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Resumo
O presente trabalho tem como objectivo desenvolver um modelo de dados que sirva de base à
implementação do Projecto InforM@r, para a gestão da informação relacionada com o oceano
e numa segunda fase abordar a geração de produtos derivados dos dados hidrográficos.
Na definição do modelo de dados foram estabelecidas as classes de objectos a constar no
modelo bem como os seus atributos e relações. Seguidamente efectuou-se a identificação dos
vários grupos de utilizadores do sistema e a forma como cada um pode interagir com o
mesmo. Fez-se ainda referência ao modo como os dados de hidrografia e respectivos
metadados se inserem dentro do modelo, ao alinhamento do InforM@r com a iniciativa
europeia INSPIRE e aos metadados considerados essenciais para a caracterização dos
conjuntos de dados geográficos.
Na geração de produtos derivados dos dados de hidrografia, foram criados quatro produtos
distintos. Dois em formato bidimensional, um direccionado para um visualizador local de
informação geográfica, o ArcIMS, e outro para um visualizador global como o Google Earth ou
outro onde possam ver visualizados ficheiros KML. Como produtos tridimensionais foi
disponibilizado um produto em formato KML e um outro visualizável através do software
Fledermaus.

Palavras-chave: InforM@r, modelo de dados, dados de hidrografia, modelo digital de terreno,
produtos de informação batimétrica.
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Abstract
This work encompasses the development of a data model that serves as the basis for the
InforM@r Project, a project that aims at responding to an efficient management of the marine
environment information. Moreover, it addresses the generation of products derived from
hydrographical data stored in that data model.
For the data model definition, classes of objects and their attributes were identified as well as
the relationships between classes. The next phase was the identification of the various system
users and their permission requirements. The present work also describes how hydrographical
data and respective metadata are integrated within the model developed; how InforM@r’s
framework can be related to the European INSPIRE Initiative and what are the metadata
considered essential to the characterization of geographic data sets.
Four distinct products were generated from hydrographical data. Two products in a
bidimensional layout were published: one for ArcIMS, a local viewer of geographic
information, and another directed to a global viewer such as Google Earth or other software
that reads KML files. Two other products were published in a three dimensional layout: one
KML file and another product that can be visualized using Fledermaus software.

Key words: InforM@r, data model, hydrographic data, digital elevation model, bathymetric
information products.
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Capítulo 1.
Contexto do Projecto
1.1. Introdução
A batimetria consiste na determinação da profundidade da superfície submersa do relevo. A
informação batimétrica constitui informação de base fundamental para uma correcta definição
da estrutura de um trabalho relacionado com o oceano, independentemente de este abordar
temáticas científicas, económicas, educacionais, de gestão ou políticas. Aplicações tão díspares
como a avaliação de risco de terramotos e maremotos, o planeamento da instalação de
gasodutos e cabos de telecomunicações, a exploração de recursos, a gestão de ecossistemas
ou a reclamação de soberania territorial, requerem cotas batimétricas.
A profundidade e a forma do fundo oceânico variam continuamente como resultado de
diversos processos geológicos. Essa mesma topografia influencia o equilíbrio geral do planeta,
uma vez que dela depende a circulação oceânica e a mistura de águas que moderam o clima
na Terra, a diversidade biológica e os recursos marinhos. Para além disso, no fundo oceânico
está gravada a história geológica da actividade que existiu ao longo do tempo, revelando áreas
que podem guardar elevadas riquezas em termos minerais e outras que podem originar
catástrofes naturais, como sismos ou maremotos.
Contudo, apesar da reconhecida importância do conhecimento do fundo marinho, continua-se
a conhecer melhor a superfície de outros planetas, luas e asteróides. O estudo da sua
morfologia constitui assim um dos factores fundamentais no estudo dos oceanos. Os
conhecimentos decorrentes da compreensão da sua génese, evolução e interacção com o
meio envolvente, podem ser aplicados transversalmente, tendo implicações directas em áreas
como a biologia, a microbiologia, a geologia, a circulação oceânica, a composição química do
mar, o transporte marítimo, entre muitas outras.
O reconhecimento do importante papel que a morfologia do fundo marinho desempenha em
várias vertentes tem despertado o interesse na sua caracterização. Nesse sentido, os estados
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costeiros têm investido na recolha de dados de índole geomorfométrica que permitam o
estudo da forma do fundo do mar que os rodeia.
Apesar de tanto a profundidade como a forma do fundo marinho variarem com o tempo,
como resultado de processos tectónicos, magmáticos e sedimentares, essas variações
verificam-se na escala de tempo geológico e como tal, para a grande maioria das aplicações,
podem ser desprezadas.
A cartografia da geomorfologia das áreas marinhas pode ser realizada recorrendo a vários
métodos de determinação indirecta. Dependendo do método utilizado obtêm-se resultados
com diferentes resoluções espaciais e consequentemente com diferentes aplicabilidades.
De entre os sistemas utilizados na recolha de dados hidrográficos existem dois grupos que
actualmente se destacam:
-

Sistemas de Altimetria por Satélite;

-

Sistemas Sondadores Acústicos.

Os sistemas de altimetria por satélite apresentam como principal vantagem a rapidez de
obtenção de dados para áreas extensas, tendo no entanto algumas limitações em termos de
resolução espacial. Em determinadas aplicações a sua resolução é demasiado grosseira para
poder ser utilizada.
Os sondadores acústicos permitem a obtenção de dados recorrendo a ecos, gerando
informação com maior detalhe, quando comparados com os sistemas de altimetria por
satélite. Inicialmente a utilização dos sondadores acústicos baseava-se na utilização de um
feixe simples para determinação da profundidade na vertical do navio, o que tornava os
levantamentos hidrográficos muito ineficientes na obtenção de dados para áreas extensas.
Como evolução dos sistemas anteriores, surgiram os sistemas sondadores multifeixe, passando
a determinação da profundidade a ser feita não apenas na vertical do navio mas também na
diagonal, relativamente ao percurso do mesmo, permitindo assim aumentar a eficiência de
aquisição de dados.
O ANEXO I apresenta uma descrição detalhada do funcionamento de cada um dos grupos de
sistemas anteriormente mencionados.
Estes são os dois grupos de sistemas de obtenção de dados mais interessantes do ponto de
vista do Projecto de Extensão da Plataforma Continental (PEPC), tendo recebido por isso uma
especial atenção no desenvolvimento do InforM@r (www.emepc.gov.pt). De referir que
apenas os dados coligidos através de sistemas sondadores acústicos podem servir de suporte à
 Página | 2

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

proposta portuguesa para extensão da plataforma continental, servindo os dados de altimetria
por satélite apenas para um conhecimento prévio no planeamento dos levantamentos
hidrográficos a realizar pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
(EMEPC).

1.2. Enquadramento Institucional
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica,
leccionado no Instituto Superior Técnico (IST).
Todo o trabalho efectuado foi igualmente enquadrado nos trabalhos do PEPC de Portugal, a
cargo da EMEPC, criada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2005 de 17 de
Janeiro, e funcionando actualmente sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional (MDN). A
EMEPC tem como principal missão, preparar a proposta de extensão da plataforma continental
de Portugal para além das 200 milhas náuticas, à luz da Convenção da Nações Unidas sobre o
Direito no Mar (CNUDM), de forma a apresentá-la à Comissão de Limites da Plataforma
Continental (CLPC) (órgão constituído no âmbito da CNUDM) até 13 de Maio de 2009.
Associado à EMEPC foi criado o projecto InforM@, o qual contempla a criação de um sistema
de inventariação, tratamento e exploração dos dados, respondendo assim aos seguintes
objectivos definidos na criação deste organismo:
“ c) Criar um dicionário de dados oceanográficos e preparar a estrutura de base de dados de
apoio ao projecto de extensão da plataforma continental de forma a poder servir, no futuro, um
sistema de monitorização e gestão integrada do oceano;
d) Promover o desenvolvimento de projectos de investigação e desenvolvimento orientados
para a exploração dos dados e informação obtidos no desenvolvimento do projecto de extensão
da plataforma continental;

…
f) Promover a publicação de um atlas de dados e informação do projecto de extensão da
plataforma continental de Portugal;”
(Resolução do Concelho de Ministros n.º 9/2005, ponto 3)

O Projecto InforM@r, numa primeira fase, tem assim como principal orientação o apoio aos
trabalhos da EMEPC, nomeadamente ao nível da gestão dos dados para a elaboração dos
estudos e documentação necessários ao suporte do PEPC de Portugal. O projecto não
pretende contudo restringir-se aos limites da EMEPC, ambicionando-se que seja o precursor de
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um sistema nacional de dados associados ao oceano através do desenvolvimento de um
Sistema de Informação Geográfica (SIG) que permitirá a visualização, geoprocessamento
elementar, interpretação e eventual distribuição de dados via serviço web.
O InforM@r propõe-se assim atingir os seguintes objectivos globais:
-

Reunir, manter e publicar electronicamente produtos e serviços de meta-informação e
de catalogação de dados ambientais marinhos;

-

Desenvolver, organizar e instalar a capacidade global de tratamento, de controlo da
qualidade e arquivo de uma grande variedade de tipos de dados ambientais marinhos,
tendo em conta a sua evolução e as diferentes capacidades dos diversos contribuintes
(produtores) de dados;

-

Partilhar experiência e cooperar na criação de processos e métodos de gestão de
dados ambientais marinhos, promovendo a disseminação de dados entre os actores
das ciências da terra e do mar no país.

No que se refere ao apoio à EMEPC, e de acordo com os objectivos definidos, o projecto
propõe-se a:
-

Contribuir para o desenvolvimento do Centro de Dados da EMEPC, cumprindo as
metas globais acima expostas;

-

Criar ferramentas de exploração e análise dos dados, adequadas para a elaboração dos
estudos de extensão da plataforma continental, com recurso a Sistemas de Informação
Geográfica;

-

Fornecer formação em sistemas de bases de dados e em SIG aplicados aos oceanos.

1.3. Motivação e Objectivos
Portugal dispõe actualmente de uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) da
Europa, que abrange mais de 1 700 000 km2 (cerca de 18 vezes a sua área terrestre). Como
resultado do trabalho da EMEPC, existe ainda a possibilidade de agregar a essa área novos
espaços marítimos sob soberania ou jurisdição portuguesa que poderão aumentar
substancialmente a área da actual ZEE.
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O mar surge assim como um dos principais factores de desenvolvimento do país, desde que
devidamente explorado e protegido, podendo ser um factor diferenciador de referência e uma
oportunidade para colocar Portugal no centro de uma rede económica de criação de valor.
A actual conjuntura, de consciencialização da importância de uma gestão integrada e
sustentável dos oceanos e zonas costeiras, aparece assim como uma enorme oportunidade
para o país, colocando igualmente alguns desafios. É neste contexto, de definição de
estratégias e políticas relacionadas com o oceano, que surge o InforM@r, como forma de
potenciar o valor intrínseco dos dados existentes e constituir uma ferramenta de apoio à
decisão para todas as áreas que de alguma forma interagem com o mar e com as zonas
costeiras do país.
Pretende-se com este projecto desenvolver uma referência a nível nacional que se assuma
como ponto centralizador dos dados do oceano, anulando desta forma os problemas
decorrentes da dispersão dos dados por várias instituições. Através deste pode haver uma
maior concertação dos vários intervenientes no estudo do meio marinho, promovendo uma
maior disseminação da informação, potenciando desta forma o valor intrínseco e a aplicação
dos mesmos.
Assim, o trabalho descrito ao longo desta dissertação, enquadra-se no desenvolvimento do
Projecto InforM@r e teve como principais objectivos:
-

Desenvolver um modelo de dados que sirva de base à implementação do InforM@r,
com especial ênfase para a gestão dos dados de hidrografia;

-

Explicitar a interacção dos vários grupos de utilizadores com a futura base de dados;

-

Estudar mecanismos de representação digital da superfície do fundo marinho, de
forma a disponibilizar produtos derivados de informação batimétrica aos utilizadores
do InforM@r.

