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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do projeto Aqualitrans, foi desenvolvida uma ferramenta de gestão avançada de ETAR com o 

objetivo de se obter dados em tempo real que permitam melhorar a exploração das ETAR, sua eficiência 

energética e a eficácia do processo. 

A plataforma permite a aquisição de um grande volume de dados de sensores de forma simples e exibi-los 

em um ambiente gráfico, acessível e intuitivo a fim de tomar decisões em favor da melhoria da eficiência das 

ETAR.  

 

2 OBJETIVO DA FERRAMENTA  

O desenvolvimento de uma Plataforma Web de Gestão Avançada para ETAR destina-se a desenvolver 

funcionalidades consideradas mais necessárias para melhorar a gestão das estações de tratamento de águas 

residuais, do ponto de vista da eficiência energética e do ponto de vista da eficácia do processo.  

As caraterísticas da plataforma seguiram os seguintes três pilares de atuação: 

1. A melhoria da eficiência energética e diminuição do consumo energético. 

2. A melhoria da eficiência do processo  

3. A gestão ótima e automatizada de recursos  

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FERRAMENTA 

Nesta secção definem-se as caraterísticas que possui a ferramenta, de uma forma generalista, sem entrar em 

grande detalhe em termos de requisitos, de forma a se focar todos os esforços na elaboração de uma 

primeira versão da mesma. 

As suas caraterísticas gerais são: 

 Plataforma WEB. Plataforma instalada na nuvem (servidores externos à instalação monitorizada). A 

plataforma é acessível a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet, através do uso dos 

navegadores habituais existentes (Google Chrome, Mozilla, Explorer). 

 

 Monitorização de parâmetros relacionados com a eficiência do processo e com a eficiência 

energética que permite estabelecer indicadores (caudais de entrada de água, níveis de O2, 

processos de nitrificação/desnitrificação, SOTE…). 

 

 Ferramentas de análise relacionadas com a gestão eficiente das ETAR. Incluindo ferramentas de 

cálculo avançadas que permitem definir padrões de funcionamento.  

 

 Geração de alarmes, para que seja possível definir diferentes alarmes segundo valores 

configuráveis, estes alarmes são especificados no envio de um email de aviso para o endereço de 

email que se encontra configurado. 

 

 Criação de indicadores e variáveis virtuais através operações matemáticas.   

 

 Geração de relatórios automáticos para poder representar qualquer variável existente na 

plataforma (real ou virtual). 

 

 Visualização GIS (Sistema de informação georreferenciado) com visualização dos parâmetros chave 

da ETAR selecionada. 
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A relação dos menus é enumerada de seguida e descreve-se nas seguintes secções: 

Tabela 1. Resumo das funcionalidades da ferramenta 

Nº Funcionalidades/Menus 

1 Acessibilidade via web 

2 Painel de controlo 

3 Quadro de comando 

4 Gráficos 

5 GIS 

6 Sinóptico 

7 Relatório 

8 Alertas 

9 Dispositivos 

10 Propriedades 

11 Administração de usuários 

 

 

Figura 1. Visualização principal da plataforma 

4 ACESSIBILIDADE VIA WEB 

A Plataforma está acessível ao usuário de modo continuo de qualquer lugar com conexão à internet através 

da web http://aqualitrans.itg.es/  premindo no ícone “Monitorização”. 

http://aqualitrans.itg.es/
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Figura 2. Janela inicial da aplicação que alberga as ferramentas do projeto Aqualitrans 

5 PAINEL DE CONTROLO 

O painel de controlo constitui a interface principal de navegação através da ferramenta de gestão 

avançada, através deste painel, o usuário poderá aceder aos diferentes menus da aplicação e às suas 

correspondentes funcionalidades. 

Os menus principais estão localizados na margem esquerda da janela de navegação e serão descritos nas 

seguintes secções. Na presente secção descrevem-se outras funcionalidades acessíveis na margem superior da 

janela de navegação. 

 
Figura 3. Painel de controlo da ferramenta de gestão avançada 

Em seguida, descrevem-se estas funcionalidades: 

 Informação do usuário. Nesta parte do painel de controlo pode-se visualizar a imagem, nome e email 

do perfil. Estes dados são configuráveis no menu de Configuração do usuário.   

Icono de acceso a herramienta 

de planificación 
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 Recolha/expansão texto. Através deste botão, , o usuário pode expandir e contrair o texto, de 

forma que o texto que acompanha os botões de acesso aos menus principais do Painel de Controle 

(margem direita) seja oculto ou exibido. 

