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Resumo
O presente relatório descreve, de forma detalhada, o trabalho desenvolvido durante o
estágio curricular, decorrido na empresa Águas do Norte, S.A. – Pólo do Porto,
orientado, a nível profissional, pela Eng.ª Raquel Caetano e, a nível académico, pela
Prof.ª Dr.ª Ana Cláudia Teodoro.
O planeamento do estágio foi desenvolvido tendo em conta a realização de dois
objetivos: o carregamento da base de dados em G/Interaqua e o estudo do erro
associado à transformação de coordenadas de Datum 73 para ETRS89 na área
geográfica de influência da empresa.
O carregamento da base de dados em G/Interaqua é uma das funções principais da
área de Sistemas de Informação Geográfica, inserida na Direção de Engenharia e
Gestão de Ativos (EGA) da empresa, que tem como objetivo a atualização do cadastro
das infraestruturas constituintes dos sistemas de abastecimento de água e de
saneamento. Ao longo do relatório encontram-se descritas as metodologias de
carregamento para ambos os sistemas nos casos práticos utilizados: subsistema de
Andorinhas, alguns troços do subsistema do Vale do Sousa e Tâmega –
abastecimento de água; bem como alguns troços de saneamento.
Efetuar uma mudança no sistema de coordenadas adotado envolve algum cuidado na
escolha da transformação de coordenadas que melhor se adequa à área geográfica de
influência pretendida. A alteração do sistema de coordenadas de Datum 73 para
ETRS89, pretendido pela empresa, tem influência nas infraestruturas e equipamentos
carregados no geoworkspace do sistema de informação geográfica utilizado. O erro
associado depende da transformação utilizada neste processo e, por isso, no presente
relatório encontram-se descritos os erros associados a cada uma delas. Sendo a que
tem associado um menor erro, a transformação por grelhas desenvolvida pelo IGP foi
a utilizada no processo.

Palavras-chave: G/Interaqua, sistema de abastecimento água,

sistemas de

informação geográfica, sistemas de saneamento, transformação de coordenadas
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Abstract
This report describes in detail the work carried out during the traineeship in Águas do
Norte, S.A., guided by Eng.ª Raquel Caetano and by Prof.ª Ana Cláudia Teodoro.
The outline was developed taking into account the achievement of two main objectives:
loading the database in G/Interaqua and the study of the error associated with the
transformation of Datum 73 to ETRS89.
Loading the database in G/Interaqua is one of the main functions of the Geographic
Information Systems department, which aims to register the updating in infrastructure
of water and wastewater systems. During this report the methodologies followed are
described for both systems in the case studies chosen: Andorinhas subsystem, some
sections of the Vale do Sousa Tâmega subsystem - water supply; and some
wastewater sections.
Change the adopted coordinate system involves some attention in select the
coordinate transformation parameters that best suits the intended area of influence.
Changing Datum 73 to ETRS89, desired by the company, has influence on
infrastructure and equipment loaded on the geoworkspace used. The error depends on
the associated processing used in this process and therefore, the errors associated
with each are described. Being the lowest associated a minor error, the transformation
grids developed by IGP was used in the process.

Keywords: G/Interaqua, geographic information system, water supply systems,
wastewater systems, coordinate transformation
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Glossário
Atributo: Traduz uma característica alfanumérica de uma entidade, como por
exemplo, o diâmetro ou o material de uma tubagem.
Cad Server: Funciona como uma fonte de informação, sem possuir características
alfanuméricas associadas à representação geográfica das entidades. Os Cad Servers
podem ser, por exemplo, ficheiros DWG (provenientes do AutoCAD) e servem de
apoio ao carregamento.
Componente: Traduz um modo lógico de agrupamento de atributos de uma entidade,
como por exemplo o componente informação hidráulica ou localização.
Data Server: Componentes do software, neste caso GeoMedia, que asseguram a
ligação aos diversos formatos nativos de dados (warehouses) e efetuam a tradução,
permitido assim a sua leitura e visualização em ambiente Geomedia. Como exemplo,
os servidores de dados específicos para base de dados (Oracle, SQL Server, Access).
Data: Plural de Datum.
Datum: Conjunto de parâmetros (quantidades numéricas ou entidades geométricas)
que servem de referência para definir outros parâmetros. Se descrever a origem e
orientação dos eixos de um sistema de coordenadas relativamente à Terra, designa-se
por datum geodésico.
Elipsoide: Superfície de revolução, gerada por rotação em torno do eixo norte‐sul, de
uma elipse meridiana. É a superfície matemática usada como primeira aproximação no
estudo da superfície terrestre com vista, entre outras, à sua representação
cartográfica.
Entidade: Elementos espaciais que representam um objeto do mundo real em mapa,
como por exemplo, um troço adutor (linha), uma célula (área), ou uma válvula (ponto).
Geoworkspace: Ficheiro do software, neste caso Geomedia, que traduz um ambiente
de trabalho geográfico criado pelo utilizador, onde se desenvolvem os projetos.
Infraestrutura de abastecimento: são as condutas, estações de tratamento de água,
reservatórios, estações elevatórias, caixas de visita e pontos de entrega.
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Infraestrutura de saneamento: são os intercetores, coletores, caixas de visita,
estações de tratamento de águas residuais e estações elevatórias.
Projeção cartográfica: Transformação matemática bijetiva, entre o Elipsoide,
(coordenadas geodésicas) e o plano (coordenadas retangulares). No processo de
transformação resulta sempre uma distorção, que altera as áreas, e/ou os ângulos
e/ou distâncias.
Rede Geodésica Nacional: Conjunto de todos os vértices geodésicos e das suas
relações geométricas, distribuídos pelo país, colocados em posições dominantes de
forma a garantir intervisibilidade, devidamente coordenados. Estão monumentalizados
através de diversas formas geométricas, como pirâmides ou troncos de cone sobre
cilindros (bolembreanas) ou são coincidentes com estruturas já existentes.
Warehouse: Conjunto de dados geoespaciais, com estrutura mais ou menos
complexa e armazenados num determinado formato, como por exemplo, bases de
dados espaciais e ficheiros CAD.
WEBSIG: Plataforma que disponibiliza a informação da base de dados de SIG via
browser a todos os colaboradores.
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Capítulo 1: Enquadramento
1.1. Enquadramento da empresa
Grupo Águas de Portugal (AdP)
O Grupo Águas de Portugal foi criado a 29 de setembro de 1993, enquanto
instrumento empresarial do Estado Português, para a gestão dos serviços de
abastecimento e saneamento. A sociedade criada com o objetivo de administrar um
grupo de empresas, tem por missão “conceber, construir, explorar e gerir Sistemas de
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, desenvolvendo,
assim, uma função estruturante no setor do ambiente em Portugal” (Manual de
acolhimento, 2016).
A presença em todo o País, de norte a sul, é concretizada através das suas empresas,
que prestam serviços aos Municípios que são, simultaneamente, acionistas das
empresas gestoras de sistemas multimunicipais (sistemas em “alta”), e servem
diretamente as populações através de sistemas municipais (sistemas em “baixa) de
abastecimento de água e saneamento (Manual de acolhimento, 2016).
Em 2015, conclui-se o processo de reorganização das suas empresas, que se
materializou numa

maior integração das suas

atividades

(abastecimento e

saneamento na mesma empresa) e da sua abrangência geográfica (faixa territorial do
interior ao litoral na mesma empresa) (Manual de acolhimento, 2016).

Águas do Norte (AdN)
Através da reorganização das empresas do Grupo AdP surge a Águas do Norte, S.A.
(constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio), mediante a agregação das
empresas Águas do Douro e Paiva, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.,
SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A. e Águas do Noroeste, S.A, em
regime de exclusivo, foi atribuído pelo Estado Português, a concessão da exploração e
da gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do
Norte de Portugal, pelo prazo de trinta anos (Águas do Norte, S.A., 2016).
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Como entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta” do Norte de Portugal, é
responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo
público; pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e
industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas. Assume, também, a
exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, que reúne os
serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta”
(prestados aos municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os
munícipes) (Águas do Norte, S.A., 2016).

Área de Influência
A AdN engloba dentro da sua área de influência dois tipos de sistemas: sistema
multimunicipal do Norte de Portugal e o sistema de águas da região do Noroeste
(Águas do Norte, S.A., 2016). Na Figura 1, a azul, estão representados os municípios
que se encontram dentro da área de influência da empresa.

Figura 1: Mapa da área de influência.

O sistema multimunicipal do Norte de Portugal compreende 80 municípios, cobrindo
uma área de 19 687 km2, o correspondente a cerca de 22% do território nacional,
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servindo uma população de, aproximadamente, 3.7 milhões de habitantes. O sistema
multimunicipal está dimensionado para fornecer mais de 170 milhões de m 3 de água
potável por ano a uma população coberta de 2.9 milhões de habitantes e está
dimensionado para recolher/tratar mais de 110 milhões de m 3 de água residual por ano
a uma população coberta de 2.5 milhões de habitantes-equivalentes (Águas do Norte,
S.A., 2016).
O sistema de águas da região do Noroeste cobre uma área de 1.654 km2, o
correspondente a cerca de 1.9 % do território nacional. O sistema está dimensionado
para fornecer mais de 4.5 milhões de m3 de água potável por ano a uma população
coberta de 112 mil habitantes e está dimensionado para recolher/tratar mais de 17
milhões de m3 de água residual por ano a uma população coberta de 194 mil
habitantes-equivalentes (Águas do Norte, S.A., 2016).

Estrutura Funcional
A área de Sistemas de Informação Geográfica está inserida na Direção de Engenharia
e Gestão de Ativos (EGA), tendo como função assegurar a implementação e
atualização

do

cadastro

das

infraestruturas

constituintes

dos

sistemas

de

abastecimento de água e de saneamento, de forma a apoiar convenientemente as
diversas áreas da empresa na realização das respetivas funções (Figura 2).