Com a concretização destes objectivos o presente trabalho responde ao problema da falta de
uma estrutura base de gestão dos dados relacionados com o oceano a nível nacional e define
um conjunto de produtos derivados de dados de hidrografia, com características distintas e
adaptados a diferentes exigências dos utilizadores.
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1.4. Metodologia de Investigação
A estrutura do InforM@r assenta sobre diversos conceitos e tecnologias, cuja integração
conjunta permite a consolidação do projecto como um futuro sistema nacional de informação
do ambiente marinho.
Para o desenvolvimento deste projecto, a concepção de uma metodologia de trabalho assume
um papel de especial relevo, uma vez que permite a definição de directrizes de
desenvolvimento do mesmo. Desta forma criaram-se as condições para a optimização dos
recursos humanos, financeiros e mesmo temporais designados para o desenvolvimento do
projecto. Essa linha base de orientação serviu, por um lado, como indicação estratégica em
termos de execução e validação do trabalho realizado, e por outro lado, como ferramenta de
monitorização em termos temporais para a conclusão do mesmo. A metodologia definida para
a realização do presente trabalho encontra-se esquematizada na Figura 1.

Figura 1 – Esquema da metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho.

Procedeu-se, em primeiro lugar, à pesquisa bibliográfica para averiguar o que tem sido
estudado e desenvolvido nas várias vertentes de interesse do trabalho, permitindo constituir o
enquadramento conceptual do mesmo. Verificou-se deste modo, de que forma é feita a gestão
da informação relacionada com o oceano por outras bases de dados e como outras entidades
disponibilizam produtos derivados da informação batimétrica aos seus utilizadores.
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Adicionalmente foram ainda analisadas diferentes aplicações de visualização bidimensional ou
tridimensional.
Posteriormente, com base na informação adquirida, desenvolveram-se algumas das vertentes
da base de dados, nomeadamente o seu modelo de domínio e a forma como os vários grupos
de actores interagem com a mesma.
Por fim, foi efectuado o processamento dos dados hidrográficos, de forma a desenvolver um
conjunto de soluções que respondam às exigências dos vários grupos de potenciais utilizadores
do sistema.

1.5. Organização da Dissertação
A dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos. Num primeiro capítulo procedeu-se a
uma curta explanação introdutória com o objectivo de elaborar o enquadramento sobre a
obtenção dos dados hidrográficos e o contexto e génese do Projecto InforM@r, seguindo-se a
definição dos objectivos e a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho.
No segundo capítulo abordou-se algum do trabalho de pesquisa efectuado ao nível das
tecnologias de visualização da geomorfologia em 2D e 3D e que serviu de base à definição dos
produtos derivados dos dados hidrográficos.
Seguidamente, no terceiro capítulo, referiu-se todo o desenvolvimento da base de dados
desde o desenho do modelo de dados até à definição dos actores que com ela irão interagir.
Faz-se ainda uma referência ao modo como os dados de hidrografia se inserem dentro do
modelo de dados e a outros pontos de interesse na gestão dos dados, como são o caso dos
metadados e o alinhamento do projecto com a directiva europeia INSPIRE, que visa a criação
de uma infra-estrutura europeia de informação geográfica que contempla também dados do
oceano.
No quarto capítulo, caracterizou-se a geração de produtos derivados dos dados batimétricos,
que melhor respondem a eventuais necessidades dos utilizadores do sistema. Assim,
procedeu-se à geração de representações do terreno, em formato bidimensional e
tridimensional, que possam ser explorados e utilizados em plataformas disponíveis a todos os
potenciais utilizadores. Posteriormente foi também definido no quarto capítulo a forma de
disponibilização dos produtos gerados.
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Finalmente, são retiradas conclusões decorrentes do trabalho efectuado, bem como alguns
dos possíveis desenvolvimentos futuros.
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Capítulo 2.
Trabalho Relacionado
2.1. Tecnologias de visualização da geomorfologia em
2D e 3D
A pesquisa do trabalho relacionado incidiu essencialmente sobre as tecnologias de visualização
de superfícies representativas da forma do terreno.
Foram identificadas algumas das tecnologias de visualização de produtos, em 2 dimensões
(2D) e 3 dimensões (3D), derivados dos dados batimétricos, de forma a oferecer as melhores
soluções de acordo com os objectivos específicos de cada utilizador.

2.1.1. Representação

bidimensional

e

tridimensional

da

geomorfologia
Por definição, um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma ferramenta computacional
utilizada para recolher, guardar, processar, transformar e mostrar dados espaciais (Burrough &
MacDonnel, 1998).
Apesar da maioria dos SIG desenvolvidos estarem optimizados para análise de dados
bidimensionais, lidando com maior eficiência com grupos de dados deste tipo, os recentes
avanços deste tipo de software mostram-se bastante promissores para a representação
tridimensional.
Considerando as exigências específicas de um SIG associado ao meio marinho, a representação
bidimensional dos dados nos SIG tradicionais pode revelar-se desajustada para lidar da melhor
forma com determinados problemas. De facto, muita da informação geográfica coligida no
oceano está relacionada com fenómenos que têm um desenvolvimento vertical pronunciado,
uma vez que se concretizam ao longo da coluna de água. Não é o caso da informação
batimétrica, se vista isoladamente, mas considerando que esta influencia directamente os
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fenómenos que se passam na coluna de água adjacente, a sua representação tridimensional
ganha uma importância acrescida na percepção dos mesmos. Contrariamente, nos SIG
terrestres a maioria da informação geográfica analisada assenta sobre a superfície do relevo, o
que permite que os SIG bidimensionais dêem uma resposta satisfatória na maioria dos casos.
Focalizando a informação batimétrica, a representação tridimensional do terreno apresenta-se
como uma evolução natural da representação a duas dimensões, trazendo aos modelos
gerados um incontestável acréscimo de realismo e perceptibilidade da realidade que se está a
estudar. Assim, todos os factores que possam ser associados a esta representação irão herdar
esse acréscimo de realismo, permitindo simulações e análises mais interessantes e
consistentes do ambiente em estudo.
Neste sentido, e face aos aspectos supra mencionados, considerou-se relevante gerar
produtos não só numa base bidimensional, mas também numa base tridimensional,
permitindo ao utilizador a escolha do sistema de representação mais adequado aos seus
objectivos.
Para a disponibilização dos dados consideraram-se três vertentes:
-

Disponibilização em formatos integráveis com sistemas visualizadores de informação
geográfica locais, nomeadamente, ArcIMS e ArcGIS Server:

-

Disponibilização em formatos integráveis com sistemas visualizadores de informação
geográfica na internet como é o caso do Google Earth, o NASA World Wind ou o
Microsoft Virtual Earth;

-

Disponibilização de formatos stand alone criados por software próprio de exploração
deste tipo de dados.

Seguidamente apresenta-se uma descrição de alguns programas associados a cada uma das
vertentes acima mencionadas. Uma vez que existe um vasto leque de opções, as quais não é
possível abranger totalmente, foram apenas considerados os programas que numa primeira
análise satisfazem os objectivos pretendidos para a disponibilização dos dados ou que se
encontram vastamente divulgados pela comunidade de utilizadores.
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2.1.2. Sistemas visualizadores de informação geográfica na
internet
No desenvolvimento seguinte apresenta-se uma descrição dos visualizadores de informação
geográfica na internet mais divulgados na comunidade de utilizadores deste tipo de aplicações.

2.1.2.1. Google Earth
Anteriormente conhecido como Earth Viewer, o Google Earth foi inicialmente desenvolvido
pela empresa Keyhole, Inc., uma companhia que a Google adquiriu em 2004. O nome do
produto foi alterado para Google Earth em 2005 e está actualmente disponível para
Machintosh, Windows e Linux. A Google desenvolveu então o produto inicial que a Keyhole
disponibilizava aos seus clientes, actualizando-o e adicionando-lhe novas valências, como as
imagens de satélite da base de dados para o seu software de mapeamento baseado na
internet (Figura 2).

Figura 2 – Aspecto geral do painel inicial do Google Earth.

As imagens utilizadas no Google Earth são imagens de satélite comerciais, o que representa
uma vantagem pois apresentam muito mais informação e com um menor período de latência
quando comparado com os seus concorrentes, designadamente o NASA World Wind.
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A disponibilização do Google Earth desencadeou um aumento significativo da cobertura dos
meios de comunicação relativamente à informação geoespacial, despertando o interesse da
comunidade em geral para as tecnologias e aplicações deste tipo de informação.
De facto, o Google Earth é actualmente a aplicação de visualização de informação geográfica
com maior popularidade a nível mundial, sendo este um dos seus pontos fortes quando
comparado com outros programas similares.
O software disponibiliza imagens da maioria das grandes cidades, com resolução suficiente
para visualizar ruas, casas ou mesmo detalhes como a cor dos carros, e até mesmo sombras de
pessoas e objectos como semáforos. A resolução disponível é variável, dependendo do
interesse do local em questão, mas a maioria dos pontos em terra, com excepção para
algumas ilhas, está coberta com uma resolução de pelo menos 15 metros. Para alguns locais
do globo estão disponíveis imagens de alta resolução (Figura 3), que em certos casos chegam a
atingir uma resolução de 15 cm (e.g. cidades americanas como Las Vegas, Nevada ou
Cambridge). A navegação pode ser feita através da procura por morada (só para alguns
países), por coordenadas ou simplesmente utilizando o rato para procurar determinado local.

Figura 3 – Representação visual da cobertura na Europa Ocidental onde as zonas a amarelo representam
áreas do mapa que contem imagens de alta resolução.

O Google Earth contempla também um modelo digital de terreno (MDT), com dados de
topografia coligidos pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) na Shuttle
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Radar Topography Mission (SRTM). Isto significa que a topografia terrestre pode ser
visualizada tridimensionalmente, em vez da tradicional visualização a duas dimensões. Esse
modelo foi ainda melhorado recorrendo a outros dados de elevação, de forma a preencher as
lacunas de informação existentes na cobertura do SRTM. Para além da visualização
tridimensional do terreno, existe ainda disponível uma camada com informação que permite
ao utilizador visualizar edifícios e estruturas em três dimensões, para variadas cidades. O
desenvolvimento deste tipo de informação é essencialmente efectuado pela comunidade de
utilizadores recorrendo ao Google SketchUp, um programa de modelação de objectos em 3D
(Google Inc., 2007).
O Google Earth suporta a incorporação de dados geoespaciais a três dimensões através da
linguagem KML, Keyhole Markup Language, linguagem que permite a descrição de dados
espaciais em 3D disponibilizando-os em aplicações próprias que os consigam interpretar
(Google Inc., 2007).
O utilizador pode desta forma sobrepor a sua própria informação no Google Earth,
integrando-a com a informação existente de forma a maximizar o conhecimento a extrair da
informação em causa.
O software está no entanto limitado no seu livre desenvolvimento, uma vez que o utilizador
comum não pode desenvolver add-ons ou plug-ins sobre o mesmo. No entanto, a extensa
comunidade de utilizadores do programa tem também contribuído para o desenvolvimento do
software da Google pois existe a permissão para que os utilizadores tenham acesso aos
interfaces de programação de aplicativos (API – Aplication Programming Interface) e de uma
forma participativa possam utilizá-los livremente e contribuir para a sua evolução.
Existe no entanto uma diferença significativa entre autorizar os programadores e utilizadores
em geral a utilizar o programa dentro de determinados parâmetros, como acontece com o
Google Earth e uma política onde a abertura é total (como acontece com o NASA World Wind).
O Google Earth apresenta ainda uma outra limitação que interfere com o trabalho que se
pretende efectuar. No que diz respeito ao oceano, a representação da imagem de base
disponibilizada pelo programa é feita ao nível do geóide. Isto implica que não é possível
proceder à representação de modelos 3D do fundo marinho no local correspondente, uma vez
que estes ficariam abaixo da imagem de base do programa impossibilitando a sua visualização.
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2.1.2.2. NASA World Wind
O NASA World Wind, lançado em 2004 é uma aplicação de desenvolvimento aberto (código
aberto), disponibilizada pela NASA, e que representa um SIG aplicado a todo o planeta.
Combinando imagens de satélite Landsat com dados SRTM, o NASA World Wind permite-nos
observar qualquer parte da superfície da Terra a três dimensões com um pormenor
visualmente interessante (Figura 4). Este programa foi desenvolvido em parceria com a Java
Technology, utilizando Java como linguagem de programação (NASA, 2006).

