na primeira parte da ferramenta os principais indicadores de forma a se conhecer o 

estado de eficiência da ETAR e com as informações recolhidas do anterior questionário, a ferramenta gera 

um relatório específico para a implementação dos planos de melhoria na ETAR que se apresenta ao usuário. 

O referido relatório focaliza-se nos seguintes aspetos:   

 Uso de variadores de frequência 

 Substituição por motores de alta eficiência 

 Substituição de motores avariados por motores de alta eficiência 

 Substituição de motores sobredimensionados 

 Substituição de bombas sobredimensionadas 

 Implementação de tecnologias de arejamento por difusão  

 Substituição de difusores por difusores de alta eficiência 

 Limpeza do circuito de arejamento 

 Substituição de difusores avariados ou com perda de rendimento 

 Modificação da configuração e do número de difusores 

 Uso de tecnologias mais eficientes de compressores 

 Redimensionamento dos compressores 

 Separação do método de arejamento da agitação 

 Sistema de controlo para o sistema de arejamento 

 Regulação do sistema de desinfeção ultravioleta 
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 Utilização de lâmpadas UV de baixa pressão 

 Automatização do sistema de desodorização 

 Cogeração 

 Codigestão 

 Isolamento dos digestores antigos 

 Injeção na rede do biogás gerado 

 Motores de gás 

 Secagem solar de lamas 

 Mini eólica 

 Energia solar fotovoltaica 

 Aproveitamento de energia hidráulica 

 Plataforma de monitorização e supervisão energética 

 Melhoria do sistema de iluminação 

 Ajuste de potência contratada 

 Deslocamento de cargas para períodos tarifários mais económicos 

 Ajuste do fator de potência 

 

As seguintes figuras mostram páginas aleatórias de um relatório criado para uma ETAR de teste: 
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