Figura 2: Organigrama funcional da empresa
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1.2. Objetivos e Plano de estágio
O estágio curricular decorrido na empresa Águas do Norte. S.A., com a orientação
profissional da Eng.ª Raquel Caetano e a orientação curricular da Prof.ª Dr.ª Ana
Cláudia Teodoro, teve a duração de aproximadamente sete meses, com início em
dezembro de 2015 e término em julho de 2016, na área dos Sistemas de Informação
Geográfica (SIG).
A distribuição temporal do trabalho proposto, apresentado na Tabela 1, teve em conta
a concretização de dois objetivos principais: (1) o carregamento da base de dados SIG
no software G/Interaqua e; (2) a transformação de coordenadas em ambiente
Geomedia do Datum 73 para ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989).
Inicialmente, foi-me proporcionada uma formação sobre Higiene e Segurança no
Trabalho, obrigatória a todos os colaboradores da empresa. De seguida, o primeiro
contacto com o software G/Interaqua desenvolvido em ambiente Geomedia foi
realizado através de uma formação de dois dias, que foi crucial para uma melhor
integração no software a utilizar durante o período de estágio.
O conhecimento dos equipamentos constituintes dos sistemas de abastecimento de
água e o seu funcionamento constituiu um desafio acrescido por ser, a par do software
utilizado pela empresa, o primeiro contacto com esta tipologia de dados. Nesse
sentido, foi realizada uma visita à Estação de Tratamento de Águas (ETA) de Lever, o
que permitiu relacionar a aprendizagem em gabinete, através de ficheiros CAD com o
desenho e descrição dos equipamentos, com a realidade. Foi também feita uma visita
à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Gaia Litoral e às Estações
Elevatórias que constituem o sistema de saneamento, o que permitiu conhecer o
património da empresa e os equipamentos hidráulicos utilizados.
A primeira parte do trabalho – Carregamento da base de dados SIG em G/Interaqua,
consistiu na compreensão da componente hidráulica, formas de tratar a informação de
modo a facilitar o carregamento, em solucionar formas de ultrapassar a falta de
informação ou de informação menos precisa e, ter um contacto mais aprofundado com
as dificuldades que existem em produzir informação correta que irá ser usada por
todos os colaboradores, através da plataforma WEBSIG. São, ainda, exploradas e
descritas todas as etapas do carregamento e feita uma análise das diferentes formas
de efetuar esse mesmo carregamento.
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A segunda parte do trabalho – transformação de coordenadas em ambiente Geomedia
do Datum 73 para ETRS89, teve como objetivo o estudo dos erros produzidos pelos
diferentes métodos de transformação na região norte do país e a criação de um
ficheiro, para Geomedia, com os parâmetros de transformação do método utilizado.
Durante o período de estágio ainda me foi dada a oportunidade de frequentar um
curso de QGIS dirigido aos técnicos de SIG da empresa. A formação, com uma
duração 16 horas, foi realizada nas instalações da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto nos dias 16 e 17 de maio de 2016.
O planeamento temporal das atividades propostas está presente na Tabela 1.

Tabela 1: Planeamento temporal das atividades propostas

DEZ
1. Formações
2. Visitas: ETA e ETAR
3. Carregamento em G/Interaqua
Subsistema de Andorinhas
(abastecimento de água)
Subsistema de Vale do Sousa
Tâmega (abastecimento de água)
Vários troços (saneamento)
4.Transformação de coordenadas
5.Escrita do relatório

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL
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1.3. Motivação
A escolha da realização de um estágio curricular permitiu obter o primeiro contacto
com meio laboral, essencial para a inserção no mercado de trabalho. O estágio na
empresa Águas do Norte, S.A., além de me permitir essa primeira experiência
profissional, possibilitou o desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos durante o
mestrado na área dos Sistemas e Informação Geográfica assim como novos
conhecimentos, nomeadamente através da aprendizagem de um novo software de
SIG – G/Interaqua -, e de conceitos de hidráulica.
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1.4. Estrutura do Relatório
Este relatório está estruturado do seguinte modo:
No capítulo 1 - Enquadramento: é efetuado um enquadramento da empresa, os
objetivos e plano de estágio, a motivação e é apresentada a estrutura do relatório.
No capítulo 2 – Conceitos teóricos: é feita uma abordagem teórica aos vários temas
abordados ao longo do estágio. É efetuada a descrição de um Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento, nomeadamente as suas etapas,
termos técnicos e da entidade reguladora destes serviços. É ainda feita uma breve
exploração dos Sistemas de Informação Geográfica com foco no software utilizado,
sistema de coordenadas utilizadas e, por fim, uma apresentação do WEBSIG da
Águas do Norte, S.A.
No Capítulo 3 – Carregamento da base de dados em G/Interaqua: são exploradas as
etapas do carregamento, as diferentes formas de o realizar, as principais dificuldades
e as formas de ultrapassar a falta de informação.
A descrição pormenorizada das tarefas do carregamento de abastecimento de água é
realizada para o carregamento do subsistema de Andorinhas. No carregamento de
Amarante, são apenas referenciadas algumas situações, tendo em conta que todas as
etapas e rotinas são iguais às utilizadas no carregamento do subsistema Andorinhas.
O carregamento de saneamento não envolve a mesma tipologia de processos
associados ao realizado anteriormente, pelo que é realizada uma descrição
pormenorizada das rotinas utilizadas.
No Capítulo 4 – Transformação de coordenadas: são inicialmente apresentados
alguns dados teóricos relativamente aos erros encontrados na transformação de
coordenadas entre o Datum 73 e ETRS89. São ainda apresentados os resultados
obtidos através da mesma metodologia para a zona de influência da empresa de
forma a avaliar o método a utilizar nessa mesma transformação. No final foi criado um
ficheiro com os parâmetros de transformação a inserir no Geomedia.
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Capítulo 2: Conceitos teóricos
2.1. Termos Técnicos
De seguida, serão introduzidos alguns termos técnicos fundamentais para a
compreensão deste relatório.
Caixa de Visita: Infraestrutura onde são colocados os equipamentos hidráulicos ao
longo das condutas ou coletores (como por exemplo, ventosas, juntas de
desmontagem, medidores de caudal, acessos).
Caudalímetro: Equipamento hidráulico utilizado para medir a quantidade de água que
passa no interior da conduta.
Conduta adutora: Infraestrutura que transporta água tratada instalada entre dois
recintos: reservatórios e/ou estações elevatórias, ponto de entrega.
Estação elevatória: Infraestrutura de bombagem de água, que permite o transporte
para locais situados em cotas superiores.
Intercetor: Infraestrutura que transporta água residual (esgoto) entre instalações.
Ponto de entrega: Infraestrutura onde se entrega a água aos municípios.
Reservatório: Infraestrutura de grandes dimensões utilizada para armazenar água
que serve como volante de regularização de caudais (no sistema de transporte ou na
interface adução/distribuição), de equilíbrio de pressões na rede de distribuição, de
reserva para emergências (como por exemplo, acidente na captação, variação da
qualidade de água na origem, avarias no sistema adutor, combate a incêndios) e
homogeneização da qualidade da água.
Troços de adutora: partes da conduta adutora com as mesmas características
(diâmetro, pressão, material).
Válvula: Equipamento hidráulico utilizado para permitir ou impedir a passagem de
água nas condutas.
Ventosa: Equipamento hidráulico instalado nos pontos altos da conduta adutora que
controla a entrada e saída do ar existente no interior das condutas e permite libertar a
pressão dentro dos tubos.
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2.2. Serviços de Água
Os serviços de abastecimento público de água às populações, o saneamento de
águas residuais urbanas e a gestão de resíduos sólidos em Portugal são regulados
através da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). Os
objetivos desta entidade passam por “disponibilizar e divulgar regularmente
informação rigorosa e acessível a todos os intervenientes, através da coordenação e
realização da recolha, validação, processamento e divulgação da informação relativa
ao sector e às respetivas entidades gestoras” (ERSAR, 2015).
Os serviços de água podem ser divididos em dois grandes setores: abastecimento de
água e saneamento de águas residuais.

2.2.1. Serviço de abastecimento de água
A água passa por várias etapas desde a sua captação até à sua distribuição. O
sistema de abastecimento de água pode ser dividido em duas grandes fases: o
sistema de abastecimento em alta e o sistema de abastecimento em baixa.
O sistema de abastecimento de água em alta é caracterizado por componentes
responsáveis pela captação, pelo tratamento e adução e, por vezes, pelo
armazenamento da água em reservatórios de entrega. O sistema de abastecimento
em baixa integra as componentes relacionadas com a distribuição de água à
população e os respetivos ramais de ligação (Rêgo, 2014).
Na Tabela 2 estão representadas as várias etapas do sistema de abastecimento de
água em alta, as infraestruturas associadas e a descrição de cada uma delas (ERSAR,
2015)
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Tabela 2: Etapas e descrição do serviço de abastecimento de água em alta.

Etapa

Infraestrutura

Captação

Captação

Tratamento

Descrição
Extração de água bruta no meio hídrico superficial
ou subterrâneo

Estação de

Correção das características físicas, químicas e

Tratamento de Água

microbiológicas da água, por forma a torná-la

(ETA)

adequada para o consumo humano.

Elevação

Estação elevatória

Adução

Condutas adutoras

Armazenamento

Reservatórios

Distribuição

Pontos de entrega

Elevação de água com o objetivo de que esta
circule sob pressão e vença barreiras orográficas
Transporte de água tratada da zona de produção
para as zonas de consumo
Armazenamento de água tratada por forma a
assegurar a continuidade no abastecimento
Distribuição aos sistemas em “baixa”

Condutas adutoras
As condutas adutoras podem ser classificadas quanto ao regime de escoamento
como: gravíticas ou elevatórias.
A adução por gravidade tem como única condição a topografia, onde se efetua o
transporte de água de um ponto mais alto para um ponto mais baixo sem que seja
necessário recorrer a nenhum mecanismo para o efeito (Paixão, 1996).
A adução por meio de bombagem é efetuada através de mecanismos que permitem
transportar a água de locais com altitudes mais baixas para altitudes mais altas,
assegurando assim, que o desnível não é um entrave para o fornecimento de água.
Neste tipo de adução existe uma infraestrutura que lhe está associada: uma estação
elevatória a montante dessa conduta adutora.
Os materiais das adutoras podem ser de dois tipos - tubos metálicos (ferro fundido
dúctil, aço, etc.) e tubos não metálicos (PEAD, PP, etc.) - e a sua escolha tem em
consideração, entre outros fatores, a quantidade de água, a pressão e a resistência a
fatores internos e externos.

| 11
Reservatórios
Os reservatórios podem ter diferentes funções:


Distribuição ou equilíbrio: quando a água proveniente da adução é armazenada
para posteriormente ser distribuída através da rede de distribuição;



Regularização por bombagem: quando a água é armazenada para que seja
realizada a transição entre as condutas elevatórias e gravíticas (ou vice-versa);



Reserva para combate a incêndio.

Relativamente à implantação e associados às células que os compõem, os
reservatórios podem ser classificados como (Guimarães, 2007):


Apoiados (laje de fundo apoiada no terreno);



Elevados (apoiado em estruturas de elevação);



Enterrados (quando completamente embutidos no terreno);



Semi-enterrados (uma parte abaixo do nível do terreno).