Figura 4 – Aspecto geral do painel inicial do NASA World Wind.

Tal como o Google Earth, o NASA World Wind é capaz de proporcionar uma viagem sobre o
mundo, não se equiparando no entanto ao Google Earth quanto ao detalhe das imagens locais
em algumas zonas, principalmente fora dos Estados Unidos da América.
O que distingue esta aplicação são as imagens exteriores ao planeta Terra. Para além deste, o
NASA World Wind permite explorar igualmente outros corpos celestes incluindo a Lua, Marte,
Vénus, Júpiter (incluindo as suas 4 luas: Io, Ganymede, Europa e Callisto) e imagens de estrelas
e galáxias.
A sua disponibilidade contempla no entanto apenas o sistema operativo Windows.
Actualmente está a ser desenvolvida uma versão baseada em Java + Open GL, o NASA World
Wind Java, o que implica que este software possa ser utilizado independentemente da
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plataforma, sendo direccionado aos programadores que quiserem desenvolver sobre ele e não
para o utilizador final. Esta abertura ao desenvolvimento é uma das vantagens do NASA World
Wind, uma vez que promove o melhoramento do software para novas capacidades de
visualização. Desta forma a comunidade de utilizadores pode moldar a evolução do software
contribuindo activamente para que responda às suas necessidades e objectivos, o que tem
levado a uma proliferação de aplicações associadas ao mesmo. A versatilidade do NASA World
Wind passa também pelo carregamento de dados em diversos formatos como shapefiles,
ficheiro KML ou KMZ (ficheiro KML comprimido (Google Inc., 2007)).
Para além disso, o NASA World Wind disponibiliza para download imagens de satélite (em
formato DDS e JPEG) o que conjuntamente com a sua natureza de abertura ao
desenvolvimento permite que qualquer utilizador possa usar o código de raiz para criar a sua
própria versão do programa. Todas as imagens e filmes criados com o NASA World Wind
utilizando dados do domínio público do Blue Marble, Landsat ou USGS podem ser modificados
e redistribuídos livremente mesmo para fins comerciais.
No âmbito da hidrografia, este apresenta igualmente uma vantagem relacionada com a
possibilidade de visualizar objectos que estejam abaixo do geóide, ou seja, é possível observar
tridimensionalmente a superfície do fundo marinho.

2.1.2.3. Virtual Earth
O Virtual Earth foi lançado pela Microsoft para competir directamente com o Google Earth na
disponibilização de mapas e informação geográfica aos utilizadores (Figura 5).

Figura 5 – Aspecto geral do painel inicial do Virtual Earth.
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Das aplicações analisadas é a mais recente, apresentando-se ainda numa fase inicial de
desenvolvimento.
A representação tridimensional do terreno não foi ainda suficientemente explorada pelo
Virtual Earth, estando a Microsoft a desenvolver a sua aplicação direccionada para edifícios e
mapeamento de cidades, tendo já sido disponibilizada uma versão experimental com estas
capacidades (Microsoft, 2007).
Por estar ainda numa fase inicial do seu desenvolvimento, esta aplicação não foi considerada
como solução para a visualização de informação geográfica a disponibilizar no âmbito do
presente trabalho. Assim, a selecção do programa a utilizar focou-se apenas nas duas
plataformas anteriormente referidas.

2.1.3. Visualizadores locais de informação geográfica
Sendo a ESRI líder mundial na produção de tecnologia e software de modelação SIG,
conseguindo gerar soluções completas e colocando ao dispor do utilizador um elevado número
de ferramentas para exploração da informação geográfica, foram apenas analisados dois dos
seus produtos que satisfazem os objectivos pretendidos para um visualizador local.

2.1.3.1. ArcIMS
O Arc Internet Map Server (ArcIMS) é um programa da ESRI que permite a disponibilização de
mapas e dados geográficos através da internet. Com esta solução o utilizador não necessita
mais do que uma página de internet para poder visualizar a informação geográfica e fazer
alguma análise e processamento, recorrendo a ferramentas básicas (ESRI, 2007).
Por uma questão de protecção dos direitos de propriedade face aos dados, o SIG e a base de
dados em si são mantidos do lado do servidor, pelo que o utilizador não consegue adicionar
dados próprios, podendo apenas visualizar a informação disponibilizada.
O ArcIMS opera unicamente numa base bidimensional, permitindo a integração de vários tipos
de informação geográfica, mas inviabiliza a concretização da totalidade dos objectivos
pretendidos nomeadamente em relação à representação tridimensional da geomorfologia
marinha e à impossibilidade do utilizador poder associar à informação disponibilizada, a sua
própria informação geográfica.
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2.1.3.2. ArcGIS Server
O ArcGIS Server é um sistema completo e integrado de um SIG centralizado num servidor (ESRI,
2006). Disponibiliza aos utilizadores finais múltiplas aplicações e serviços de gestão,
visualização e análise da informação geográfica. Através do ArcGIS Server é possível ter acesso
a um conjunto de capacidades SIG que permitem publicar e partilhar informação geográfica,
mapas, análises ou modelos, podendo com a sua tecnologia estender essas capacidades
utilizando um browser, um desktop ou um serviço móvel. Através de uma plataforma própria
promove uma arquitectura SIG com gestão centralizada e permite a disponibilização dos
conteúdos através da rede (Figura 6).

Figura 6 – Capacidades associadas ao ArcGIS Server (adaptado de: (ESRI, 2006) ).

As capacidades de gestão de dados espaciais do ArcGIS Server são baseadas no modelo de
geodatabase do ArcGIS. A geodatabase fornece a estrutura comum da família de produtos
ArcGIS no acesso e gestão dos dados. Os serviços de dados espaciais permitem aos
administradores a publicação de dados geográficos de modo a que estes possam ser
facilmente integrados no ArcGIS Desktop.
Quanto à visualização, o ArcGIS Server disponibiliza serviços de mapeamento que suportam
mapas dinâmicos a duas dimensões e também globos a três dimensões. Permitem o acesso
directo a documentos .mxd do ArcMap, fornecem maior controlo sobre detalhes cartográficos
como a representação dependente do nível de detalhe.
Estão ainda disponíveis capacidades de análise espacial em que é possível efectuar análises e
geoprocessamento com base no servidor. Aqui estão incluídos vectores, rasters, 3D e redes
analíticas; modelos, scripts e ferramentas; e processamento sincronizado (ESRI, 2006).
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2.1.4. Software específico de visualização 3D
2.1.4.1. Fledermaus IVS 3D
O Fledermaus, é um software desenvolvido pela Interactive Visualization Systems (IVS 3D),
empresa vocacionada para o desenvolvimento de soluções de visualização e análise
interactivas de dados em 3D, direccionadas para a informação do meio marinho. A sua
aplicação estende-se a várias áreas tais como edição e controlo de qualidade de dados de
batimetria, construção marinha, aplicações militares e mapeamento de zonas costeiras (IVS3D,
2007).
O desenvolvimento do software foi direccionado de forma a permitir a exploração, análise,
manipulação e extracção de informação de grandes quantidades de dados geográficos,
representativos da realidade em estudo, da forma mais intuitiva possível, ou seja em três
dimensões. A realidade virtual permite uma rápida percepção do que está em causa,
possibilitando uma maior extracção de informação dos dados a analisar, impulsionando a
criação de conhecimento.
O Fledermaus coloca ao dispor do utilizador um grupo de ferramentas de visualização
interactiva 3D, preparação, análise e apresentação de dados. Permite reunir e explorar um
mundo virtual a 3D contendo diversos objectos geográficos incluindo superfícies, imagens,
pontos e linhas. O seu objectivo é utilizar o ambiente tridimensional para disponibilizar dados
de uma forma natural e intuitiva, permitindo a integração de múltiplas componentes sem
comprometer aspectos quantitativos.
O software encontra-se especialmente adaptado à visualização de dados geográficos, por
exemplo modelos digitais de terreno do fundo oceânico ou mapas de isóbatas em três
dimensões. Contudo, a sua elevada flexibilidade permite ainda visualizar muitos outros
objectos geográficos (Fonseca, Mayer, & Paton, 2000).
Para além de poderem ser vistos no próprio software, os ficheiros produzidos pelo Fledermaus
podem ser visualizados por qualquer interessado utilizando o iView3D, um visualizador 3D
interactivo de distribuição gratuita, direccionado para este tipo de ficheiros.
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2.1.4.2. ArcScene
O ArcScene é uma aplicação para visualização tridimensional que permite ao utilizador
visualizar os dados em três dimensões. Integrado na extensão ArcGIS 3D Analyst e baseado em
Open GL, é através dele que se podem criar imagens virtuais a três dimensões recorrendo a
dados do mundo real, incluindo representações de superfícies em elevação ou profundidade
ou dados acima ou abaixo das mesmas.
As várias camadas (layers) de informação podem ser integradas conjuntamente, definindo o
atributo que representa a informação altimétrica, ou podem ser projectadas determinadas
camadas de informação sobre uma superfície tridimensional existente. Para melhor
visualização dos dados podem ainda alterar-se propriedades, como o sistema de coordenadas
ou a área de visualização, a iluminação da cena ou o exagero vertical do terreno. Os símbolos
utilizados podem ser igualmente tridimensionais, como forma de melhorar a visualização dos
dados geográficos ou criar animações que mostrem os resultados obtidos.
O ArcScene está também integrado num ambiente de geoprocessamento, disponibilizando
acesso a várias ferramentas e funções analíticas. A barra de ferramentas associada à extensão
3D Analyst está também disponível no ArcScene o que permite a criação de superfícies com o
sombreamento do relevo, determinação de áreas visíveis a partir de um determinado ponto,
transformar um raster num TIN (Triangulated Irregular Network), interpolar formas, entre
outras ferramentas de gestão e interacção com as superfícies tridimensionais.

2.1.5. Desenvolvimento dos SIG 3D
Actualmente encontram-se já disponíveis aplicações que integram a informação geográfica
num ambiente 3D, criando um mundo virtual com uma grande potencialidade de aplicações.
Num ambiente 3D, o utilizador tem a vantagem de poder visualizar toda a informação de uma
forma muito próxima da que se encontra no mundo real, aumentando assim a perceptibilidade
de toda a envolvente do meio onde pretende combinar os vários conjuntos de dados.
Numa primeira fase de desenvolvimento, estes sistemas de visualização virtual estão no
entanto orientados para a representação de cidades, e numa base apenas de visualização de
modelos geométricos ou gráficos, negligenciando os aspectos semânticos e topológicos dos
edifícios e terrenos modelados (Figura 7). Os modelos são assim direccionados para a
visualização e não, na maioria dos casos, para a interrogação temática, questões analíticas ou
exploração aprofundada dos dados espaciais (Kolbe & Bacharach, 2006).
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Figura 7 – Informação geográfica tridimensional da cidade de Nova Iorque (Google Earth).