 Notificações. Através deste botão, , o usuário pode aceder notificações feitas pela 

plataforma, tais como: geração de relatórios, alertas, alta de variáveis de medição, etc.    

 Ajustes de usuário. Através deste botão,  , o usuário poderá configurar seu perfil 

através do acesso dos seguintes submenus: 

o Configurações: neste submenu o usuário pode introduzir e modificar os seus dados: email, 

identificador, nome, apelido, organização, cargo, senha, nome da empresa empregadora, 

assinatura a estações meteorológicas e fuso horário. 

o Segurança: neste submenu exibe-se a informação sobre os diferentes mecanismos de 

segurança para o envio de dados e acesso à plataforma. 

o Caixa de entrada: através deste submenu o usuário tem acesso às suas notificações. 

o Feriados: esta funcionalidade permite ao usuário atribuir os feriados os quais serão 

tomados em conta na alocação dos períodos horários das diferentes tarifas de faturação 

elétrica.  

o Tutorial rápido: este submenu permite aceder a uma breve apresentação das 

funcionalidades secundárias da plataforma: 

 Informação do usuário 

 Botão de navegação (expandir/contrair texto) 

 Caixa de notificações 

 Configuração de usuário 

 Fecho da sessão 

 Menu de navegação 

o Fechar sessão. Permite o usuário fechar a sessão de trabalho. 

 Tutorial rápido. Através deste botão, , o usuário pode aceder a uma breve apresentação das 

funcionalidades da plataforma conforme descrito no menu Configurações do usuário. 

Fechar sessão. Através deste botão, , o usuário pode fechar a sua sessão de trabalho.  
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6 QUADRO DE COMANDO 

A partir do menu de quadro de comando se apresenta ao usuário a informação mais relevante do sistema 

através widgets que mostram, de modo visual e intuitivo, os dados que o usuário considera de maior 

utilidade.  

 

Figura 4. Exemplo quadro de comando 

A partir deste menu podem-se realizar as seguintes tarefas: 

 Adicionar um quadro de comando. Premindo o botão correspondente,  , se pode criar um novo 

quadro de comando. Para o criar, será necessário somente indicar um nome e premir o botão 

correspondente.  

 Navegar pelos diferentes quadros de comando criados. Podem-se criar tantos quadros de comando 

quantos o usuário deseje e aceder aos mesmos premindo no nome correspondente. 

 Configuração de um quadro de comando existente. Premindo no botão correspondente, , ativam-se 

as opções de configuração de um quadro de comando existente.  

o Visualização do quadro comando em janela completa premindo o botão  . 

o Descarga do quadro de comando em formato pdf a partir do botão . 

o Apagar o quadro de comando atual usando o botão . 

o Editar o quadro de comando atual através do botão . 

o Adicionar novos widgets premindo o botão . 
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6.1 CONFIGURAÇÃO DE WIDGETS 

Um quadro de comando é formado por widgets que o usuário pode selecionar livremente entre as diferentes 

tipologias predefinidas.  

 
Figura 5. Tipologia de widgets disponíveis 

Se descrevem em seguida os widgets que o usuário pode selecionar: 

 Indicadores: mostra o último valor da propriedade medida. Existe uma opção de widget com o último 

valor ou valores em tempo real (no caso de que o hardware instalado o permita).  

 Estatísticos: mostram uma comparação da propriedade medida entre o período selecionado (último ano, 

mês, semana, dia e hora) e a anterior estatística selecionado pelo usuário (soma, média, mínimo, máximo 

e desvio padrão).  

 Velocímetros: mostram num gráfico semicircular o último valor registado entre um mínimo e um máximo 

predefinido pelo usuário.  

 Gráficos: mostram os valores de até 8 propriedades medidas no mesmo gráfico entre o período 

selecionado (último ano, mês, semana, dia e hora) e a estatística escolhida pelo usuário (tempo real, 

número de amostras, soma, média, mínimo, máximo e desvio padrão). Como no caso dos indicadores, 

existe a opção de widget do último valor ou valores em tempo real (no caso de que o hardware 

instalado o permita)  

 Comparação: compara os valores horários de uma propriedade durante o dia de hoje, ontem e do 

mesmo dia da semana passada.   

 

 Tabela: mostra o valor das várias propriedades medidas (até um máximo de 8) em formato de tabela. 

Este widget permite visualizar os valores mínimos, máximos, média e/ou soma para cada dia da última 

semana ou para cada mês do último ano.   