2.3. Código de localização funcional
Antes de se efetuar o carregamento da base de dados é necessário conhecer o código
de localização funcional correspondente a cada uma das instalações que compõe o
subsistema. Este código, que é inserido no G/Interaqua na tabela de atributos de cada
equipamento, permite a identificação rápida da sua localização e descreve o tipo de
infraestrutura a que está associado um dado equipamento, tornando-se num dos
atributos de maior relevância. No SIG tem a nomenclatura de código Aquaman, é
unívoco para cada infraestrutura e é definido em cinco níveis: área de negócio,
denominação do sistema e do subsistema, família de infraestruturas e designação da
infraestrutura. Na Tabela 3 estão presentes as diferentes codificações dentro de cada
nível, utilizadas para o subsistema de Andorinhas e Vale do Sousa Tâmega.
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Tabela 3: Descrição dos níveis do código de localização funcional para o abastecimento de água

Nível 1 – Área de negócio: 1 dígito numérico
1: Gestão de abastecimento de Água – Produção e transporte (Alta)
Nível 2 – Denominação do Sistema: 2 dígitos alfanuméricos
AV: Abastecimento CO Ave
VS: Abastecimento Vale do Sousa
Nível 3 – Denominação do Subsistema: 3 dígitos numéricos
401: Andorinhas
012: Vale do Sousa Tâmega
Nível 4 – Família de infraestruturas AA: 3 dígitos numéricos
101: Captações
102: Condutas
104: ETA entre 20 000 e 100 000 hab.
106: Estações Elevatórias
107: Reservatórios
Nível 5 – Designação da Estrutura: 3 dígitos numéricos ou alfanuméricos

Alguns exemplos da utilização deste código no subsistema de Andorinhas:


Conduta (Troço 1): 1-AV-401-102-C15



Reservatório (RR RA 04): 1-AV-401-107-RHN



Estação elevatória (RR RA 04): 1-AV-401-106-EHA

Os equipamentos que se encontram associados às infraestruturas, em cima descritas,
possuem o mesmo código dessa infraestrutura. Cada caixa de uma dada adutora
possui um código específico, como por exemplo, CV20.

2.4. Sistemas de Informação Geográfica
O grande volume de informação que as entidades gestoras de água possuem dificulta
a sua gestão por não reunir, num mesmo sistema, as informações relativas aos
sistemas de abastecimento e a sua localização espacial. A gestão de grandes volumes
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de informação é facilitada com a existência de uma base de dados para o
armazenamento da informação alfanumérica com ligação à respetiva geometria em
ambiente SIG.
Os SIG permitem uma estruturação da informação geográfica e alfanumérica, o que
constitui uma grande valência por reunir num mesmo sistema informações
provenientes de fontes distintas que permitem realizar análises que não seriam
possíveis se a informação se encontrasse dispersa. Por serem ferramentas de
armazenamento, integração e análise espacial, as entidades gestoras conseguem
efetuar uma melhor gestão dos sistemas de abastecimento o que os torna numa
ferramenta indispensável de apoio à decisão. Além disso, um SIG tem a vantagem de
permitir proceder à atualização da informação de uma forma rápida e eficaz.

2.4.1. Geomedia Professional

O Geomedia Profissional, desenvolvido pela Intergraph Corporation, é o software
utilizado na empresa através da solução G/Interaqua. Esta tecnologia, tal como deve
acontecer com qualquer software de informação geográfica, permite responder às
questões relacionadas com o conceito de interoperabilidade de dados e serviços
geográficos (Manual de formação: Geomedia Fundamentals 6.1, 2010).
Resumidamente, este software permite a manipulação de dados de diferentes origens,
tais como (AQUASIS, 2009):


Bases de dados - Oracle, SQL Server, Access;



Produtos Intergraph - MGE, ICAD, FRAMME;



Outros formatos SIG - Arc Info, Arc View, Map Info, Geographics, GML, KML;



Ficheiros CAD - DGN (Microstation), DWG (AutoCAD) e DXF;



Web Services de âmbito geográfico - WMS, WFS, WCS.

Todos os servidores de dados são exclusivamente de leitura (read-only), exceto a
base de dados do SIG em Oracle, que permite a escrita de dados (read-write).
Os projetos são desenvolvidos num Geoworkspace (GWS), ou seja, num ambiente de
trabalho geográfico, onde é armazenada a informação relativa à configuração do
projeto, como por exemplo, a configuração do sistema de coordenadas ativo nesse
projeto e as ligações aos servidores de dados (AQUASIS, 2009).
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A visualização integrada e coesa dos dados numa mesma Map Window é controlada
pelo sistema de coordenadas do Geoworkspace, afetando apenas a forma como os
dados são visualizados. No entanto, é o sistema de coordenadas ativo que é
respeitado sempre que há escrita de novos dados na Warehouse, quer seja por edição
de dados geográficos existentes ou por criação de novos dados. As configurações
feitas relativas ao sistema de coordenadas podem ser guardadas num ficheiro externo
ao Geoworkspace – Geomedia Coordinate System Files (.csf) (AQUASIS, 2009).

Módulo G/Interaqua

O módulo G/Interaqua desenvolvido pelo AQUASIS, em ambiente GeoMedia, pode ser
definido como “uma solução de suporte aos processos de registo de infraestruturas
(ativos) e de planeamento, de operação e de manutenção desenvolvidos nas
empresas e entidades gestoras do sector da água e do saneamento”, sendo, portanto,
específica para o sector da água e saneamento (Solução G/Interaqua, 2016).
As funcionalidades da aplicação G/Interaqua aparecem numa barra de ferramentas
própria (Figura 3).

Figura 3: Barra de ferramentas do módulo G/Interaqua

Pela ordem de visualização na barra de ferramentas, os ícones têm as seguintes
funcionalidades:


Inserir entidades



Valores por defeito iguais à última inserção



Entidades alfanuméricas



Saídas gráficas



Relatórios ad-hoc



Localizar entidade por código universal



Localizar entidades por código
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Importação de categorias



Católogo multimédia



Edição de atributos



Atualização de entidades



Carrega ortofotomapas



Carrega cartas militares



Exportação para autocad



Importação de dados externos



Ajuda

2.5. Sistema de coordenadas
Os sistemas de coordenadas variam consoante a área da superfície da Terra que se
pretende representar no plano e em inúmeros contextos. Em Portugal, a projeção
Transversa de Mercator (ou de Gauss), é a mais adequada para a representação
cartográfica em Portugal, principalmente para escalas superiores a 1/500 000
(Gonçalves J., 2012). Esta projeção utiliza geralmente os dois data que neste
momento são considerados obsoletos – Datum 73 e Datum Lisboa, e, ainda, o
atualmente considerado, o Datum ETRS89 (Gonçalves J., 2012).
Para a representação da Europa, o Datum ETRS89 é o mais adequado, no entanto,
para a representação da totalidade da Terra, o WGS84 é o mais apropriado por ser um
datum global centrado no centro de massa da Terra (Gonçalves J., 2012).
O sistema de coordenadas utilizado, neste momento, pela Águas do Norte, S.A., é o
Datum 73. Este Datum, situado no centro do país, tem a origem das suas coordenadas
no ponto central – Melriça (DGT, 2016). Toda a informação presente no SIG em
Datum 73 irá sofrer uma transformação para ETRS89. O estudo dos erros associados
bem como os procedimentos a tomar está presente no capítulo IV – Transformação de
coordenadas.
As características principais destes dois data estão presentes na Tabela 4 (Fonte
DGT).
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Tabela 4: Descrição comparativa entre o Datum 73 e o ETRS89

Ponto de origem das coordenadas geodésicas:
Vértice Geodésico Melriça TF4 (Observações Astronómicas de 1964)
Elipsóide de referência:
Datum 73: Hayford (Semi-eixo maior: a=6378 388 m; achatamento: f=1/297)
ETRS89: GRS80 (Semi-eixo maior: a=6378 137 m; achatamento: f=1/298.257222101)
Projeção cartográfica:
Datum 73: Gauss-Krüger
ETRS89: Transversa de Mercator
Latitude da origem das coordenadas retangulares:
Datum 73: 39º 40' 00'' N
ETRS89: 39º 40' 05''.73 N
Longitude da origem das coordenadas retangulares:
Datum 73: 08º 07' 54''.862 W
ETRS89: 08º 07' 59''.19 W
Falsa origem das coordenadas retangulares:
Datum 73: Em M: +180,598 m. Em P: -86,990 m
ETRS89: Em M (distância à Meridiana): 0 m. Em P (distância à Perpendicular): 0 m
Coeficiente de redução de escala no meridiano central:
1,0

2.6. WEBSIG
Um WEBSIG é uma plataforma disponibilizada num ambiente internet/intranet através
de um browser.
O WEBSIG é a finalidade do carregamento em G/Interaqua da informação geográfica
e alfanumérica dos equipamentos que compõe os sistemas de abastecimento e
saneamento da empresa. A informação é assim disponibilizada a todos os
colaboradores da empresa, onde podem aceder às várias funcionalidades, tais como a
visualização dos dados, consulta de características de cadastro, operações de
medição, saídas gráficas, análises e pesquisas de rua e números de polícia.
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A existência de um WEBSIG numa empresa gestora de água, como é o caso da
Águas do Norte, S.A., constitui várias vantagens (Sylvain Arabeyre, 2011), onde se
destacam a:


Disponibilização fácil da informação aos colaboradores;



Aglomeração da informação num único local;



Normalização da informação disponibilizada, evitando a repetição de tarefas;



Melhoria no acesso às informações (mais rápidas e precisas), o que por sua
vez melhora a tomada de decisões e o fluxo de informações;



Redução dos custos de operação (gestão de ativos).

O WEBSIG da AdN contém informação de cadastro de infraestruturas de
abastecimento de água em alta e em baixa, cadastro de infraestruturas de
saneamento em alta e em baixa, telegestão, limites administrativos, cartas militares,
ortofotomapas e cartografia do Open Street View (Figura 4).

Figura 4: Apresentação inicial do WEBSIG da Águas do Norte, S.A.
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Capítulo 3: Carregamento da base de dados em
G/Interaqua
3.1. Telas finais

O carregamento da base de dados em G/Interaqua tem como principal suporte as
telas finais, que correspondem a ficheiros CAD com a localização e descrição dos
equipamentos de troços de adutor, dos reservatórios, das estações elevatórias ou
Estações de Tratamento de Água.
As telas finais têm algumas normas exigidas que têm de ser cumpridas, de acordo
com a especificação técnica para elaboração de peças desenhadas de telas finais e
projeto da empresa (ETC 3.2.01 Ro):


Os desenhos devem ser apresentados em suporte informático no formato
DWG (AutoCAD) à escala 1/1 em milímetros;



Os desenhos correspondentes a caixas de visita, reservatórios ou estações
elevatórias, ETA e ETAR devem conter uma planta pormenorizada da
infraestrutura e um ou mais cortes que permitam a visualização de todas as
entidades existentes;



Os equipamentos devem ser desenhados com grande pormenor, tal como são
na realidade;



Definição dos símbolos do diagrama linear;



Os levantamentos topográficos devem ser georreferenciados em Datum 73
(origem das coordenadas: ponto central) e projeção Hayford-Gauss. A
altimetria deve ser referida ao nível médio das águas do mar – marégrafo de
Cascais. Devem ser realizados à escala 1/500 que permita a localização e um
outro mais pormenorizado à escala 1/100;



Listagem do equipamento existente na infraestrutura (caixa, reservatório ou
estação elevatória) em Microsoft Excel.

Com o objetivo de, a curto prazo, realizar uma mudança no sistema de coordenadas
adotado pela empresa, as novas telas finais já possuem uma especificação diferente:
os levantamentos devem ser georreferenciados no sistema PT-TM06/ETRS89.

| 19

3.2. Contextualização do subsistema de Andorinhas
O Subsistema das Andorinhas tem como origem principal de água o rio Ave e
abastece parte do Município da Póvoa do Lanhoso e a freguesia de Parada do Bouro,
no concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga (Contrato de Concessão, 2015).
Na Figura 5 está presente um mapa do subsistema de Andorinhas com as condutas e
a localização dos reservatórios, estações elevatórias e estação de tratamento de água.