O desenvolvimento dos modelos em 3D têm ainda outro tipo de problemas relacionados com
alguma falta de interoperabilidade. Existem actualmente padrões disponíveis ao nível da
linguagem de desenvolvimento destes modelos, como o X3D que constitui o padrão ISO para
distribuir conteúdos em 3D, mas que ainda não foram completamente adoptados. Assim, por
não haver uma base comum que possa ser partilhada por diferentes aplicações, torna-se difícil
manter e partilhar um sistema deste tipo.
À medida que este e outros problemas forem ultrapassados, tais como a largura de banda de
partilha da informação, o processamento e armazenamento da informação se tornar mais
rápido e menos dispendioso, diminuindo os obstáculos financeiros e técnicos, fará cada vez
mais sentido a adopção deste tipo de sistemas (Kolbe & Bacharach, 2006).
Existe uma grande expectativa relacionada com o desenvolvimento destes sistemas, que não
passa despercebida a grandes companhias como a Google ou a Microsoft que adquiriram para
o seu grupo empresarial, empresas especializadas na visualização 3D de cidades (a SketchUp e
a GeoTango respectivamente). A visualização será no entanto apenas o início do processo de
conversão natural dos ambientes SIG para o espaço tridimensional. Existem várias aplicações
de enorme utilidade para a sociedade que podem tirar grandes benefícios destes sistemas, tais
como na gestão de desastres naturais, planeamento urbano, análises de localização de
empreendimentos de aproveitamento de energia renovável, entre outros.
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2.1.6. Considerações sobre as tecnologias de visualização a utilizar
Pela análise das várias tecnologias de visualização que foram consideradas concluiu-se que não
existe uma só tecnologia que se sobreponha a todas as outras e que disponibilize ao utilizador
um produto final que satisfaça as suas exigências, tais como combinar a informação
batimétrica com outro tipo de dados presentes no InforM@r, juntar à mesma a sua própria
informação geográfica e ter ao seu dispor ferramentas que facilitem a extracção de informação
dos modelos gerados.
Assim, optou-se pela disponibilização de produtos em várias plataformas com o objectivo de
poder captar as vantagens específicas de cada uma.
A utilização de um visualizador local de informação geográfica, associado à base de dados do
InforM@r, tem como principal vantagem o facto de permitir combinar a informação
batimétrica com outras camadas de informação que estejam disponíveis na base de dados.
Para além disso, o facto de permitir a visualização da informação sem ser necessário facultá-la
aos utilizadores do sistema, ou seja mantendo os dados do lado do detentor dos mesmos, é
também uma mais-valia deste tipo de sistemas. Os visualizadores locais têm no entanto a
limitação de o utilizador ter capacidades limitadas de interagir com o sistema, pois apenas
pode combinar informação que este lhe disponibiliza, não podendo incluir a sua própria
informação.
A disponibilização do mesmo tipo de informação mas para visualização em sistemas
visualizadores de informação geográfica globais, disponíveis na internet, permite resolver a
limitação anteriormente mencionada para o caso dos visualizadores locais. Tem portanto a
grande vantagem de permitir ao utilizador associar a informação disponibilizada com a sua
própria informação. Este ganha assim capacidade para poder construir o seu próprio sistema
de informação conjugando as camadas de informação que satisfaçam as suas necessidades.
A utilização de aplicações específicas para visualização de superfícies em três dimensões foi
igualmente considerada, uma vez que através delas o utilizador pode ter acesso a ferramentas
que lhe permitam maior interacção com os MDT criados.
Deste modo foi escolhido uma aplicação dentro de cada um dos três grupos referidos
(visualizadores de informação geográfica locais, visualizadores de informação geográfica
disponíveis na internet e aplicações especificas de visualização 3D), de forma a disponibilizar
produtos que englobem as vantagens de cada um deles.
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No que diz respeito à escolha da plataforma de visualização da informação geográfica local,
ArcIMS ou ArcGIS Server, a escolha da EMEPC recaiu sobre o ArcIMS uma vez que, quando a
opção foi tomada (2005), o ArcGIS Server ainda não tinha sido lançado no mercado.
Actualmente a escolha pelo ArcGIS Server apresenta vantagens técnicas, ao nível das gestão
dos dados e nas capacidades de realização de análises espaciais que podem ser feitas sobre os
mesmos, sendo no entanto de referir que o seu custo é significativamente mais elevado.
Quanto aos visualizadores de informação geográfica disponíveis na internet, comparando
tecnicamente o Google Earth com o NASA World Wind, pode verificar-se que o segundo
apresenta algumas vantagens, nomeadamente por permitir o livre desenvolvimento do
software, por possibilitar o descarregamento de imagens de satélite, ou por ser possível ver os
dados de base da superfície do oceano a três dimensões abaixo da superfície do geóide.
De referir no entanto que face à extensa comunidade de utilizadores do Google Earth, o
formato de ficheiros a ele associado, KML, tornou-se um padrão que pode ser lido por diversas
aplicações. Este facto faz com que a opção pelo desenvolvimento de produtos em KML tenham
como grande mais valia, a interoperabilidade deste tipo de ficheiros, que faz com que possam
ser lidos recorrendo a outras aplicações, entre as quais o NASA World Wind, não estando assim
limitados a apenas um sistema de visualização. Neste sentido, mais do que a escolha do
melhor sistema optou-se por considerar como critério de decisão a possibilidade de
desenvolver um produto que pudesse abranger diversas plataformas.
No presente trabalho, apresentaram-se os produtos desenvolvidos em KML no Google Earth,
por esta ser a aplicação original deste tipo de linguagem e por este software se encontrar mais
generalizado na comunidade de utilizadores da informação geográfica na internet,
relativamente às outras opções. Todavia, e tal como mencionado anteriormente os
utilizadores podem visualizar os produtos noutras plataformas compatíveis com este tipo de
ficheiro se assim o entenderem.
No que diz respeito às aplicações específicas de visualização tridimensional de superfícies do
terreno, optou-se pela utilização do Fledermaus por este disponibilizar um visualizador
gratuito dos objectos gerados, onde o utilizador tem uma maior capacidade de interacção com
o modelo de terreno gerado. Através deste visualizador o utilizador pode interagir com o
factor de exagero vertical do relevo, de uma forma muito simples, permitindo ajustá-lo de
modo a salientar determinadas estruturas geológicas presentes na superfície em estudo.
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Capítulo 3.
Desenvolvimento do InforM@r
3.1. Concepção da Base de Dados
O InforM@r – Sistema Nacional de Informação do Ambiente Marinho foi desenvolvido tendo
como base o ArcGIS Marine Data Model (MDM) da ESRI.
O Marine Data Model (MDM) é um modelo de dados desenvolvido por um grupo de trabalho
composto por elementos da ESRI e por investigadores da Oregon State University, Duke
University, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Coastal Services Center,
e

do

Danish

Hydrologic

Institute

–

Water

&

Environment

(disponível

em:

http://dusk.geo.orst.edu/djl/arcgis/). Para além destes, existe ainda uma extensa lista de
participantes que formam a “International Review Team”, representativa dos vários sectores
da comunidade de utilizadores, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento do
modelo expressando as suas necessidades e interesses na utilização do mesmo (ESRI, 2007).
O grupo de trabalho, em conjunto com a restante equipa internacional, desenvolveu um
modelo de dados (Figura 8) com o objectivo de responder ao crescente interesse comercial,
académico e político pelas regiões costeiras, estuarinas e oceânicas. Como resultado, foi criada
uma estrutura base que representa com algum realismo os processos que ocorrem neste tipo
de ambientes marinhos, de forma a acomodar da melhor forma os dados coligidos.
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Figura 8 – Esquema do modelo de dados do Marine Data Model (Fonte: (ESRI, 2007) ).

O MDM surgiu assim como um modelo de dados aplicável aos vários grupos da comunidade
que interage com dados marinhos, tais como académicos, instituições governamentais,
militares, oceanógrafos privados, gestores de recursos, conservacionistas, geógrafos,
arqueólogos ou biólogos marinhos, entre outros, suportando uma gestão eficiente de
complexas análises espaciais em aplicações marinhas (ESRI, 2007).
Foi com base neste modelo de base de dados geográfica que foi desenvolvido o InforM@r,
tendo no entanto sido efectuadas diversas alterações ao MDM original, de forma a adaptá-lo
às necessidades específicas determinadas após o levantamento dos requisitos funcionais dos
futuros utilizadores do sistema. Inicialmente, o desenvolvimento do modelo de dados focou-se
essencialmente em 4 áreas distintas, Hidrografia, Oceanografia, Geologia Marinha e Geodesia
tendo sido posteriormente adaptado para incluir igualmente dados de Biologia Marinha.
Todo o modelo foi desenvolvido através da concretização de uma série de etapas que
englobaram a definição do Modelo de Domínio em linguagem de modelação UML (Unified
Modeling Language) (Booch, Jacobson, & Rumbaugh, 1998), com a respectiva representação
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dos diagramas de classes, onde se descrevem as várias classes de objectos, atributos e relações
que o compõem (Silva & Videira, 2005). Posteriormente efectuou-se igualmente a
determinação do Modelo de Casos de Utilização do sistema de acordo com os vários actores
identificados.
O desenvolvimento dos diagramas de classes em UML foi efectuado utilizando o software
Microsoft Office Visio 2003. A modelação em UML foi efectuada de forma a cumprir todos os
requisitos necessários a uma posterior exportação do ficheiro para o formato .xml, com todas
as definições que permitam que o mesmo seja importado pelo ArcCatalog para geração
directa da base se dados (incluindo tabelas, relações e especificações associadas), no formato
.mdb. Assim, para cada uma das entidades foi definido o tipo de entidade em questão, a sua
geometria e os atributos que a compõem. No que se refere aos atributos, procedeu-se à
definição de todos os tipos de dados associados a cada um deles, definindo igualmente
parâmetros como a escala e a precisão associada. Para além destes aspectos, nos casos em
que tal se relevou conveniente, foram criados os vários domínios que serão utilizados nos
vários atributos.
De referir ainda que todo o desenvolvimento do modelo de dados foi efectuado de acordo
com as especificações técnicas requeridas pela CLPC, de forma a poder servir como ferramenta
de resposta da EMEPC às informações solicitadas por este organismo das Nações Unidas após
a apreciação da proposta de extensão da plataforma continental de Portugal (Comission of the
Limits of Continental Shelf, 1999).

3.2. Modelo de Domínio
O termo domínio, é utilizado neste contexto para denotar ou agrupar um conjunto de sistemas
ou de áreas funcionais, que exibem funcionalidades similares. Da mesma forma, o domínio é
definido por um conjunto de características que descrevem uma família de problemas para os
quais uma determinada aplicação pretende dar solução.
Na explanação do modelo de domínio UML efectuou-se uma descrição introdutória das várias
classes de objectos consideradas na concepção do modelo de dados do InforM@r, tendo-se
igualmente representado a complexidade das relações entre elas.
Considerando a realidade em redor do meio em estudo, elegeu-se um conjunto de entidades
que integrasse toda a informação considerada relevante.