 Ações: no caso do equipamento instalado em campo permita atuar sobre este, estas ações podem ser 

realizadas a partir da plataforma. 

 Alertas: permite visualizar todas os alertas ativados que foram previamente configurados pelo usuário 

na secção de “Alertas”.  

 Relógio: mostra a hora do sistema. 

 Sinóptico: mostra a imagem que o usuário escolha. 
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 Texto: mostra um texto introduzido pelo usuário. 

Na seguinte figura se mostram exemplos de alguns dos widgets descritos: 

 

Figura 6. Exemplos de widgets num quadro de comando 

 

 

 

 

  

Relógio Texto 

Velocímetroos Gráfico 

Estatístico 

Comparativo 
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7 GRÁFICOS 

Através do menu de Gráficos o usuário pode obter uma representação gráfica da evolução temporal das 

diferentes propriedades registadas na plataforma. O usuário deve selecionar o período histórico que deseja 

consultar (último dia, última semana, último mês, último ano, datas selecionadas) e a escala temporal de 

visualização (todas as amostras, 15 minutos, horário, diário, semanal, mensal e anual). No gráfico obtido, o 

usuário realiza uma filtragem baseada no zoom efetuado sobre o mesmo. 

Cada usuário pode gerar tantos gráficos como deseje, podendo guardar a configuração dos mesmos como 

“Favoritos” para ser utilizado em ocasiões futuras. 

Nota: na plataforma de monitorização se distingue entre as variáveis acumulativas (o valor da variável se acumula ao longo do tempo 

como é o caso da energia) e não cumulativas.  

A partir dos menus de Gráficos o usuário tem acesso às seguintes funcionalidades: 

 Criar um novo gráfico: através do botão correspondentes (Figura 7) pode-se criar um novo gráfico. 

 Gráficos favoritos. Sobre os gráficos favoritos se tem acesso às seguintes opções: 

o Visualizar gráfico 

o Editar 

o Eliminar 

 

 

Figura 7. Menu Gráficos 

 

  

Criar 

Visualizaçãoarr 

Editar 

Eliminar 
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8 GEORREFERENCIAÇÃO 

Neste menu o usuário poderá visualizar os elementos em análise, os quais possuem permissão de visualização, 

num sistema de informação geográfico GIS. 

Essa visualização permite que na identificação do elemento em análise, seja exibida uma tabela com os 

últimos valores recolhidos das variáveis que se estabeleceram.  

Por outro lado, permite uma visualização gráfica da componente em relação aos dados enviados, de 

maneira que se possa comprovar que o equipamento está a funcionar corretamente.  

 

Figura 8. GIS 
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9 SINÓPTICO 

A plataforma permite carregar imagens de instalações e atribuir pontos de medição energética.   

 Planos: através deste botão, , o usuário seleciona o plano a visualizar.  

 Informação detalhada: através deste botão, , o usuário pode obter informação detalhada sobre 

quaisquer dos parâmetros do plano.. 

 Editar: através deste botão, , o usuário pode agregar ou eliminar parâmetros do planos.  

 Adicionar plano: através deste botão, , o usuário pode criar um novo plano. 

 Eliminar: através deste botão, , o usuário pode eliminar o plano selecionado. 

 

10 RELATÓRIOS  

Neste menu o usuário poderá criar relatórios sobre cada um dos pontos de medida monitorizados na 

plataforma ou consultar outros relatórios gerados anteriormente.  

 

 
Figura 9. Menu relatórios 

Em seguida se descrevem os campos exemplificados na seção das propriedades: 

 Nome: nome do relatório. 

 Tipo: tipo de relatório. Este pode ser: série ou elemento.  

 Modelo: tipo de modelo utilizado no relatório. 

 Periodicidade: frequência com os quais os relatórios são gerados pelo sistema. 

 Relatório: número de relatório gerados até à data. 

 Último relatório: até à data do último relatório gerado. 

 Relatório emails: endereços de email para os quais os relatórios gerados são enviados. 

Opções disponíveis 

As opções disponíveis para o usuário neste menu são:  

 Relatórios inscritos: este botão, , permite ao usuário consultar os relatórios aos que está inscritos.  

 Relatórios gerados: este botão, , permite visualizar a lista dos relatórios gerados e descarregados. 

 Detalhes: este botão, , permite visualizar informação detalhada sobre o tipo de elemento 

monitorizado associado ao relatório. 

 Editar: este botão, , permite editar o relatório selecionado. 

 Apagar: este botão, ,permite eliminar o relatório selecionado. 

