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1- Menu Gefrecon  

Ao selecionar o visualizador é lhe apresentado um menu à esquerda 

 

 
 
 

2- Seleção de área de estudo e Idioma  

Ao clicar no link GEFRECON é lhe apresentada uma página para que possa desenhar a área de análise. 
Nesta página poderá alterar ainda o idioma. 
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Nesta página deverá desenhar o polígono utilizando os botões disponíveis na marcação de local; 

 
Este botão permite desenhar o polígono no mapa. Para isso deverá colocar o cursor 
sobre o mapa, clicando no mesmo para indicar os vértices do polígono. No final fazer um 
duplo clique no vértice que fecha o polígono. 

 
Ao clicar neste botão o polígono é apagado no mapa. 

 
Ao clicar neste botão o mapa será aproximado a área do polígino.  

 

3- Análise da área de estudo  

Após a marcação do local deverá clicar no botão analisar. 

 

Será apresentado uma nova página com a seguinte informação: 

Distância por estrada: Este valor é preenchido automaticamente após indicação do ponto de recolha. 
Para indicar o ponto de recolha deverá clicar no mapa e será apresentado o trajeto desde o centro do 
polígono até o ponto indicado. A distância entre os dois pontos será apresentada no respetivo campo. 
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Distância por caminho florestal: Este valor será introduzido pelo utilizador 

Acessibilidade: A indicação de acessibilidades boas ou más irá influenciar os valores de tMS calculado.  
Nota: Quando entra na página, os resultados da análise são apresentados considerando a opção ‘boas’ 
nas acessibilidades. Caso altere para ‘más’ será efetuado novo recalculo e toda a informação que tinha 
previamente inserido/alterado será perdida.  

Carga de cada transporte e Teor de humidade e Preço do Gasóleo, apresentam valores 
indicativos/standard que o utilizador poderá alterar com base em valores locais. 

O utilizador poderá ainda excluir da lista de resultados as espécies que não quer, desseleccionando a linha. 

 

 

4- Relatório 

O ícone Relatório permite a impressão de um pdf com duas páginas, uma com o mapa em que poderá ver 
a área selecionada e outra com a tabela de resultados e a tabela: Conversor energético - área selecionada. 
O mapa será impresso a escala 1:50000. Para que a área selecionada fique visível no relatório, deverá 
escolher no visualizador uma escala próxima dessa e centrar o polígino antes de emitir o relatório.  
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