 Página | 25

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

Na informação considerada pertinente para constar do sistema foram incluídas não só as
componentes naturais do oceano mas também as artificiais (criadas pela intervenção
humana). Essas componentes foram associadas, directa ou indirectamente, a uma localização
ou área geográfica, permitindo a condução de análises espaciais mais complexas. Para além do
posicionamento geográfico (latitude (φ), longitude (λ)), o modelo permite também a
integração de dados marinhos e costeiros considerando outras propriedades características
dos mesmos, nomeadamente o seu carácter tridimensional ou mesmo considerando o tempo
como uma quarta dimensão.
De facto, um conjunto de dados geográficos compostos por pontos tem tipicamente um
posicionamento em latitude e longitude mas, no caso de dados marinhos, tem também com
frequência um valor de h que representa a profundidade. Como muitas das actividades
marinhas se encontram associadas a um valor de profundidade (h) o modelo explicita esse
valor nas várias colecções de dados que o compõem. Ao contrário do que acontece no meio
terrestre, em que o valor típico de h corresponde à superfície da topografia, no oceano pode
muito frequentemente estar associado a pontos na coluna de água.
Outro aspecto ao qual foi dada alguma relevância foi o tempo. Como as medições registadas
no oceano são frequentemente dependentes do factor tempo, foram contemplados no
modelo de dados diferentes tipos de dependência relativamente a este factor. Assim, a relação
dos dados com o tempo pode ser:
i.

Pontual

ii.

Intervalar

iii.

Intemporal

A estrutura do modelo de dados distingue explicitamente conjuntos de dados geográficos
associados a medições num determinado momento específico do tempo (InstantaneousPoint),
e conjuntos de dados cujos atributos estão relacionados com o tempo não de uma forma
pontual

mas

de

uma

forma

intervalar

(TimeDurationPoint,

TimeDurationLine,

TimeDurationArea). Para além deste, existem ainda conjuntos de dados geográficos cuja
dependência temporal é marginalizada, não estando por isso associados a um instante
temporal específico (FeaturePoint, FeatureLine ou FeatureArea).
As várias entidades representativas dos vários grupos de informação abrangidos pelo
InforM@r podem ainda ser agrupadas em dois grandes grupos, que se distinguem por
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possuírem ou não um posicionamento espacial directamente associado. Podem assim
distinguir-se:
-

Objectos Espaciais;

-

Objectos Não Espaciais.

3.3. Conceitos de Suporte
Para uma melhor compreensão do conjunto das características que descrevem a realidade que
se está a modelar no InforM@r, foi desenvolvido o modelo de domínio do sistema. Na
elaboração deste optou-se por uma subdivisão em 9 áreas temáticas, as quais representam a
totalidade do InforM@r, mas cuja separação em termos esquemáticos facilita a compreensão
do mesmo. Assim, as áreas definidas foram:
-

Marine Points;

-

References;

-

Marine Lines;

-

Rasters;

-

Marine Areas;

-

Series;

-

TimeSeries and Measurement;

-

Geodetic Info;

-

Support.

Apresenta-se de seguida uma pequena descrição dos diagramas de classes acima referidos,
mencionando a finalidade de cada uma das classes consideradas e as respectivas ligações.
Para cada uma das classes representadas foram ainda considerados uma série de atributos que
as caracterizam. Por uma questão de simplificação na explicação do modelo de domínio, os
atributos associados a cada uma das classes não serão especificados, estando disponíveis em
anexo (ANEXO II).
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3.3.1. Marine Points

Figura 9 – Diagrama de classes de pontos marinhos.

O diagrama de classes da Figura 9 esquematiza o modelo de domínio que abrange a
informação de geometria pontual e as classes relacionadas directamente com este ttipo de
informação.
De entre as várias classes representadas, existem três que derivam da classe abstracta
MarinePoint e que originam as classes instanciáveis de objectos geográficos do tipo ponto
ponto, e
que podem ser descritas da seguinte forma:
forma
-

FeaturePoint: classe
lasse de MarinePoints que é utilizada para agrupar objectos
geográficos com coordenadas fixas em (φ, λ, h), e que não têm um tempo ou uma
amostra associada. O FeaturePoint representa objectos geográficos fixos;

-

TimeSeriesPoint: classe
lasse de MeasurementPoint que representa objectos geográficos
fixos no espaço (φ e λ)) associados a uma instância de TimeSeries. Umaa instância de
TimeSeriesPoint pode ter múltiplos h através da sua ligação à classe Measurement
Measurement;

-

InstantaneousPoint:

c
classe

de

MeasurementPoint

que

representa

objectos

correspondentes a observações simples no tempo e no espaço. Cada um dos pontos é
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identificado univocamente através de um X, de um Y e de um valor temporal, podendo
estar associado a diferentes profundidades através da sua ligação com a tabela
Measurement. Os InstantaneousPoint podem ser agrupados em levantamentos, os
quais podem ser definidos mais especificamente na classe SurveyInfo.
À classe InstantaneuosPoint está também associada uma subclasse instanciável, IPSounding,
que agrupa todos os pontos que dizem respeito aos levantamentos hidrográficos. Este tipo de
pontos não se encontra associado a uma amostra (Measurement), sendo o valor de Z o valor
da profundidade do fundo marinho medida no respectivo ponto. A opção por uma subclasse
direccionada unicamente para os pontos derivados de levantamentos hidrográficos resulta da
enorme quantidade de pontos gerados durante um levantamento hidrográfico e da
necessidade de se proceder à simplificação da sua manipulação.
Existem ainda duas classes abstractas de objectos geográficos:
-

MarinePoint: classe abstracta que define características comuns de subclasses de
objectos do tipo ponto;

-

MeasurementPoint: subclasse abstracta de MarinePoint utilizada para catalogar
pontos associados a um tempo ou a uma amostra.

Para os objectos não geográficos, relacionados com pontos definidos no oceano, são de
salientar as seguintes classes de objectos:
-

SurveyInfo: classe utilizada para guardar características dos levantamentos de
colecções de dados;

-

SurveyKey: classe utilizada para associar várias linhas de perfis a um determinado
levantamento e vice-versa (surge da relação de muitos para muitos entre as classes
ProfileLine e SurveyInfo) ;

-

MeasuringDevice: classe utilizada para definir o aparelho de medição utilizado na
determinação das análises contempladas na classe MeasuredData;

-

Vehicle: classe utilizada para definir o aparelho ao qual são acoplados os instrumentos
de medição.
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3.3.2. Marine Lines

Figura 10 – Diagrama de classes de linhas marinhas.

No que se refere aos objectos do tipo linha (Figura 10), individualizaram-se
se 3 classes não
abstractas de objectos geográficos:
-

FeatureLine: subclasse
ubclasse instanciável de MarineLine para representação de objectos
geográficos
áficos lineares fixos ou móveis;
móveis

-

Track: subclasse
ubclasse instanciável de TimeDurationLine. Um elemento da classe Track
pretende representar o percurso percorrido por um determinado navio, podendo ser
especificamente definido pel
pelo cruzeiro a que está associado;

-

ProfileLine: subclasse
ubclasse instanciável de MarineLine para representação de perfis
(sísmicos, batimétricos,
s, sedimentares entre outros) ao longo de uma determinada
linha.

Para além das classes instanciáveis, existem ainda duas classes abstractas de objectos
geográficos do tipo linha:
-

MarineLine: classe
lasse abstracta que define características comuns de subclasses de
objectos do tipo linha;
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-

TimeDurationLine: subclasse
ubclasse abstracta de MarineLine para representar objectos
geográficos lineares que apresentam variação em termos de posicionamento e valor
temporal ao longo do comprimento da linha (cada vértice tem um valor espec
específico de
posicionamento e de tempo).

Alguns dos
os objectos não espaciais representados no diagrama de classes anterior foram
definidos anteriormente, para o caso dos objectos do tipo ponto, tendo um significado
semelhante mas desta vez aplicado a linhas. Os novos objectos não espaciais são definidos da
seguinte forma:
-

Cruise: classe
lasse que recebe informação sobre as características de um determinado
cruzeiro, entendendo-se
se como cruzeiro uma saída do navio para
para o mar para obtenção
de dados;

-

MarineEvent: classee utilizada para definir eventos pontuais ou lineares que podem
posteriormente ser associados a objectos do tipo linha. Desta forma podepode-se associar,
por exemplo, factores de erosão de determinadas zonas da costa.

3.3.3. Marine Areas
reas

Figura 11 – Diagrama de classes de áreas marinhas.

No que se refere às áreas marinhas
arinhas (Figura
(
11), foram definidas 3 classes instanciáveis distintas
de objectos geográficos:
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-

FeatureArea: subclasse
ubclasse de MarineArea para representação
esentação de objectos geográficos
fixos do tipo área;

-

TimeDurationArea: subclasse
ubclasse de MarineArea para representar áreas que apresentem
variações na sua localização (φ, λ, h) e referências temporais igualmente variáveis
variáveis;

-

BiologicStudy: subclasse
ubclasse de TimeDurationArea que pretende reunir áreas relevantes
associadas

à

biologia,

tantas

áreas

naturais

como

as

determinadas

administrativamente.
Todas estas classes derivam de uma
u única classe abstracta:
-

MarineArea: classe
lasse que define características comuns de subclasses de objectos do
tipo área.

3.3.4. Time Series and Measurements

Figura 12 – Diagrama de classes das séries temporais e medições.

Neste diagrama (Figura 12)) estão agrupados os objectos não espaciais associados às séries
temporais e às medições que podem ser associados a objectos espaciais nomeadamente a
objectos do tipo ponto.. Os novos objectos não espaciais são definidos como:
-

Measurement: classe
lasse utilizada para definir a localização e características de uma
amostra recolhida num determinado ponto (MeasurementPoint)
(
;

-

MeasuredData: classe
lasse utilizada para guardar análises associadas a uma determinada
amostra (Measurement
Measurement) e a um determinado instrumento de recolha de dados
(MeasuringDevice);
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-

Parameter: classe
lasse utilizada para guardar informação sobre o parâmetro no qual incide
uma determinada análise
ise (pontual ou série temporal);
temporal)

-

TimeSeries: classe
lasse utilizada para agregar amostras (objectos da classe Measurement)
Measurement
em séries temporais;

-

TSType: classe
lasse utilizada para guardar características de séries temporais.

3.3.5. Support

Figura 13 – Diagrama de classes da informação de suporte.

A informação de suporte (Figura
Figura 13), apesar de corresponder maioritariamente a informação
que pertence aos metadados,, foi considerada relevante a sua inclusão na base de dados de
forma a permitir pesquisas expeditas sobre os mesmos. Assim as novas classes de ob
objectos não
espaciais contempladas podem ser definidas da seguinte forma:
-

AuthorList: classe
lasse utilizada para guardar um histórico de publicações de autores (surge
da relação N:M entre as classes Person e Reference);

-

ChiefProject: classe
lasse utilizada para guardar
guardar um histórico de responsáveis de projectos
(surge da relação N:M entre as classes Project e Person);

-

Institution: classe
lasse utilizada para guardar informação sobre instituições associadas a
projectoss de recolha de dados no oceano;

-

Person: classe
lasse utilizada para
para guardar os dados pessoais de responsáveis por projectos
ou cruzeiros, e de investigadores que efectuem análises a amostras ou que estejam
referenciados em documentos guardados na tabela Reference;

-

Project: classe
lasse utilizada para guardar informação sobre projectos de investigação que
englobem a colheita e/ou análise de dados relacionados com o oceano.
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3.3.6. Rasters

Figura 14 – Diagrama de classes de rasters.

O diagrama de classes da Figura 14 representa a ligação de uma nova classe, RasterData
RasterData, a
todos os objectos espaciais do sistema. A classe RasterData é uma classe de objectos não
espaciais utilizada para guardar metadados acerca dos rasters presentes na base de dados,
relacionando-os
os depois com os objectos geográficos.

3.3.7. Series

Figura 15 – Diagrama de classes de séries.

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

A classe de objectos Series (Figura
Figura 15) é uma classe de objectos não espaciais utilizada para
agrupar colecções de objectos geográficos (pontos,
(pontos, linhas ou áreas). Desta forma podem
podem-se
associar grupos de objectos espaciais a índices de qualidade através da classe Series Quality a
qual é utilizada para relacionar atributos de qualidade comuns a uma série de objectos
geográficos incluindo correcções,
cções, calibrações e erros associados.