Figura 5: Mapa representativo das infraestruturas do subsistema de Andorinhas

| 20
Captação de Andorinhas
A captação da água bruta é efetuada no Rio Ave, através de uma jangada instalada na
barragem das Andorinhas. A água é transportada através de um sistema de adução
elevatório até à Estação de Tratamento de Água de Andorinhas.
O desenho CAD do local da captação está representado na Figura 6.

Figura 6: Desenho em autoCAD da captação de Andorinhas.

Estação de Tratamento de Água
A Estação de Tratamento de Água das Andorinhas localiza-se na freguesia de
Travassos, concelho de Póvoa de Lanhoso e tem uma capacidade de produção de 4
860 m3/dia (correspondente a uma utilização média de 18 horas por dia),
compreendendo as seguintes fases de tratamento:


Mistura rápida, em linha;



Filtração, em filtros metálicos de dupla camada de areia antracite;



Correção do equilíbrio cálcio-carbónico;



Desinfeção;
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Sistema de receção, armazenamento, preparação, doseamento e injeção de
sulfato de alumínio;



Sistema de receção, armazenamento, preparação, doseamento e injeção de
carbonato de sódio;



Sistema de receção e armazenamento de tanques de cloro-gás, clorómetros e
instalações complementares de pesagem, água motriz e segurança;



Sistema de espessamento e secagem de lamas produzidas durante o
tratamento.

Reservatórios
O Subsistema das Andorinhas inclui 9 (nove) reservatórios, essencialmente com
funções de regularização entre aduções variadas ou entre a adução e a distribuição,
com o volume de reserva apresentado na Tabela 5.

Tabela 5: Reservatórios do subsistema Andorinhas

Designação

Volume (m3)

RR RA AT (ETA)

400

RR RA 02 (Taíde)

1 500

RR RA 03 (Campo)

1 250

RR RA 04 (Horto) Novo

2 000

RR RA 05 A (Lanhoso/Pinheiro)

250

RR RA 05 B (Lanhoso/Pena Província)

150

RR RA 06 (Rendufinho)

400

RR RA 07 (Monsul)

1 000

RR RA 08 (Friande)

300

O desenho CAD do reservatório RR RA 04 (Horto) Novo está representado na Figura
7 como um dos exemplos dos reservatórios do subsistema.
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Figura 7: Reservatório RR RA 04 (Horto) Novo - Desenho CAD

Estações Elevatórias
No âmbito do Subsistema das Andorinhas foram construídas 4 estações elevatórias
com as capacidades de elevação e caudal apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6: Estações elevatórias do subsistema Andorinhas

Designação

Caudal (l/s)

Altura de elevação (m)

EE A 02 A (EE-A Novo Reservatório Horto)

9,0

102,0

EE A 02 B (EE-B Novo Reservatório Horto)

10,9

202,0

EE A 03 (RA 05A Lanhoso/Pinheiro)

1,2

112,0

EE A 04 (RA 01)

5,9

150,0

Pontos de entrega
Os pontos de entrega para ligação à rede em “baixa” estão localizados nos
reservatórios ou ao longo do percurso das adutoras. Ao todo existem oito pontos de
entrega em que cinco deles se situam nos reservatórios.
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Dados demográficos
Com base nas ligações existentes e na previsão da evolução de novas ligações “em
alta” que se encontravam por realizar, no momento do projeto de construção do
subsistema, obtém-se o caudal efetivamente previsto a fornecer pelo Sistema
Multimunicipal (Tabela 7). O estudo foi efetuado aquando da realização do contrato
concessão.

Tabela 7: Dados da evolução da população e do caudal fornecido de Póvoa de Lanhoso (dados de 2010)

2011

2015

2020

21 886

21 661

21 443

9 246

11 960

13 938

Caudal potencial a fornecer em “alta” (m3/ano)

625 277

829 192

943 345

Caudal efetivamente previsto fornecer “em alta”

506 364

826 344

939 539

Evolução da população residente (hab.)
Evolução da população residente potencialmente
servida (hab.)

3.3. Carregamento do subsistema de Andorinhas

O carregamento do subsistema de Andorinhas em G/Interaqua permitiu o contacto
com diferentes informações provenientes de fontes distintas e, por consequência, com
diferentes metodologias de tratamento dessas informações. Preferencialmente o
carregamento foi realizado através das informações presentes nas telas finais que
contêm o traçado da conduta, perfil longitudinal, desenhos das caixas de visita e
recintos com os respetivos equipamentos.
As telas finais são ficheiros georreferenciados e, por essa razão, a fonte de dados que
permite obter uma melhor precisão no carregamento da informação. Um exemplo do
conteúdo de uma tela final de uma conduta adutora está representado na Figura 8.
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Figura 8: Exemplo de uma tela final de um troço de conduta.
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Em algumas situações não existe tela final, que pode ser explicada, em alguns casos,
pela presença de infraestruturas que foram integradas, ou seja, infraestruturas que
eram propriedade dos municípios e que transitaram para a empresa, mas não tinham
tela final.
Na impossibilidade de recorrer a uma tela final para efetuar o carregamento, algumas
alternativas foram consideradas de acordo com os recursos disponíveis. Para o
carregamento do subsistema de Andorinhas foram utilizadas, como alternativa às telas
finais, um ficheiro Access com o traçado das condutas, desenhos do projeto da ETA
em papel, ortofotomapas, fotografias e esquemas representativos. Embora a precisão
obtida através de outros métodos não possa ser comparada com a precisão obtida
com o carregamento através de telas finais, pelo menos é possível colmatar a
ausência de qualquer informação e dá indicação da existência de infraestruturas no
local.
O ficheiro Access contém a localização das infraestruturas previstas em contrato
concessão e que é, muitas vezes, completado com visitas de campo. No caso
específico do subsistema de Andorinhas, o ficheiro Access foi utilizado para o
carregamento de alguns troços de adutora.
A tela final da ETA em suporte informático apenas possuía os seus limites e a
localização do reservatório, não havendo qualquer informação mais pormenorizada
dos equipamentos. Neste caso, através de uma visita de campo ao local, permitiu
obter um desenho do projeto em papel que estava presente nas instalações da
mesma.
O carregamento através de fotografias e esquemas foi realizado para a captação de
Andorinhas, com o auxílio de ortofotomapas. A precisão obtida através deste método,
comparativamente com os restantes, é consideravelmente mais baixa, no entanto, a
curto prazo é considerado um bom método de forma a colmatar a falta de informação.
Quando não existe tela final nem nenhum recurso que possa ser utilizado para efetuar
o carregamento, torna-se necessário efetuar um levantamento do cadastro das
infraestruturas.
As diferentes fontes de dados utilizadas para o carregamento do subsistema de
Andorinhas e descritas anteriormente, encontram-se resumidas na Tabela 8.

| 26
Tabela 8: Diferentes fontes de dados

Origem dos dados
Telas finais: Ficheiro CAD com a localização e descrição pormenorizada das infraestruturas e
equipamentos.
Ficheiro Access: Ficheiro com a localização de algumas infraestruturas previstas em projeto.
Planta da ETA: Tela final do projeto em papel com a localização e descrição dos
equipamentos constituintes da ETA.
Fotografias e esquemas: Realizados durante a visita de campo à captação de água,
permitem o conhecimento, apesar de pouco preciso, da localização e tipo de equipamento
presente.
Ortofotomapas: utilizado para o apoio na verificação da localização de algumas
infraestruturas.

Independentemente da origem dos dados, todos eles requerem uma preparação
prévia com o objetivo de efetuar uma ligação ao G/Interaqua para efetuar o
carregamento, tendo esse ficheiro como base no geoworkspace. Como exemplo, é
necessário eliminar as camadas que contêm informação que não é necessária para o
carregamento, como curvas de nível e estradas das telas finais de forma a tornar o
ficheiro mais limpo, menos pesado e mais percetível.
As infraestruturas e equipamentos carregados designados por entidades no
G/Interaqua relativas ao abastecimento de água estão presentes na Tabela 9.

| 27
Tabela 9: Entidades SIG no G/Interaqua relativas às infraestruturas de abastecimento de água

Abastecimento de água
Troço adutor
Elementos principais

Troço de tubagem
Nó de alteração
ETA
Estação Elevatória

Instalações

Captação
Reservatório
Águas Vedadas
Válvula de descarga

Orgãos de manobra

Válvula de suspensão
Junta cega
Válvula de controlo

Orgãos de segurança

Válvula de retenção
Ventosa
Instrumentação

Medidor de caudal
Caixa

Outros orgãos

Célula
Junta de desmontagem
Informação complementar
Pontos de perfil

O carregamento requer o preenchimento de uma tabela de atributos associada a cada
infraestrutura ou equipamento. Os separadores comuns aos vários tipos de
equipamento estão descritos de seguida:


Identificação: código Aquaman (código de localização), ano de construção,
estado do ciclo de vida, classe, área de negócio e empresa original;



Informação hidráulica: sistema e subsistema;



Origem dos dados: entidade promotora e fonte de informação;
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Localização: distrito, concelho, freguesia;



Multimédia: separador onde é possível associar fotografias ou outro tipo de
suporte multimédia.

O separador Registo depende do tipo de infraestrutura e é único para cada tipo de
entidades e, por essa mesma razão, são dados alguns exemplos nas descrições dos
procedimentos de cada uma das fontes de dados.

3.3.1. Carregamento através de tela final

A maioria da informação de cadastro estava presente nas telas finais, que é um dos
elementos obrigatórios de entrega após a realização de uma empreitada.
A primeira etapa é o tratamento da informação proveniente dos ficheiros CAD. Para
facilitar o carregamento, a informação do ficheiro inicial foi dividida em vários ficheiros
secundários, que se encontram referidos de seguida:


Traçado da conduta adutora



Pontos de perfil



Caixas de visita



Reservatórios e Estações elevatórias

As caixas de visita com os equipamentos não estão representadas no ficheiro ao longo
da conduta, pelo que é necessário colocá-los no local correto, verificar se se
encontram à escala e realizar algumas rotações.

Traçado da conduta
O carregamento de troços de adutora requer a obtenção de algumas informações mais
específicas a colocar na tabela de atributos associada, como por exemplo, a
designação de adutor, o estado operacional e o regime de escoamento. Estas
informações estão presentes em ficheiros Excel que estão associados à tela final. Na
Figura 9 está presente um exemplo de uma tabela de atributos de um troço de
adutora.
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Figura 9: Tabela de atributos de uma conduta adutora

Associado ao traçado da conduta considera-se em conjunto a inserção dos pontos de
perfil e dos nós de alteração, informações que estão presentes no perfil longitudinal do
troço de adutora. A entidade troço de adutora é do tipo linha e os pontos de perfil e
nós de alteração do tipo ponto.
Os pontos de perfil requerem a inserção das informações relativas ao número do perfil,
cota do terreno e profundidade, onde a partir desta informação é calculada a cota de
soleira automaticamente no G/Interaqua. Os nós de alteração são indicativos da
mudança nas características da conduta: material, diâmetro ou pressão. O código de
localização destes elementos é o mesmo que o da conduta a que estão associados.