Propriedades Opções 

Criar relatórios Relatórios 

inscritos 
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 Criar informe: este botão, , permite o usuário criar um novo tipo de relatório. A plataforma permite 

criar dois tipos de relatórios:  

o Relatório mensal: relatório mensal donde se expõe a evolução cumulativa da propriedade. O 

relatório apresenta os gráficos da evolução mensal comparado com o ano anterior, a evolução 

horária no mês comparado como ano anterior, a evolução semanal e históricos anuais.  

o Relatório mensal detalhado: relatório mensal donde se mostra de forma detalhada a evolução 

de uma propriedade por dias e horas diferenciando os dias de feriados e laborais.  

 

11 ALERTAS 

Neste menu o usuário pode aceder a duas secções Meus Alertas e Alertas registados (aquelas às quais o 

usuário registou outras pessoas do sistema). 

No menu de Meus Alertas a plataforma exibe uma tabela com todos os alertas configurados pelo usuário 

dentro do sistema.  

 
Figura 10. Menu Meus Alertas 

A plataforma permite a configuração dos alertas com base nas condições sobre os parâmetros registados 

por cada equipamento de medida, com a possibilidade de envio por email. Os seguintes tipos de alerta são 

considerados: 

 Alertas baseados em limites: se estabelecem as condições envio de um alerta com base em se exceder 

o limite de uma variável ou várias variáveis As condições “e” e “ou” são consideradas 

independentemente. 

 Alertas baseados em ausência de dados: permitem o estabelecimento de alertas quando os 

equipamentos de monitorização deixam de enviar dados para plataforma. Configurável pelo usuário 

para cada variável a ser controlada.  
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12 DISPOSITIVOS 

Neste menu o usuário pode visualizar e configurar a infraestrutura do sistema de monitorização. Existem 5 

submenus diferenciados:   

1. Infraestrutura 

2. Dispositivos 

3. Módulos 

4. Propriedades 

5. Pontos de medida 

 

 

Figura 11. Menu dispositivos 

 

 Dispositivo/elemento: abstração que representa o objeto a estudar (ETAR, ponto de fornecimento, 

infraestrutura ou quaisquer objetos) que está sujeito a valores medidos por um sensor. Além disso, a dita 

característica pode estar descrita por uma localização em forma de ponto ou área. A título de exemplo 

um dispositivo poderia ser um edifício administrativo. 

 Módulo: abstração do método ou procedimento de obtenção de uma observação. Normalmente refere-

se à leitura de uma medida de um sensor, mas também poderá ser um processo matematicamente 

simulado. Como exemplo um módulo poderá ser um contador de energia. 

 Propriedade: uma propriedade observável mostra o valor de uma medida (resultado) para a 

propriedade (fenómeno) de um objeto em estudo (dispositivo). O valor foi gerado por um procedimento 

(sensor ou outro). Por exemplo, uma propriedade pode ser a energia ativa medida por um analisador 

de rede. 

 Ponto de medida: um ponto de medição é constituído pelo trio dispositivo-elemento-propriedade e é 

único no sistema de monitorização. A título de exemplo, um ponto de medição pode ser a energia ativa 

(propriedade) medida por um contador de energia num quadro do processo (módulo) de uma ETAR 

(dispositivo).  

 Observação: este termo refere-se ao valor adquirido pela propriedade de um ponto de medida num 

determinado instante de tempo. 
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13 ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS 

Neste menu, a plataforma permite atribuir usuários delegados, criando um novo ou atribuir um papel a um já 
existente. 

 

Figura 12. Administração de usuários 

A descrição de cada um dos campos que aparecem na janela é a seguinte:  

 Nome do espaço de trabalho: campo que indica o nome do espaço de trabalho do usuário.   

 Nome: campo que indica o nome do usuário.  

 Apelido: campo que indica o apelido do usuário.  

 Email: campo que indica o correio eletrónico do usuário.  

 Papel: campo que indica o papel do usuário.  

 Número de pontos de medida:  campo que indica o número de pontos de medida acessíveis ao usuário. 

Opções disponíveis 

 Editar: premindo este botão, , na plataforma permite editar as permissões sobre os pontos de medida 

ao usuário. 

 Apagar: premindo este botão, , a plataforma permite eliminar a associação do usuário à plataforma 

de monitorização.  

 Adicionar: premindo este botão (situado na parte superior direita), , o usuário pode adicionar um 

novo usuário delegado. Uma vez premido o dito botão aparecerá uma janela com os passos necessários 

para criar a associação.  

 

 