3.3.8. References

Figura 16 – Diagrama de classes de referências.

O esquema anterior (Figura 16)
16 introduz uma nova classe no sistema, Reference
Reference, a qual
constitui uma classe
se de objectos não espaciais utilizada para guardar publicações ou
documentação que, de alguma forma, estão relacionados com as várias áreas que interagem
com o oceano.
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3.3.9. Geodetic Info

Figura 17 – Diagrama de classes da informação geodésica.

Por último temos um diagrama associado à informação geodésica (Figura
(
17).
). Este tipo de
informação encontra-se
se associado a todos os objectos espaciais abrangidos pelo sistema. As
várias classes introduzidas referem
referem-se a classes não espaciais e podem ser definidas da
seguinte forma:
-

TransfMethod: classe
lasse utilizada para guardar informação sobre os métodos de
transformação de coordenadas geodésicas;
geodésicas

-

Ellipsoid: classe
lasse utilizada para manter referências a elipsóides geodésicos;
geodésico

-

VDatum: classe
lasse utilizada para manter referências a data verticais;

-

HDatum: classe
lasse utilizada para manter referências a data horizontais.

É recorrendo a esta informação que o sistema pode receber dados com sistemas de
georreferenciação
referenciação distintos permitindo
permitind transformá-los para um sistema de referência
ncia comum
(WGS84) e armazená-los de forma coerente,
coerente, guardando a informação associada a essa
transformação (sistema de referência inicial dos dados e que método de transformação foi
utilizado).

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

3.4. Dados Hidrográficos no InforM@r
3.4.1. Principais problemas na gestão de dados de hidrografia
Os sistemas de aquisição de dados de hidrografia têm evoluído no sentido de permitirem aos
novos equipamentos técnicos a recolha de dados com maior qualidade e com uma densidade
maior de informação, gerando consequentemente um aumento do volume dos mesmos.
Constituindo uma enorme mais-valia em termos científicos, os novos sistemas de aquisição
deram no entanto origem a dificuldades acrescidas no que concerne à gestão dos dados
coligidos.
A determinação dos principais problemas relacionados com os dados oriundos de
levantamentos hidrográficos (que de certa forma é aplicável aos dados em geral) é
fundamental para que possam ser minimizados os factores que podem ser determinantes no
funcionamento de um sistema de gestão. Assim, destacam-se os seguintes factores a ter em
consideração:
i.

Estrutura de Dados;

ii.

Suporte Físico de Dados;

iii.

Sistemas de Georreferenciação;

iv.

Volume de Dados;

v.

Metadados.

Os problemas relacionados com a Estrutura de Dados resultam fundamentalmente da
existência de diferentes sistemas de aquisição que geram formatos diferenciados. Este facto
cria uma dependência entre os dados e os sistemas de aquisição (Elmasri & Navathe, 1999)
que os geram, podendo ser necessário prolongar a operacionalidade dos programas
associados aos sistemas de aquisição para haver capacidade de leitura no futuro. No entanto,
na maioria dos casos, os dados podem já ser escritos ou exportados em formato ASCII, o que
torna a sua estrutura aberta à maioria dos programas desde que seja descrito o conteúdo do
ficheiro.
O Suporte Físico dos Dados pode originar também um problema de dependência relacionado
com os dispositivos físicos de leitura. A aquisição de dados batimétricos ao longo de um largo
período de tempo gera um arquivo de dados nas mais diversas formas de suportes físicos
(Campos & Chumbinho, 2001). Havendo outras formas de contornar o problema, a melhor
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solução passa por existir um critério e método de migração de dados para formatos mais
recentes.
Quanto aos Sistemas de Georreferenciação, pode ser considerado um problema menor mas
pode ter implicações ao nível do desempenho do sistema. Os dados podem ser recolhidos
considerando diferentes data, mas para optimizar o sistema é aconselhável que todos os
dados sejam transformados para um único sistema de referência, resolvendo desta forma
eventuais problemas de combinação de dados com sistemas de referência distintos.
Como referido, o Volume de Dados é certamente o maior dos problemas relacionados com a
gestão e armazenamento de dados batimétricos. A recolha de dados ao longo do tempo e o
avanço tecnológico, principalmente com a disseminação da tecnologia multifeixe, são os
factores que mais contribuem para o crescimento considerável do volume de dados.
Os Metadados, são dados que servem para descrever os outros dados, e desempenham um
papel fundamental na gestão dos dados básicos de batimetria, as sondas. Sem este tipo de
informação a sua interpretação torna-se bastante falível, podendo ser posto em causa o valor
dos mesmos. Actualmente este problema tem sido solucionado recorrendo a fichas de
meta-informação que acompanham os dados de uma determinada sondagem. Tal como é
recomendado pela Organização Internacional de Hidrografia (Publicação Especial n.º 44 (IHO,
1997)), este tipo de informação deve sempre existir em formato digital, para facilitar o acesso
à mesma.

3.4.2. Integração dos dados hidrográficos no InforM@r
As actividades de investigação na área da hidrografia são normalmente realizadas através de
campanhas de levantamentos hidrográficos, da responsabilidade dos institutos hidrográficos
de vários países, e tem como resultado a obtenção de uma enorme quantidade de dados.
Para lidar com a enorme quantidade de dados gerada, é necessário haver um processo global e
integrado de gestão dos mesmos, permitindo que estes sejam guardados de uma forma
eficiente e facilmente manipulável, para que possam constituir uma ferramenta importante
para os utilizadores deste tipo de informação. É exactamente neste ponto que o InforM@r
pretende actuar.
A determinação da forma dos fundos oceânicos é uma das áreas abrangidas pelo InforM@r.
Para uma melhor compreensão do modo como estes dados podem ser integrados no sistema,
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é conveniente perceber a forma como estes são coligidos e o tipo de informação que lhe está
associada.
Interligando a realidade dos levantamentos hidrográficos com o modelo de dados do
InforM@r, de uma forma simplificada, pode-se referir que qualquer levantamento hidrográfico
está associado a um projecto específico cuja informação sobre o mesmo ficará guardada na
respectiva classe (Project). Para a concretização desse projecto são efectuados vários
levantamentos sendo a informação específica guardada numa classe própria (SurveyInfo). Cada
um desses levantamentos está associado a um determinado cruzeiro (Cruise), que corresponde
a cada uma das saídas de um navio para o mar. Sobre cada uma destas entidades serão
naturalmente guardados vários atributos que as caracterizam. O ANEXO II contém os
diagramas de classes completos, onde para além das entidades e relações entre elas, se
encontram igualmente especificados os vários atributos de cada uma das classes, os tipos de
dados associados a cada um, e os domínios criados para determinados atributos.
Estas e outras entidades, tais como a entidade que guarda informação sobre as pessoas
responsáveis por cada um dos projectos ou cruzeiros (Person), representam metadados dos
dados obtidos em cada um dos levantamentos. A sua inclusão no modelo de dados foi
considerada relevante uma vez que facilita pesquisas de dados baseadas em meta-informação.
Associado a cada um dos levantamentos existe uma série de informação como o percurso
percorrido pelo navio (Track), os equipamentos de medição utilizados (MeasuringDevice) e o
parâmetro que ele está a medir (Parameter), eventuais veículos autónomos do navio onde
esses equipamentos podem estar montados (Vehicle), para além dos dados propriamente
ditos.
Os dados gerados serão fundamentalmente sondas, apresentando por isso uma geometria do
tipo ponto (Figura 18). Esses pontos, por serem coligidos em grandes quantidades, são
guardados numa tabela especificamente criada para as sondas (IPSounding) que surge como
um subtipo de dados recolhidos instantaneamente (InstantaneousPoint). Associado às
referidas sondas, guarda-se naturalmente toda a informação normalmente presente nos dados
do tipo ponto de recolha instantânea (data/hora da recolha, método de aquisição, datum
vertical e horizontal, descrição, entre outros), e ainda a profundidade medida.
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Figura 18 – Esquema ilustrativo da tridimensionalidade das sondas recolhidas nos levantamentos
hidrográficos.

Os vários pontos podem posteriormente ser agrupados em séries de pontos (através da classe
de objectos Series), de forma a ser possível associar conjuntos de pontos a áreas de
levantamento pré-determinadas (FeatureArea) ou a dados de qualidade (SeriesQuality).
Esta é uma explicação simplificada de como o InforM@r armazena os dados recolhidos nos
levantamentos hidrográficos e a informação que lhe está directamente associada. Os produtos
gerados posteriormente a partir das sondas, como TIN (Figura 19), rasters ou publicações que
utilizem os dados ou perfis batimétricos, por exemplo, são outros dos subprodutos que podem
ser incluídos no InforM@r.

Figura 19 – TIN gerado a partir dos pontos representados na figura anterior.

Na Figura 20 encontra-se o modelo de domínio do InforM@r simplificado que ilustra a forma
como os dados e metadados de hidrografia são guardados e as interligações dos mesmos com
os elementos que com eles se relacionam de uma forma mais directa.
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Figura 20 – Modelo de domínio simplificado referente aos dados de Hidrografia.

No Anexo III encontra-se o modelo acima descrito englobando os atributos de cada uma das
entidades.

3.5. Visão funcional
De forma a garantir a plena percepção de um sistema de informação é necessário definir
inicialmente o âmbito e necessidades do mesmo, ou seja, fazer um levantamento dos seus
requisitos, especificando o que se pretende que seja a resposta do sistema a uma acção,
condição ou necessidade a satisfazer (Silva & Videira, 2005). Só assim se garante uma correcta
interpretação por todos os intervenientes no processo e, não menos importante, assegura-se a
utilidade do sistema para o utilizador final de acordo com as suas necessidades uma vez que,
na prática, é para este que o sistema é construído.
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Para uma mais fácil compreensão dos requisitos funcionais recorre-se a modelos de casos de
utilização.

3.5.1. Actores
Um actor é um conceito que representa, em geral, um papel que um utilizador desempenha
relativamente ao sistema em análise ou a um outro sistema que interactua com o sistema alvo
(Silva & Videira, 2005).
No caso do InforM@r foram identificados cinco actores, representativos de grupos de
potenciais utilizadores do sistema e que apresentam níveis distintos de interacção com o
mesmo (Figura 21).

Figura 21 – Actores do sistema InforM@r.

Na caracterização dos actores suprimiu-se a descrição do administrador do sistema por ser um
actor comum a todos os sistemas de informação, com funções específicas aplicáveis
transversalmente. Assim, os restantes actores podem ser caracterizados da seguinte forma:
-

UAnonimo: Utilizador interessado em dados gratuitos, com maior interesse na
visualização espacial dos dados e nos produtos finais do que nos dados propriamente
ditos. Apenas tem permissões para visualizar, consultar e descarregar dados gratuitos
ou metadados, não sendo necessário registo prévio no sistema para lhes aceder.
ex: utilizador comum dos serviços da internet interessado em dados de livre acesso,
metadados ou produtos gratuitos sobre os temas abrangidos pelo sistema.
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-

URegistado: Utilizador especializado numa determinada área e que tem interesse não
só em dados de livre acesso mas também em dados de acesso restrito, para exercício
da sua actividade. Para aceder a dados não públicos e a outro tipo de funcionalidades
mais complexas o utilizador tem que estar registado no sistema. Tem elevado
interesse em dados e informação já processados assim como metadados,
apresentando necessidades muito variadas. Tem permissões iguais às de um utilizador
anónimo, acrescidas pelo poder de aceder aos metadados dos dados não gratuitos
quando registado no sistema.
ex: Utilizador especializado que necessita, para o exercício da sua actividade
profissional, não apenas de dados disponibilizados publicamente como UAnonimo mas
também de dados de acesso restrito, tendo por isso forte interesse na consulta de
fichas de metadados dos dados registados no sistema.