Caixas de visita
As informações mais específicas relativas à tabela de atributos associados às caixas
são:


Função

da

caixa:

ventosa,

descarga,

distribuição,

seccionamento,

seccionamento e descarga, etc.


Material: aço, ferro fundido dúctil, etc.



Dimensão da caixa e da tampa: verificado nos desenhos de pormenor das
caixas
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Dispositivo de acesso: degraus ou escadas



Dimensão, material e forma da tampa

As caixas de visita são compostas por equipamentos que podem ter variadas funções.
Na Figura 10 está presente uma caixa de visita de seccionamento e descarga
composta por tês, válvulas de seccionamento de cunha e passa-muros, onde é
possível visualizar a caixas e os equipamentos antes e após o carregamento.
A entidade caixa de visita é do tipo polígono e os equipamentos que fazem parte do
tipo ponto.

Figura 10: Exemplo de uma caixa no ficheiro CAD (a) e no G/Interaqua (b).

Reservatórios
Os reservatórios são compostos por várias infraestruturas e equipamentos, e são
compostos normalmente por células, câmara de manobras e em alguns casos por uma
ou mais estações elevatórias. Além disso, o reservatório pode ter mais do que uma
conduta de entrada e de saída. As condutas de saída podem ser associadas a pontos
de entrega aos municípios, ou seja, podem ser feitas ligações para o sistema em
“baixa”. Nestes casos está sempre associado um medidor de caudal.
A tabela de atributos associada aos reservatórios: designação de reservatório,
capacidade de reserva, cota do terreno, número de células, função, entre outras.
A tabela de atributos das células requer informações da designação de recinto, modo
de implantação, forma em planta, capacidade de reserva, cota de soleira, cota de
entrada, cota de descarga de fundo, cota de descarga de superfície, entre outras.
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A câmara de manobras, que contém os equipamentos, como por exemplo, válvulas,
ventosas, tês, juntas de desmontagem, é colocada no G/Interaqua como um edifício.
As estações elevatórias têm alguns equipamentos próprios como é o caso do
Reservatório de Ar Comprimido (RAC) e das eletrobombas. A tabela de atributos
associada requer informação da designação da estação elevatória e do número de
eletrobombas, entre outras.
Os reservatórios, células, recinto, câmara de manobra e estação elevatória são
entidades do tipo polígono e todos os equipamentos que fazem parte destas são do
tipo ponto.
Na Figura 11 está presente um exemplo do carregamento de um reservatório. Como
comparação, à esquerda está representado o desenho CAD e à direita o
carregamento em G/Interaqua.

Figura 11: Exemplo do carregamento de um reservatório.

3.3.2. Carregamento através do ficheiro Access

Na falta de alguma informação, ou seja, na inexistência de informação na tela final,
quer da conduta adutora ou de outro tipo de equipamento, recorre-se a uma base de
dados Access disponibilizada pela empresa. A base de dados contempla informações
de projeto das infraestruturas e que são um grande auxílio quando não existem
informações em formato de tela final. Este ficheiro contém informações do traçado de
condutas em diferentes estados: construída/em exploração, construído, desativado, a
desativar (Figura 12). Apenas são consideradas para o carregamento as condutas cujo
estado esteja definido como construído/em exploração.
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Recorri a este ficheiro para carregamento de alguns troços de adutora, nomeadamente
do troço de adutora desde a captação até à ETA.

Figura 12: Ficheiro acess com o traçado da conduta do subsistema de Andorinhas

3.3.3. Carregamento através da tela final de projeto em papel

No caso da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Andorinhas foi possível
encontrar uma planta com a tela final e a designação dos equipamentos (Figura 13)
que é necessário digitalizar e georreferenciar antes do carregamento. O processo da
georreferenciação consistiu na obtenção de coordenadas no sistema em que se se
pretende georreferenciar com o objetivo de posteriormente as atribuir, normalmente
nos quatro cantos da planta.
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Figura 13: Tela final de projeto da ETA

A georreferenciação da imagem teve como objetivo inseri-la posteriormente no
Geomedia para efetuar o carregamento das infraestruturas e equipamentos da ETA.
As duas tipologias de software que foram consideradas para a georreferenciação
encontram-se descritas de seguida:


AutoCAD: a metodologia a utilizar seria inserir a imagem no AutoCAD e atribuir
as coordenadas dos cantos da imagem, carregando o ficheiro no Geomedia
para efetuar a digitalização tal como descrito na metodologia usando as telas
finais.



Software SIG: a metodologia a seguir seria atribuir à imagem as coordenadas
dos cantos, verificar o erro de georreferenciação e inserir no Geomedia como
imagem georreferenciada.

Considerando a impossibilidade de realizar a georreferenciação diretamente no
autoCAD, por não existe a ferramenta que o permitiria fazer na versão do software
instalada, foi considerada a utilização de um software SIG.
Entre as várias opções existentes no mercado de software SIG, foram considerados o
QGIS, ArcGIS e Geomedia, tendo em conta, principalmente, a experiência do
utilizador. A utilização do Geomedia seria, entre as opções destacadas, a mais óbvia,
por ser o mesmo software onde é realizado. No entanto, por o considerar pouco
amigável e apenas apresentar vantagem, comparativamente com os restantes, por ter
incorporado uma solução específica para carregamento de água.
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O QGIS, além de ser um software bastante intuitivo, apresenta uma grande vantagem
em relação aos restantes: é livre e gratuito. A grande desvantagem deste software é
que este não cria automaticamente o ficheiro auxiliar (.prj) juntamente com a imagem.
Em casos como o Geomedia, onde não é possível abrir uma imagem georreferenciada
sem a presença do ficheiro auxiliar de georreferenciação, a utilização deste software
não permite resolver o problema.
Relativamente ao ArcGIS, este tem a vantagem de ser o software comercial mais
popular, o que se compreende pelas funcionalidades que incorpora bem como pela
sua apresentação amigável. Apesar de ser um software comercial, apresenta a
principal vantagem relativamente ao QGIS: no processo da georreferenciação é criado
o ficheiro auxiliar de georreferenciação necessário para efetuar o carregamento no
Geomedia.
A opção da utilização do software ArcGIS para efetuar a georreferenciação foi tomada
pelas vantagens enumeradas anteriormente e pelo facto de ser possível a utilização
da versão para estudantes (gratuita), disponível no computador pessoal. As vantagens
e desvantagens de cada um dos softwares considerados encontram-se resumidas na
Tabela 10.

Tabela 10: Vantagens e desvantagens dos softwares Geomedia, QGIS e arcGIS

Vantagens: Utilizado em todo o processo de carregamento
Geomedia

Desvantagens: Pouco amigável, com ferramentas pouco intuitivas.
Software pago.
Vantagens: Software open-source

QGIS

Desvantagens: Não cria o ficheiro externo de georreferenciação (.prj) a
acompanhar a imagem

ArcGIS

Vantagens: Cria o ficheiro de georreferenciação associado
Desvantagens: Software pago

As coordenadas utilizadas na georreferenciação da imagem foram obtidas através dos
ortofotomapas presentes como uma ligação no Geomedia. A precisão com que foram
obtidas (até às unidades) não permite classificá-la como uma boa precisão, no
entanto, tendo em conta os recursos disponíveis e a infraestrutura em questão, a
precisão é considerada aceitável. Mais problemático seria se, para o caso da
georreferenciação, estivesse a ser considerado um troço de conduta, que com uma
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área muito mais reduzida, comparativamente a um reservatório, poderia originar
grandes erros na sua localização.
A forma de a melhorar seria obter as coordenadas de pontos visíveis na planta da ETA
através de um recetor GNSS recorrendo a um posicionamento em modo RTK ligado à
rede SERVIR (Virtual Reference Station). Implementada pelo Centro de Informação
Geoespacial do Exército (CIGeoE), a rede SERVIR consiste num conjunto de estações
de referência permanentes de observação GNSS, instaladas no território continental,
que permite fornecer correções em tempo real, para posicionamento por métodos
GNSS e/ou dados para pós processamento. É garantida uma precisão tridimensional
(X, Y, Z) melhor do que cinco centímetros no interior e exterior da rede, até uma
distância de 20 km da linha de base (Centro de Informação Geoespacial do Exército,
2016).
Esta técnica exige a disponibilidade de, pelo menos, uma estação de referência que
gera e transmite as correções diferenciais para as estações móveis, que usam dados
para determinar precisamente as suas posições. No caso da ETA situada na Póvoa de
Lanhoso, a estação de referência mais próxima situa-se em Braga a cerca de 15 km.
As coordenadas obtidas através da rede SERVIR estão em WGS84, pelo que seria
necessário proceder a uma transformação para o Datum 73.
Esta solução não foi equacionada pelo facto de o problema associado à
georreferenciação da planta apenas ter surgido após a realização da visita ao terreno,
pelo que não foi possível considerá-la antecipadamente.

Georreferenciação da planta
A georreferenciação foi realizada no software ArcGIS, onde foi obtido um RMS de 0.33
m, que embora não seja uma precisão ideal, tendo em conta a forma como as
coordenadas foram obtidas e a precisão inerente a este método de carregamento
pode considerar-se aceitável.
Na Tabela 11 estão apresentadas as coordenadas utilizadas para a georreferenciação
(Datum 73 – cartesianas) e na Figura 14 a representação dessas coordenadas na
planta. Com o objetivo de reduzir os erros provenientes da georreferenciação, os
quatro pontos escolhidos deveriam, preferencialmente, corresponder aos quatro
cantos da planta, no entanto, neste caso específico não foi possível cumprir este
pressuposto, pelo facto de não ser possível identificar de forma clara nenhum
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elemento no ortofotomapa. Os quatro pontos escolhidos correspondem aos cantos de
um edifício que foi possível identificar no ortofotomapa.

Tabela 11: Coordenadas dos pontos utilizados na georreferenciação

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Ponto 4

X (m)

-6646

-6671

-6643

-6668

Y (m)

211745

211751

211758

211762

Figura 14: Representação dos pontos utilizados na georreferenciação da planta

Os limites do recinto, que foram desenhados através da tela final disponível em
formato digital, estão presentes na Figura 15, juntamente com a imagem
georreferenciada no Geomedia. À direita estão presentes a conduta de entrada na
ETA, que vem da Captação e a conduta de um outro subsistema que se encontra
desativada, e, do lado esquerdo, a conduta de saída.
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Figura 15: Imagem da ETA georreferenciada no G/Interaqua e o aspeto final do carregamento.