-

UParceiro: Utilizador que é simultaneamente produtor e utilizador de dados e
informação; pode utilizar dados e informação disponibilizada pelo sistema mas tem
também permissão para adicionar novos dados e metadados. Pode ser um outro
sistema ou base de dados ligado ao sistema ‘principal’ ou um técnico de determinada
organização a introduzir os dados no sistema.
ex: Utilizador que, para além de possuir as mesmas permissões que o UAnonimo e que
o URegistado, contribui para o crescimento do sistema através da partilha os seus
dados e metadados com o mesmo.

-

UGestor: Utilizador que tem o nível mais elevado de permissão para gerir os dados e a
informação do sistema. Tem conhecimento em linguagem de alto nível que lhe
permite gerir as necessidades do sistema e dos outros utilizadores com
desenvolvimento de aplicações. Assim, este tipo de utilizador pode por exemplo
desenvolver visões do sistema, adaptando-o a novas necessidades identificadas, para
além de ser responsável pela avaliação do sistema de forma a aferir se este satisfaz, ou
não, as necessidades dos seus utilizadores.
ex: Utilizador que tem as mesmas permissões que UAnonimo, URegistado e que gere
todo o sistema de base de dados. Pode ser um Parceiro.
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3.5.2. Diagramas de Casos de Utilização
Através dos diagramas de casos de utilização é possível identificar as funções desempenhadas
por cada utilizador sobre o sistema e visualizar o comportamento do sistema em resposta a
cada operação realizada (Amber, 2005).
Esta representa uma etapa fundamental na implementação do processo. Naturalmente, um
correcto levantamento dos requisitos influencia grandemente o desenvolvimento de todo o
projecto, sendo através dele que se pode garantir a utilidade do mesmo para os vários grupos
de potenciais utilizadores finais, de acordo com as suas efectivas necessidades.
Num sistema de informação, um requisito representa uma funcionalidade ou característica
considerada relevante do ponto de vista do utilizador. Normalmente, este define o
comportamento esperado do sistema, que na prática consiste num serviço que deve ser
disponibilizado a um utilizador.
Seguidamente apresenta-se uma descrição e representação esquemática dos Casos de
Utilização para cada um dos actores identificados. Nestas representações os actores (pessoa
ou outro sistema) correspondem à figura humana estilizada, as elipses representam as funções
a executar pelo sistema e as setas significam a relação entre os actores e as funções, com o
sentido preferencial de comunicação bem definido.

> Utilizador Anónimo
O UAnónimo poderá interagir com o sistema, visualizando a informação espacial de base,
como a batimetria do fundo marinho, tendo também algum nível de interacção com a
informação fundamental organizada por camadas, podendo activá-las ou desactivá-las,
visualizar a legenda de cada uma delas ou mesmo alguma informação descritiva contemplada
nos metadados.
No caso de pretender fazer pesquisas por metadados para responder a uma procura específica
também poderá efectuá-lo, tendo a opção de visualizar o resultado ou mesmo descarregar
esses metadados. Para os casos em que tal for aplicável, o utilizador pode ainda visualizar os
dados em 3 dimensões e consultar relatórios associados a grupos de dados (Figura 22).
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Figura 22 – Diagrama de Use Cases para o UAnonimo.

> Utilizador Registado
Através do registo no sistema, o utilizador passa a ser considerado um utilizador registado
(URegistado), o que lhe permite não só a visualização dos dados mas também descarregá-los
directamente caso estes sejam de livre acesso. Pode ainda aceder aos dados de acesso restrito
que estejam no sistema, solicitando uma autorização prévia aos seus detentores, tendo
naturalmente que obedecer à política definida pelos mesmos no que diz respeito à utilização
desses dados (Figura 23).

Figura 23 – Diagrama de Use Case para o URegistado.
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> Parceiro
Um parceiro (UParceiro) adiciona às permissões de um utilizador registado a capacidade de
contribuir com inputs para o sistema. Este pode submeter dados e metadados para o sistema,
definindo a política aplicável aos mesmos nomeadamente em relação ao acesso e utilização
por terceiros. Pode ainda adicionar documentos e associá-los à informação geográfica que
submeteu, como por exemplo artigos científicos baseados num determinado conjunto de
dados geográficos (Figura 24).

Figura 24 – Diagrama de Use Case para o UParceiro.

> Gestor
Finalmente, o gestor (UGestor) tem o papel de gerir todo o sistema tendo por isso o grau mais
alargado de permissões. Essas permissões incluem a gestão de todo o modelo de dados
incluindo alterações ao nível das tabelas, atributos e relações (Figura 25). Tem ainda o papel
de gestão dos utilizadores registados e dos parceiros, monitorizando as suas actividades e
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autorizando ou bloqueando o acesso ao sistema. À medida que forem entrando novos dados,
o gestor deve ainda ir actualizando o dicionário de dados assim como classificá-los de acordo
com a sua qualidade. Só o gestor é que pode também alterar as definições do sistema.

Figura 25 – Diagrama de Use Case para o UGestor.

3.6. Metadados
Os metadados associados aos vários conjuntos de dados serão caracterizados por estarem de
acordo com a norma ISO 19115 (ISO 19115:2003), referente aos metadados da informação
geográfica. A opção pela adopção desta norma prende-se com o facto de este ser o formato
adoptado pela iniciativa europeia INSPIRE, onde estes dados poderão vir a ser integrados
(Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, 2007).
A aplicação da norma é direccionada para os conjuntos de dados geográficos (CDG) como são o
caso de todos os pertencentes às classes FeatureArea, FeatureLine, FeaturePoint,
InstantaneousPoint, IPSounding, ProfileLine, ShoreLine, TimeDurationArea, TimeSeriesPoint e
Track.
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De referir que existem alguns elementos que se encontram descritos simultaneamente nos
metadados dos CDG e na base de dados do InforM@r. Este facto está relacionado com opções
feitas ao nível da concepção do sistema, pois entendeu-se que promover alguma da
informação dos metadados, guardando-a em tabelas próprias no sistema, poderia trazer
vantagens ao nível da rapidez na consulta da informação e tornaria o agrupamento de
informação igualmente mais fácil.

> ISO 19115
Os padrões internacionais definidos pela ISO 19115 englobam uma extensa lista de elementos
referentes a metadados. Apenas um subgrupo desses elementos é utilizado para caracterizar
cada um dos conjuntos de dados geográficos uma vez que muitos desses elementos não são
aplicáveis transversalmente a todos os CDG e outros não são considerados fundamentais na
caracterização dos mesmos. Apesar da selecção dos elementos a considerar poder variar,
existe um número mínimo de elementos básicos que devem ser sempre mantidos. Este grupo
corresponde aos metadados nucleares e pretende responder a perguntas como “existe um
CDG específico? (qual)”, “para um lugar específico? (onde)”, “para uma data específica?
(quando)” e “um ponto de contacto para saber mais sobre os dados ou como adquiri-los?
(quem)”.
Dentro do referido grupo existem alguns elementos que não sendo de preenchimento
obrigatório acrescentam um importante carácter de interoperabilidade, permitindo aos
utilizadores compreender sem ambiguidades os dados e os respectivos metadados
disponibilizados tanto pelo produtor como pelo distribuidor. A Tabela 1 especifica os
elementos que representam os metadados nucleares para a caracterização de um CDG
(obrigatórios e recomendados com carácter opcional), com o intuito de proceder à catalogação
dos mesmos.
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Tabela 1 – Metadados nucleares para conjuntos de dados geográficos (ISO 19115).
Título do CDG (M)

Tipo de representação espacial (O)

Data de referência do CDG (M)

Sistema de Referência (O)

Responsável pelo CDG (O)

Linhagem (O)

Localização geográfica do CDG (através de 4
coordenadas ou um identificador geográfico) (C)

Fonte online (O)

Idioma do CDG (M)

Identificador do ficheiro de metadados (O)

Conjunto de caracteres do CDG (C)

Nome padrão dos metadados (O)

Categoria temática do CDG (M)

Versão padrão dos metadados (O)

Resolução espacial do CDG (O)

Idioma dos metadados (C)

Resumo descritivo do CDG (M)

Conjunto de caracteres dos metadados (C)

Formato de partilha (O)

Ponto de contacto dos metadados (M)

Informação adicional sobre a extensão do CDG
(vertical e temporal) (O)

Data da publicação dos metadados (M)

M – elemento é obrigatório; O – elemento opcional; C – obrigatório sob certas condições

No ANEXO IV encontra-se a descrição do que se pretende guardar em cada um dos campos de
metadados referidos anteriormente.

3.7. Integração InforM@r – INSPIRE
A directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, 2007) em
vigor desde 15 de Maio de 2007 estabelece as regras gerais para a criação da Infra-estrutura
Europeia de Informação Geográfica. Através desta directiva a Comunidade Europeia pretende
estabelecer um enquadramento legal que promova a disponibilização de informação de
natureza espacial, utilizável na formulação, implementação e avaliação das políticas
ambientais da União Europeia.
Pretende-se assim que os Estados Membros façam uma gestão e disponibilização dos dados e
serviços de informação geográfica, obedecendo a princípios e regras comuns, promovendo a
interoperabilidade, para que possam ser integráveis num sistema global (aplicável a
metadados, interoperabilidade de dados e serviços, utilização de serviços de informação
geográfica ou princípios de partilha de dados).
Desta forma, melhora-se a acessibilidade dos cidadãos europeus a este tipo de informação,
aumentando a sua utilidade e maximizando o potencial intrínseco dos mesmos, permitindo
também que as autoridades públicas beneficiem mais facilmente de informação produzida por
outras congéneres.
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No entanto, numa infra-estrutura de informação espacial tão abrangente, nem todos os temas
necessitam de ser sujeitos ao mesmo grau de harmonização, nem podem ser integrados na
estrutura ao mesmo ritmo. A directiva supra mencionada contém por isso três anexos distintos
que se referem todos eles, a dados espaciais exigidos por uma ampla gama de políticas
ambientais. Dependendo da utilização dos dados espaciais para georreferenciar outros dados,
da necessidade de dados espaciais harmonizados no contexto das políticas comunitárias, e do
grau em que já se encontre a harmonização na Comunidade, são aplicáveis diferentes datas
limite para a aplicação dos requisitos da infra-estrutura INSPIRE e diferentes níveis de
exigência relativamente à harmonização (Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do
Conselho, 2007).
No InforM@r encontram-se contemplados conjuntos de dados pertencentes a várias áreas
temáticas presentes em cada um dos anexos da directiva, e como tal com diferentes fases de
implementação.
Segundo a directiva (Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, 2007), e
focando-nos exclusivamente nos dados contemplados no InforM@r, é possível encontrar num
primeiro grupo (Directiva 2007/2/EC - ANEXO I) as seguintes áreas temáticas:
-

Hidrografia: abrangendo elementos hidrográficos, incluindo zonas marinhas e todas as
outras massas de água e elementos com eles relacionados;

-

Sítios Protegidos: zonas designadas ou geridas no âmbito da legislação internacional
comunitária ou dos Estados Membros para a prossecução de objectivos específicos de
conservação.

Num segundo grupo (Directiva 2007/2/EC - ANEXO II) surge:
-

Altitude: modelos digitais de terreno aplicáveis às superfícies terrestre, gelada e
oceânica. Inclui a elevação terrestre, a batimetria e a linha de costa;

-

Ortoimagens: imagens georreferenciadas da superfície terrestre recolhidas por
satélite ou sensores aéreos;

-

Geologia: caracterizada de acordo com a composição e a estrutura. Inclui a base
rochosa, os aquíferos e a geomorfologia.