3.3.4. Carregamento através de fotografias e esquemas

A inexistência de informação georreferenciada dos equipamentos constituintes da
captação não permitiu que o carregamento fosse o mais preciso. Para eliminar a falta
de informação, que foi um dos principais problemas, foi realizada uma visita de campo
onde foi possível tirar fotografias ao local e esquematizar os equipamentos presentes.
O carregamento foi realizado tendo por base as ortofotomapas, e com recurso ao
esquema representativa e às fotografias. Na Figura 16 está presente um exemplo das
fotografias utilizadas e o esquema representativo dos equipamentos realizados
durante a visita ao local.

Figura 16: Local da captação (esquerda) e esquema representativo dos equipamentos (direita)
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O aspeto final do carregamento da Captação pode ser visualizado na Figura 17. A
captação tem a particularidade de estar numa jangada e a estação elevatória estar
inserida no próprio local da captação.

Figura 17: Aspeto final do carregamento da captação

A existência de informação, mesmo que pouco precisa, constitui uma vantagem face à
falta de qualquer informação. Logo que seja possível recolher informação mais
credível, esta deverá ser sempre substituída.

3.3.5. Análise quantitativa das infraestruturas e equipamentos

O aspeto final do geoworkspace com o carregamento do subsistema Andorinhas está
apresentado na Figura 18. De forma a realizar uma análise quantitativa, no final do
carregamento é possível gerar um relatório ad-hoc, que consiste num ficheiro Excel
com os atributos das entidades selecionadas. Por exemplo, para a entidade troço de
adutora foram selecionados os atributos: código aquaman, comprimento (m), material,
pressão nominal (bar), dimensão da secção (mm) e regime de escoamento (gravítico
ou elevatório).
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Figura 18: Geoworkspace no final do carregamento.

Foram carregados 59 km de adutora, com uma dimensão de secção que varia entre
60 e 350 mm, uma pressão entre 16 e 25 bar e onde o ferro fundido dúctil é o material
dominante. Quanto ao regime de escoamento, 44 km de adutora apresentam um
escoamento gravítico e 15 km em regime elevatório.
Na Tabela 11 estão representados os números de caixas carregadas com as
respetivas funções.

Tabela 12: Número de caixas carregadas e respetivas funções

Função

Número

Descarga

24

Seccionamento, descarga e segurança

1

Seccionamento

4

Seccionamento e descarga

8

Ventosa

28

Não conhecido

5

Total

70
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3.3.6. Análise da qualidade do carregamento

As infraestruturas e equipamentos constituintes do subsistema de Andorinhas foram
carregados através de diversas fontes de dados o que resulta em precisões diferentes
das infraestruturas carregadas. Como é de prever, a precisão obtida com o
carregamento através de tela final não pode ser comparada com o carregamento
realizado com o auxílio dos ortofotomapas, fotografias ou esquemas. Por essa razão,
importa anotar as infraestruturas e equipamentos que foram carregados através de
outras fontes de dados, que não as da tela final, para que assim que seja possível, a
informação possa ser revista e atualizada através de outros métodos que possam ser
futuramente utilizados, como por exemplo, um levantamento do cadastro das
infraestruturas.
O subsistema de Andorinhas foi carregado em grande parte através de telas finais,
pelo que apenas algumas infraestruturas como a ETA ou a Captação necessitam de
ser revistas caso se entenda que a precisão destas deva ser melhorada.

3.4. Carregamento de troços do subsistema do Vale do Sousa
Tâmega
Os troços relativos ao subsistema do Vale do Sousa Tâmega foram carregados com a
mesma metodologia do carregamento do subsistema de Andorinhas. O processo, no
entanto, foi relativamente mais simplificado pela existência de toda a informação no
formato de tela final.
Foram carregados alguns quilómetros de adutora, reservatórios, estações elevatórias,
caixas de visita, bem como todos os equipamentos constituintes. As infraestruturas
carregadas encontram-se descritas de seguida:


Adutoras: Arquinho – Sete casas; Sete Casas – Avelal; Avelal - Bustelo



Reservatórios: Sete Casas; Avelal



Estações elevatórias: Sete Casas; Avelal



Ponto de entrega: Bustelo
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Na Figura 19 está presente o carregamento em G/Interaqua do reservatório de Avelal,
como um dos exemplos dos reservatórios carregados.

Figura 19: Exemplo de um dos reservatório carregados: Avelal.

3.5. Carregamento de saneamento
A dinâmica das redes de saneamento difere da dos sistemas de abastecimento de
água. Os sistemas de abastecimento de água têm como objetivo a captação de água
bruta, tratamento e distribuição à população. A rede de saneamento tem uma dinâmica
inversa: recolher o esgoto domiciliário com o objetivo o tratar.
Apesar disto, as infraestruturas que compõem as redes de saneamento têm
semelhanças com algumas infraestruturas das redes de abastecimento de água,
sendo constituídas por estações elevatórias, caixas de visita e tubagens (em
abastecimento denominadas por condutas adutoras e em saneamento por
intercetores).
O carregamento efetuado no saneamento incidiu em caixas de visita e intercetores das
zonas do Bugio, Neiva-Arcozelo, Ovelha, Pomarinhos, Poriço, Rio Tâmega, São
Lázaro, Vila Cariz, Várzea do Monte, Aterro de Covelas, Cortinhas, Covelas e
Sanguinhedo.

| 42
3.5.1. Metodologia de carregamento

A metodologia de carregamento do saneamento difere da do carregamento de
abastecimento de água principalmente pelo facto de este ser realizado de uma forma
automática, uma vez que, ao contrário do que acontece no abastecimento, no
saneamento os troços de tubagem entre caixas de visita são sempre retos.
O carregamento automático SIG consiste no seguinte:


Criação de um ficheiro excel com duas folhas, uma para caixas de visita e
outra para intercetores;



Na folha das caixas de visita indicam-se o código e coordenadas das mesmas,
bem como as respetivas características;



Na folha dos intercetores indicam-se o código da caixa a montante e a jusante
do troço e as caraterísticas do mesmo;



O SIG cria automaticamente as caixas através das suas coordenadas e une as
caixas de visita com uma feature de troço;



As

tabelas

de

atributos

são

preenchidas

automaticamente

com

as

características que estiverem presentes no Excel.

Neste tipo de carregamento, as caixas são desenhadas em primeiro lugar e, através
das coordenadas das caixas e a indicação das caixas a montante e a jusante, são
desenhados os intercetores. As caixas são desenhadas através das coordenadas M e
P indicadas, o tipo de corpo indica a sua forma e a dimensão da câmara indica o seu
perímetro. Após as caixas estarem carregadas, são carregados os coletores através
da informação da caixa a jusante e a montante de cada intercetor.
O carregamento é feito através do ícone importação de dados externos na barra de
ferramentas do G/Interaqua. É necessário o fornecimento do ficheiro Excel preenchido
(.xls) e do ficheiro de iniciação (.ini) que contém as indicações para o software
preencher os campos.
O ficheiro ini é um ficheiro de configuração permite ao módulo de importação de dados
interpretar o conteúdo do ficheiro de Excel e materializar fisicamente no modelo de
dados do G/InterAqua.
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Este processo de carregamento automático só é utilizado em saneamento pelo facto
de os troços de tubagem serem retos entre caixas (sem curvas) o que não acontece
no abastecimento.

Preparação do ficheiro
Para o carregamento ser efetuado de forma automática, o preenchimento do ficheiro
Excel é efetuado por códigos para que não existam erros de digitalização. No
Geomedia é carregado um template de forma a recolher as informações às células
específicas do Excel.
Dos atributos necessários, existem alguns que são comuns nos separadores relativos
às caixas de visitas e intercetores:


Empresa original: Águas do Noroeste, S.A. (AdNW)



Área de negócio: AR – alta



Estado da infraestrutura: em exploração



Sistema e subsistema



Estado do ciclo de vida: construída



Tipo de rede: unitário (tipo de rede presente em todos os ficheiros carregados)



Entidade promotora: AdNW



Fonte de informação: telas finais



Distrito



Concelho



Freguesia

A Tabela 13 ilustra o preenchimento de alguns campos, como por exemplo a área de
negócio, estado da infraestrutura, sistema e subsistema.
Tabela 13: Exemplo dos atributos que existem em comum no separador das caixas e dos coletores
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As informações necessárias para o separador das caixas são:


Número da caixa: permite a identificação das caixas;



Coordenada M e P: presentes na tela final;



Cota da tampa, do terreno e de soleira e profundidade da caixa: indicadas
no perfil presente na tela final;



Modo de inserção dos coletores: junção, passagem ou cabeceira. Verificado
através da geometria do traçado dos intercetores na planta da tela final. O
modo de inserção cabeceira refere-se ao ponto de recolha do esgoto, ou seja,
da caixa mais a montante e o modo junção nas caixas onde existe bifurcação
de intercetores. As restantes caixas são consideradas como modo de
passagem;



Forma do fecho e tipo de corpo: circular;



Dimensão da câmara: 1000 quando a profundidade é inferior a 2.5 m e 1250
quando é superior a este valor.

A Tabela 14 representa um exemplo do preenchimento de alguns destes atributos,
como sejam a coordenada M, a coordenada P, a cota da tampa, a cota do terreno, a
profundidade da caixa, a cota de soleira e o modo de inserção dos coletores.
Tabela 14: Exemplo dos atributos associados às caixas de visita no ficheiro Excel

O separador dos coletores tem como atributos:


Nº da câmara a montante e nº da câmara a jusante: permite desenhar os
intercetores entre as caixas;



Código: código de identificação do intercetor;



Material



Tipo de secção



Dimensão da secção



Profundidade da caixa a montante e a jusante



Tipo de revestimento
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Na Figura 22 estão presentes um exemplo do preenchimento dos atributos na folha
Excel, como o número da câmara a montante, o número da câmara a jusante e o
código.
Tabela 15: Exemplo dos atributos associados aos intercetores no ficheiro Excel
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Capítulo 4: Transformação de coordenadas
4.1. Introdução
A Diretiva INSPIRE, que entrou em vigor a 15 de maio de 2007, estabeleceu a criação
da Infraestrutura Europeia de Informação Geográfica, que pretende “promover a
disponibilização de informação de natureza espacial, utilizável na formulação,
implementação e avaliação das políticas ambientais da União Europeia” (DGT, 2016).
Com esse propósito, esta diretiva impõe à União Europeia utilização do Datum
ETRS89:
"A Subcomissão da Associação Internacional de Geodesia (IAG) para o Referencial
Geodésico Europeu (EUREF) recomenda que o sistema a ser adotado pela EUREF
seja coincidente com o ITRS na época de 1989.0 e fixado à parte estável da Placa
Euro-Asiática, sendo designado ETRS89".
A infraestrutura refere-se ao Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) que
pretendia permitir “o registo e a pesquisa de dados e de serviços de dados geográficos
produzidos por entidades públicas e privadas em Portugal”. Desta forma, pretendia
representar um alicerce primordial na implementação desta Diretiva em Portugal.
A imposição desta diretiva não se refletiu num carácter obrigatório, pelo que na
empresa Águas do Norte, S.A., a mesma ainda não foi implementada por se tratar
duma situação de disponibilização de dados a nível interno que não requer que os
mesmos estejam no sistema de coordenadas imposto pela diretiva – ETRS89.
A existência de inúmeros ficheiros CAD com o desenho de projetos, telas finais e
levantamentos são a principal razão para o adiamento deste processo que impede a
imediata aplicação da medida até que toda a informação em Datum 73 seja carregada
no SIG.
As novas telas finais já têm novas indicações relativamente ao sistema de
coordenadas a utilizar, pelo que no momento em que for implementada esta
transformação, a empresa deixa de lidar com dados no sistema antigo.
As caraterísticas do ETRS89 e a sua comparação com o Datum 73 pode ser
consultado no Capítulo II, subcapítulo 5: sistemas de coordenadas e, mais
espeficamente na Tabela 4.
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4.1.1. Transformação de coordenadas entre dois data locais

Na transformação entre dois sistemas de coordenadas, cada um baseado num datum
geodésico diferente, temos ao todo quatro transformações: duas de datum e duas de
projeção (Figura 23).

Figura 20: Transformação entre dois data locais

As transformações de Bursa-Wolf (7 parâmetros) e de Molodensky (3 parâmetros) são
os métodos mais comuns utilizados em software SIG para a transformação de
coordenadas entre os diferentes sistemas de referenciação espacial. No entanto, estas
transformações introduzem erros nas coordenadas obtidas que podem ser avaliados
utilizando as coordenadas dos vértices geodésicos que foram observadas nos vários
sistemas.
Na tabela 13 são apresentados os erros em M e P encontrados nas transformações de
Datum 73 para Datum ETRS89 em Portugal Continental (Gonçalves, Conversões de
Sistemas de Coordenadas Nacionais para ETRS89 utilizando grelhas, 2008).
Tabela 16: Erro em M e P obtidos na transformação de coordenadas entre ERTS89 e Datum 73 para os métodos
de Bursa-Wolf e Molodensky.

Transformação

Erro

eM (m)

eP (m)

Médio quadrático

0.38

0.36

Máximo absoluto

1.35

1.08

Médio quadrático

0.84

0.56

Máximo absoluto

2.11

1.87

Bursa-Wolf

Molodensky
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A Figura 24, com a representação em isolinhas das diferenças de coordenadas no
caso do Datum 73, indica um sistematismo grande nestas diferenças: diferença de
longitude varia de este para oeste e a diferença de latitude varia, aproximadamente,
de norte para sul (Gonçalves, 2008).

Figura 21: Representação em isolinhas da diferença de coordenadas Datum73 – ETRS89 (Gonçalves, 2008)

Grelhas de diferença de coordenadas
As grelhas de diferenças de coordenadas têm por base métodos de interpolação
espacial, normalmente disponibilizados em software SIG, com o seguinte princípio:
nas conversões de datum num dado local, as diferenças de coordenadas geográficas
nos vértices geodésicos próximos devem ter um peso tanto maior quanto menor são
as distâncias a que se encontram (Gonçalves, Conversões de Sistemas de
Coordenadas Nacionais para ETRS89 utilizando grelhas, 2008).
O método de transformação de coordenadas, baseado em grelhas de diferenças de
coordenadas, é mais rigoroso que os métodos de Bursa – Wolf ou Molodensky
(Gonçalves, 2008). O formato em que as grelhas foram criadas (NTv2) tem a
vantagem de poderem ser utilizadas para configurar vários programas: comerciais,
gratuitos ou de código aberto.
Na tabela 14 são apresentados os erros associados à transformação de Datum 73
para ETRS89, em pontos que não foram utilizados na geração das grelhas
(Gonçalves, 2008).
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Tabela 17: Erros associados à transformação de Datum 73 para ETRS89 (JAG)

e-Longitude (m)

e-Latitude (m)

Média

0.004

-0.008

Desvio padrão

0.052

0.047

Mínimo

-0.387

-0.318

Máximo

0.228

0.267

O IGP desenvolveu, também, grelhas no formato NTv2 para a transformação de
coordenadas do sistema D73 para PT-TM06/ETRS89. Para a elaboração das grelhas
foram utilizados 1129 vértices da Rede Geodésica Nacional observados com GPS.
Através de uma interpolação pelo método de Kriging, geraram-se as grelhas de
diferenças, com espaçamento de 1’,2 (IGP, 2016).
Na Tabela 15 são apresentados os erros associados à transformação por grelhas
desenvolvidas pelo IGP, com base em 130 vértices geodésicos que não entraram para
o cálculo das grelhas.
Tabela 18: Erros associados à transformação de Datum 73 para ETRS89 (IGP)

Erro (m)
e.m.q.

0.06

Máximo Abs.

0.16

4.2. Aplicação prática
4.2.1. Análise dos erros na área geográfica de influência da empresa

A análise dos erros obtidos na transformação de coordenadas na área de influência da
empresa foi realizada utilizando os três métodos de transformação: 3 parâmetros, 7
parâmetros e método das grelhas. O objetivo foi de avaliar o erro obtido na zona
Norte, em todos os métodos de transformação, com recurso aos vértices geodésicos
e, decidir qual dos métodos introduz um menor erro nessa transformação.
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As transformações foram realizadas recorrendo à biblioteca PROJ.4, que foi
desenvolvida no USGS, e é atualmente uma ferramenta standard, gratuita e de código
aberto, usada, quer por utilizadores independentes, quer incorporada em programas
SIG opensource (Gonçalves, 2008).
O programa CS2CS da biblioteca PROJ utiliza a seguinte sintaxe de linha de comando
(Gonçalves, 2008):
cs2cs string 1 + to string 2

As strings referidas usam a sintaxe do PROJ com comandos adicionais para definir a
forma de conversão, como exemplo:
+towgs84=… (lista de 3 ou 7 parâmetros separados por vírgulas)
+nadgrids=… (ficheiro com grelhas de conversão de datum)

As coordenadas oficiais dos vértices em Datum 73 são transformadas para
ETRS89/PTTM06 através de diferentes métodos de transformação: transformação de
Molodensky

(3

parâmetros),

transformação

de

Bursa-Wolf

(7

parâmetros),

transformação através de grelhas desenvolvidas pelo Prof. José Alberto Gonçalves
(Gonçalves, 2008) e transformação de grelhas do IGP. São calculadas as diferenças
de coordenadas para as respetivas coordenadas oficiais assim como o módulo do
vetor erro.
Na Figura 25 estão representados os 104 vértices selecionados que contêm
informação das coordenadas em ambos os sistemas – Datum 73 e ETRS89. Dos
vértices disponíveis, foram eliminados os que se apresentavam em duplicado nos
diferentes sistemas de coordenadas assim como os que apresentavam coordenadas
incorretas, verificados através da sua localização.
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Figura 22: Vértices geodésicos na área de influência da Águas do Norte, S.A.

Transformações de 3 parâmetros e de 7 parâmetros
Para a transformação de 3 parâmetros, foi utilizada a transformação disponibilizada
por defeito no QGIS, que corresponde a uma translação geocêntrica e de todas as
transformações é a menos rigorosa. Caso pretendêssemos, também seria possível
recorrer aos parâmetros disponibilizados no site da Direção-Geral do Território (DGT)
para efetuar essa transformação.
Na transformação de 7 parâmetros, foram utilizados os parâmetros disponibilizados
pela DGT no site oficial (DGT, 2016) (Tabela 16).
Tabela 19: Parâmetros de transformação de Bursa-Wolf

DX (m)

DY (m)

DZ (m)

Rot X (“)

Rot Y (“)

Rot Z (“)

F. escala (ppm)

-230.994

+102.591

+25.199

+0.633

-0.239

+0.900

+1.950

As diferenças de coordenadas obtidas através das transformações de Molodensky e
de Bursa-Wolf, como o valor mínimo, valor máximo, média, desvio padrão e erro
médio quadrático, estão presentes na Tabela 17.
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Tabela 20: Resultados obtidos pela transformação de 3 e 7 parâmetros.

Transformação de
Mododensky
(3 parâmetros)

Transformação de
Bursa-Wolf
(7 parâmetros)

Mínimo

Máximo

Média

Desvio padrão

RMS

eM (m)

0.78

2.18

---

0.37

1.49

eP (m)

-1.50

1.13

---

0.60

0.63

eD (m)

0.81

2.43

1.57

---

1.62

eM (m)

-0.11

0.81

---

0.24

0.40

eP (m)

-0.55

1.19

---

0.36

0.44

eD (m)

0.03

1.20

0.50

---

0.59

Comparativamente com os valores obtidos para Portugal Continental (descritos
anteriormente) verifica-se um erro maior na zona norte do país, sendo a transformação
de 3 parâmetros a menos precisa, como já se estava à espera.
Considerando o menor valor do diâmetro de uma conduta, ou seja, 50 mm, nenhuma
das transformações satisfaz a precisão exigida, o que se iria traduzir em erros
elevados na localização das infraestruturas de pequenas dimensões.

Transformação por grelhas

Foram realizadas duas transformações por grelhas, recorrendo aos parâmetros
desenvolvidos e descritos anteriormente pelo Prof. José Alberto Gonçalves
(Gonçalves, 2016) e através dos parâmetros oficiais do IGP (IGP, 2016). O método é
exatamente o mesmo, no entanto, os vértices utilizados para gerar as grelhas podem
não ser os mesmos, o que se pode traduzir em diferentes resultados. Em casos
oficiais, os parâmetros desenvolvidos pelo IGP são os que devem ser utilizados, no
entanto, foram analisados os erros nos vértices escolhidos de forma a obter os
parâmetros que melhor se ajustam à zona de influência. Os ficheiros com os
parâmetros de transformação foram obtidos através dos sites referidos.
As diferenças de coordenadas obtidas através das transformações por grelhas, como
o valor mínimo, valor máximo, média, desvio padrão e erro médio quadrático, estão
presentes na Tabela 18.
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Tabela 21: Resultados obtidos na transformação por grelhas – JAG e IGP.

Transformação por
grelhas
(JAG)

Transformação por
grelhas
(IGP)

Mínimo

Máximo

Média

Desvio padrão

RMS

eM (m)

-0.07

0.08

---

0.03

0.03

eP (m)

-0.07

0.13

---

0.03

0.03

eD (m)

0

0.13

0.03

---

0.04

eM (m)

-0.02

0.02

---

0.01

0.01

eP (m)

-0.02

0.03

---

0.01

0.01

eD (m)

0

0.03

0.01

---

0.01

Os resultados podem ser considerados como satisfatórios porque a utilização do
método das grelhas melhora significativamente a qualidade da transformação de
coordenadas na área geográfica de influência da empresa, comparativamente com as
restantes transformações.
As diferenças nos valores obtidos entre as duas grelhas (valor máximo e RMS) podem
ser explicadas por casos furtuitos de pontos que foram utilizados na geração das
grelhas. Os vértices utilizados para a geração das grelhas e verificação dos resultados
nos parâmetros desenvolvidos pelo Prof. José Alberto Gonçalves e pelo IGP podem
não ser os mesmos e, caso um ponto utilizado na zona de influência da empresa
tenha sido utilizado na geração da grelha, o erro obtido irá ser relativamente menor ou
tendencialmente zero comparado com um ponto que não tenha sido utilizado. A
distância entre um ponto e um vértice utilizado na geração da grelha influencia no
valor do erro obtido para esse mesmo ponto.
A diferença no espaçamento da grelha também poderá ser uma explicação para as
diferenças obtidas entre as duas. O método das grelhas desenvolvido pelo IGP utiliza
um espaçamento relativamente menor (1’,2) relativamente ao método desenvolvido
pelo Prof. José Alberto Gonçalves (0,1 graus), ou seja, é uma grelha mais fina. Quanto
menor o espaçamento da grelha maior é o ajustamento realizado, o que se traduz em
menor erro obtido. No entanto, os erros grosseiros obtidos por pontos muito errados
poderão ser mascarados por esta tipologia de grelha mais fina, o que requer algum
cuidado na sua análise.
Os valores de erro máximo e RMS obtidos, apesar de serem superiores aos obtidos
para Portugal Continental, como se situam em valores entre 5 a 10 cm são
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considerados como valores com uma ordem de grandeza aceitável. Casos
problemáticos seriam a obtenção de valores entre 20 cm a 40 cm.
Qualquer uma das transformações acima descritas satisfaz a precisão exigida que se
quer inferior a 0.05 m. De forma a minimizar ao máximo os erros obtidos, os
parâmetros de transformação por grelhas desenvolvida pelo IGP foram as escolhidas
para efetuar a transformação de coordenadas do geoworkspace de Datum 73 para
ETRS89.

4.2.2. Implementação

O Geomedia utiliza o ficheiro AutoDT.ini para definir os parâmetros a utilizar na
transformação de coordenadas, que, normalmente, possui os parâmetros para a
transformação de Molodensky e Bursa-Wolf entre os sistemas Datum 73 e ETRS89. O
Geomedia utiliza a primeira transformação definida no ficheiro, ou seja, lê de “cima
para baixo”, pelo que os parâmetros com o método das grelhas devem ser definidos
antes dos restantes.
O ficheiro de referência para a transformação por grelhas (D73_ETRS89.gsb), que foi
descarregado através do site da IGP, é copiado para a diretoria:
C:\..\GeoMedia Professional\Program\cssruntm\cfg\canada\D73_ETRS89.gsb

O ficheiro Area.ini é editado para conter o nome do ficheiro que será utilizado para a
transformação (D73_ETRS89.gsb). No ficheiro AutoDT.ini são adicionadas duas linhas
de código (linha 314 antes do separador ---bursa-Wolf---) que correspondem às
entradas para a transformação entre o sistema D73-ETRS89 através do método das
grelhas (Ntv2).
Após as configurações descritas, quando a empresa pretender efetuar a mudança de
coordenadas associada ao geoworkspace, deverá seguir os seguintes passos:
1. No Geomedia, criar uma base de dados em ETRS89;
2. Abrir dois geoworkspaces: um em Datum 73, com a base de dados nesse datum, e
um outro em ETRS89, com a base de dados em ETRS89;
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3. No geoworkspace em Datum 73, abrir a base de dados em ETRS89 vazia. Fazer o
‘output to feature class’ em Datum 73 para dentro da base de dados em ETRS89.
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Considerações finais
O estágio curricular realizado na empresa Águas do Norte, S.A. constituiu uma etapa
importante para o meu percurso académico, por permitir o contacto com a realidade
laboral e a exploração dos conhecimentos adquiridos durante o mestrado na área dos
SIG. A oportunidade de realizar estágio numa grande empresa foi uma experiência
enriquecedora pela aplicação dos conhecimentos adquiridos na prática da área de
Engenharia Geográfica e dos SIG, além da aquisição de novos conhecimentos na área
da hidráulica. Conciliou, ainda, um contacto com diversas áreas de atuação da
empresa, principalmente, na área da Gestão de Ativos, e, portanto, contacto com a
resolução diária dos problemas e do trabalho realizado neste âmbito.
O plano de trabalho foi cumprido na totalidade, tendo sido atingidos os objetivos
propostos nos prazos estipulados. Além do plano inicialmente proposto, foram ainda
realizadas algumas tarefas complementares, por completarem o meu conhecimento ao
realizar diferentes métodos de carregamento da base de dados SIG e por serem úteis
para a empresa.
O carregamento da base de dados SIG em G/Interaqua foi um interessante desafio,
principalmente, pelos conhecimentos da área da hidráulica que foram necessários
adquirir para compreender o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e
de saneamento. A oportunidade de explorar diferentes métodos de carregamento e a
utilização de diferentes fontes de dados permitiu adquirir uma maior visão sobre
formas de resolução de problemas, no caso específico do carregamento da base de
dados SIG da empresa.
A multidisciplinaridade de aplicações dos SIG, como apoio às diversas áreas, e a sua
importância no processo de tomada de decisão em empresas como a Águas do Norte,
S.A., foi o grande ponto geral de aprendizagem, ou seja, na perceção da
adaptabilidade que um profissional da área deverá ter para corresponder aos desafios
propostos. A interação entre a teoria aprendida durante o curso e a prática realizada
durante o estágio foi da maior relevância, principalmente quando se tratam de
ferramentas em constante atualização.
O Geomedia foi um desafio por ser o primeiro contacto com o mesmo e por se
apresentar como um software complexo. Para a utilização comum da aplicação
G/Interaqua a sua utilização não apresentava qualquer dificuldade, no entanto, a
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utilização de outras funcionalidades do Geomedia constituiu uma barreira que foi
colmatada com a utilização de outros softwares SIG, onde tinha maior experiência.
Além do Geomedia, a utilização do AutoCAD durante o percurso académico foi pouco
aprofundado pelo que a sua utilização na preparação das telas finais para o
carregamento foi um processo relevante de aprendizagem deste software.
O estudo da transformação de coordenadas que melhor se adaptava à zona de
influência da empresa foi um importante contributo para os conhecimentos pessoais e
para o trabalho da empresa.
Efetuar uma transformação de coordenadas requer alguns cuidados, principalmente
quando envolve muita informação e onde é crucial manter a uniformidade dos dados.
Pelo facto de a área geográfica de influência da empresa ser a zona norte, as
transformações mais comuns e as normalmente utilizadas pelos softwares SIG
acarretam maiores erros nesta zona. A utilização de grelhas é um método cada vez
mais utilizado para realizar transformações de coordenadas por ter parâmetros que
melhor se ajustam à zona que estamos a considerar. Das duas transformações por
grelhas disponíveis – as desenvolvidas pelo Prof. José Alberto Gonçalves e as
desenvolvidas pelo IGP – optei por utilizar as referidas em último lugar, por
introduzirem menor erro na transformação com as coordenadas dos vértices
selecionados.
Para um melhor ajuste na transformação de coordenadas, poderiam ainda ser
desenvolvidas, e exploradas, transformação por grelhas locais, ou seja, determinar os
parâmetros que melhor se ajustam a uma determinada zona. A realização deste
método iria melhorar a precisão obtida na transformação por utilizarem parâmetros
locais que melhor se ajustam à zona pretendida. No entanto, a precisão exigida para a
dimensão dos tipos de infraestruturas considerada não necessitou da aplicabilidade
deste processo que seria mais moroso e onde poderiam surgir alguns erros
imprevistos.
Resumidamente, a realização deste estágio curricular foi uma mais-valia para definir o
meu percurso como profissional na área. O sucesso desta etapa deve-se a alguns
fatores cruciais como o bom ambiente de trabalho, proporcionado pela empresa, a
autonomia concedida na realização de algumas tarefas e por sentir que também
estava a contribuir, de alguma forma, para o trabalho na empresa.

| 58

Bibliografia
Águas do Norte, S.A. Obtido em abril de 2016, de Águas do Norte: www.adnorte.pt
AQUASIS. (2009). G/Interaqua: Módulo Base. Lisboa.
Caetano, R. (2007). Relatório de Estágio Curricular. Ordem dos Engenheiros - Região Norte.
Centro de Informação Geoespacial do Exército. (12 de setembro de 2016). Sistema de Estações
de GNSS de Referência Virtuais.
Contrato de Concessão. (2015).
DGT (6 de julho de 2016). Bursa-Wolf do Datum Lisboa e Datum 73 para PT-TM06-ETRS89.
DGT (28 de junho de 2016). Datum 73 (Obsoleto - Substituído pelo sistema PT-TM06-ETRS89).
DGT (29 de junho de 2016). INSPIRE PT.
DGT (29 de junho de 2016). PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989.
ERSAR (2015). Relatório anual dos serviços de água e resíduos em Portugal. Caraterização do
setor de águas e resíduos. Vol. 1.
ERSAR (2015). Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal.
ERSAR (19 de abril de 2016). Obtido de http://www.ersar.pt/website/
Gonçalves J. A., et al. (2012). Topografia - Conceitos e Aplicações. Lidel.
Gonçalves, J. A. (2008). Conversões de coordenadas com o programa PROJ – Método de
conversão com grelhas.
Gonçalves, J. A. (2008). Conversões de Sistemas de Coordenadas Nacionais para ETRS89
utilizando grelhas.
Gonçalves, J. A. (6 de julho de 2016). Transformação de coordenadas cartográficas e
geográficas usando grelhas de transformação de datum. Obtido de
http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas.htm
Guimarães, C. (2007). Saneamento básico.
IGP (6 de julho de 2016). Grelhas no formato NTv2 para a Transformação de Coordenadas dos
Sistemas HGDLx e HGD73 para o Sistema PT-TM06/ETRS89. Obtido de
http://dev.igeo.pt/produtos/Geodesia/Grelhas_NTv2.htm
Manual de acolhimento (2016). Porto: Águas do Norte, S.A.
Manual de formação: Geomedia Fundamentals 6.1 (2010). Lisboa: Intergraph Portugal.

| 59
Martins, V. (2014). Análise e perdas de água dos sistemas de captação, tratamento e adução
dos subsistemas de abastecimento de água de Andorinhas, Queimadela e Rabagão.
Universidade do Minho.
Rebelo, T. (2013). Carregamento da base de dados SIG da AdDP em G/Interaqua. Porto:
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Rêgo, J. T. (2014). Modelação hidráulica de um sistema adutor em alta. Porto: Instituto
Superior de Engenharia do Porto.
Solução G/Interaqua (19 de abril de 2016). Obtido de Aquasis: http://www.aquasis.pt/pt
SOUSA, E. R. (2001). Saneamento Ambiental I – Sistemas de Adução. Lisboa: Instituto Superior
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa.
Sylvain Arabeyre, N. M. (2011). A aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na
operacionalidade de sistemas de abastecimento de água. Castelo Branco.
Vieira, L. L. (2011). Sistemas de Informação Geográfica como suporte à gestão de sistemas de
abastecimento de água. O caso da freguesia de Meirinhas, Pombal. Universidade de
Lisboa: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.
Vieira, L. L. (2011). Sistemas de Informação Geográfica como suporte à gestão de sistemas de
abastecimento de água. O caso da freguesia de Meirinhas, Pombal. Lisboa: Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território. Universidade de Lisboa.