O terceiro grupo (Directiva 2007/2/EC - ANEXO III) contempla:
-

Zonas de gestão/restrição/regulamentação e unidades de referência: zonas geridas
regulamentadas ou utilizadas para a comunicação de dados a nível internacional,
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europeu, nacional, regional e local. Compreende zonas sensíveis aos nitratos, vias
navegáveis regulamentadas no mar ou em águas interiores de grandes dimensões,
zonas autorizadas para efeitos de prospecção e extracção mineira, bacias
hidrográficas, unidades de referência pertinentes e zonas abrangidas pela gestão das
zonas costeiras, entre outras;
-

Características Oceanográficas: condições físicas dos oceanos (correntes, salinidade,
altura das ondas, e outros);

-

Regiões Marinhas: condições físicas dos mares e massas de água salinas divididas em
regiões e sub-regiões com características comuns;

-

Regiões Biogeográficas: Zonas de condições ecológicas relativamente homogéneas
com características comuns;

-

Habitats e biótopos: zonas geográficas caracterizadas por condições ecológicas,
processos, estrutura e funções (de apoio às necessidades básicas) específicos que
constituem o suporte físico dos organismos que nelas vivem. Inclui zonas terrestres e
aquáticas, naturais ou semi-naturais, diferenciadas pelas suas características
geográficas, abióticas e bióticas;

-

Distribuição das espécies: distribuição geográfica da ocorrência de espécies animais e
vegetais agregadas por quadrícula, região, unidade administrativa ou outra unidade
analítica;

-

Recursos Energéticos: recursos energéticos, incluindo os de hidrocarbonetos,
hidroeléctricos, de bio-energias, de energia solar, eólica, etc., incluindo, quando
pertinente, informação sobre as cotas de profundidade/altura do recurso;

-

Recursos Minerais: recursos minerais, incluindo minérios metálicos, minerais
industriais, etc., incluindo, quando pertinente, informação sobre as cotas de
profundidade/altura do recurso.

Sublinhe-se que a EMEPC é um organismo público, e assim sendo, os conjuntos de dados
geográficos geridos pela mesma são passíveis de ser contemplados nesta iniciativa europeia.
Neste contexto, o desenvolvimento do InforM@r como centro de dados foi efectuado de
forma a ser compatível com a iniciativa europeia INSPIRE para minimizar o esforço de
integração futura na mesma. Como referido anteriormente, foram igualmente consideradas as
normas ISO 19100 referentes à informação geográfica (Figura 26).
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Figura 26 – Ambiente InforM@r.
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Capítulo 4.
Concepção e Implementação do
Sistema de Visualização
4.1. Dados a disponibilizar
4.1.1. Restrições à disponibilização de dados
Os dados batimétricos
étricos utilizados no desenvolvimento deste trabalho
trabalho são dados de alta
resolução recolhidos
colhidos pela EMEPC,
EMEPC utilizando sistemas sondadores multifeixe (Internat
International
Hydrographic Organization, 1997).
1997)
No âmbito do PEPC foram definidas várias áreas de levantament
levantamentos hidrográficos a efectuar. A
Figura 27 ilustra as áreas nas
as quais já foram coligidos os respectivos dados.
No desenvolvimento deste capítulo escolheu-se
escolheu
apenas uma destas áreas para ilustrar o
trabalho efectuado (área LH1B conforme indicado na Figura 27), uma vez que umaa abordagem
exaustiva de cada uma delas se torna redundante,
redundante por o processamento dos dados e geração
de produtos para as outras áreas seguir uma abordagem semelhante.

Área de Estudo

LH1B

Figura 27 – Áreas de levantamento
evantamento e área escolhida para ilustração neste trabalho.
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De salientar ainda que, uma vez que os dados são propriedade da EMEPC, cabe a esta entidade
definir a política de disponibilização pública dos mesmos.
A disponibilização imediata de toda a informação existente colide com interesses nacionais no
âmbito do PEPC. A solução encontrada passou pela diminuição da densidade dos dados
disponibilizados.
Assumiu-se no entanto como objectivo, disponibilizar uma malha de pontos que representasse
uma melhoria em termos de resolução e qualidade em relação às que estão actualmente
disponíveis publicamente na internet. Foi então efectuado um levantamento das grelhas de
dados de batimetria de maior detalhe, referentes à zona em estudo, que se encontram
actualmente disponíveis na internet.

4.1.2. Grelhas globais de batimetria
Dos dados disponíveis gratuitamente na internet relacionados com a topografia do fundo
marinho na região em questão, podem destacar-se as seguintes grelhas de pontos: ETOPO 2 e
GEBCO.

4.1.2.1. ETOPO 2
O ETOPO2 consiste num modelo digital de terreno à escala global, com uma resolução de 2
minutos (latitude e longitude). No que se refere aos dados oceânicos, a principal fonte de
informação foi a base de dados criada por Smith & Sandwell, que consiste numa grelha de
profundidades oceânicas de 2 por 2 minutos de resolução espacial e que foi derivada de
informação altimétrica da superfície do mar coligida em 1978 através de um radar instalado
num satélite (Smith & Sandwell, 1997). Para além desta, foram ainda consideradas outras
fontes de informação batimétrica para determinadas áreas específicas como os dados do
International Bathymetric Chart of the Artic Ocean, iniciativa que desenvolveu uma base de
dados digital contendo todos os dados de batimetria disponíveis a Norte dos 64º N, da
National Geophysical Data Center (NGDC) Coastal Relief Model, da NGDC Great Lakes
Bathymetric Data e do Caspian Environment Programme para a batimetria do mar Cáspio
(Figura 28).
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Figura 28 – Dados de altimetria disponibilizados pela ETOPO 2.

4.1.2.2. General Bathymetric Chart of the Oceans
A General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) é um projecto internacional sob a tutela
da International Hydrographic Organization (IHO) e da Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC) da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO).
O objectivo do projecto é afirmar-se como autoridade de disponibilização pública de dados
batimétricos dos oceanos a nível mundial, disponibilizando o conjunto de dados de batimetria
global mais preciso, derivado de sondadores acústicos.
Inicialmente este projecto tinha como objectivo a criação de uma grelha de 5 minutos de arco
para substituir os dados existentes na altura correspondentes à Digital Bathymetric Data Base
5 (DBDB-5), provavelmente a mais antiga grelha global de batimetria (Goodwillie, 1998)
desenvolvida do início dos anos 80.
Neste sentido, foi disponibilizada inicialmente, em 1994, uma versão digitalizada da versão
padrão que continha isóbatas com 500 metros de intervalo. Depois de várias evoluções este
projecto disponibiliza agora de forma gratuita uma grelha com informação batimétrica com
espaçamentos de 1 minuto de arco.
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O desenvolvimento desta grelha global foi feito através da criação de grelhas regionais que, no
seu conjunto, cobrem a totalidade do globo (Figura 29).
Esta encontra-se disponível para download na página da página da British Oceanographic Data
Center (www.bodc.ac.uk) que é actualmente a entidade responsável pela manutenção do Atlas
Digital da GEBCO. O formato dos ficheiros, netCDF, pode ser lido com um software próprio
descarregável de forma gratuita podendo depois ser exportado em formato ASCII.

Figura 29 – Cartas regionais que compõem a GEBCO.

4.1.2.3. Dados disponibilizados pelo InforM@r
As duas estruturas dominantes na representação digital de dados correspondentes ao relevo
da superfície terrestre, são a rede irregular de triângulos (TIN) (Peucker, Fowler, Little, & Mark,
1978) e a malha regular de pontos.
A TIN tem como base a aquisição de um conjunto de pontos discretos georreferenciados, que
modelem da melhor forma uma determinada zona em estudo. Utilizando os pontos cotados
como vértices, a TIN cria um conjunto de faces triangulares para representação da superfície a
modelar, numa estrutura designada vulgarmente como estrutura vectorial (Figura 30).
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Figura 30 – Exemplo de pontos discretos e respectiva estrutura vectorial (TIN).

Uma rede regular de pontos consiste numa representação de base computacional de um
conjunto de dados tridimensional (x, y, z), em que o valor de z é dado em espaçamentos
equidistantes, em x e em y (Goodwillie, 1998), configurando aquilo a que se chama estrutura
matricial ou raster. As entidades distribuídas regularmente no espaço – designadas por células
– e que compõem este tipo de estrutura, apresentam, na grande maioria dos casos, duas
dimensões ortogonais correspondentes à forma quadrangular ou rectangular (Figura 31).

Figura 31 – Estrutura de dados matricial.

Na geração de produtos representativos da superfície do terreno, é importante considerar as
vantagens e desvantagens associadas a cada uma das abordagens anteriormente referidas.
A opção por uma estrutura vectorial é especialmente atractiva em certas situações tais como
(Matos, 2001):
-

Representação de dados com densidades muito variadas e muito irregulares (terrenos
que apresentam simultaneamente zonas planas e zonas de grandes depressões e
elevações);

-

Na representação de determinados pontos específicos de interesse, podendo seguir
linhas de cumeada ou vales;
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-

Para reduzir a redundância dos dados, sendo apenas necessário guardar dados nas
zonas pretendidas, nomeadamente naquelas que apresentam maior variabilidade.

De referir que a densidade dos pontos obtidos através do sistema multifeixe, apresenta
geralmente variações reduzidas, uma vez que a variação da quantidade de dados coligidos
varia apenas com a profundidade da área que se está a sondar.
Como contrariedades da estrutura vectorial pode-se apontar o facto dos procedimentos de
edição dos dados serem mais complexos, não funcionarem bem em análises de resolução
regular e apresentarem também algumas limitações na representação de parâmetros
relacionados com a forma do terreno como é o caso do declive, entre outros.
Na interpolação de superfícies a estrutura vectorial apresenta ainda uma outra limitação
relacionada com o facto de não ter associada uma estimativa dos erros derivados da sua
determinação. Através da estrutura matricial, aplicando técnicas de interpolação como a
krigagem, pode efectivamente ser determinada uma matriz de erro associado à estimação da
superfície. No entanto, para o caso da batimetria multifeixe esta limitação não é significativa
uma vez que esta consegue obter uma cobertura total do fundo marinho. Assim, a elevada
densidade dos pontos torna insignificantes os erros de estimação da superfície do fundo
marinho, podendo estes ser desprezados.
Sublinhe-se que a profundidade associada a cada um dos pontos coligidos corresponde
normalmente à profundidade mínima da área atingida pelo feixe, ou seja, fazendo incidir um
determinado feixe sobre uma área do fundo marinho, o ponto de menor profundidade é
aquele que reflecte primeiro a energia incidente. Consequentemente, é a energia acústica
reflectida por esse ponto que chega primeiro ao receptor, ficando essa a profundidade
associada à área insonorizada pelo feixe em causa, registando-se assim a profundidade que
pode eventualmente constituir maior perigo de navegação.
A estrutura matricial por seu lado apresenta igualmente alguns atractivos, designadamente:
-

Na implementação de operações e análise em grelhas regulares, em virtude da sua
simplicidade;

-

No tratamento e modelação de linhas de festo e linhas de água, não demonstrando
uma rigidez acentuada no seu tratamento;

-

Pela simplicidade na edição dos dados.

Sob forma binária, estes são compactos e permitem que subgrupos de dados sejam extraídos
com muita facilidade. Geralmente, o espaço que as grelhas necessitam para o armazenamento
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de dados é menor derivado do facto de apenas ser necessário guardar uma coordenada de
cada ponto, a altitude (Marks, 1975). Tendo todas as coordenadas de um único ponto de
referência e o espaçamento entre pontos da grelha, podem-se deduzir as coordenadas de
todos os outros pontos. As grelhas de pontos permitem ainda uma comparação directa com
dados de outras bases de dados que se encontrem igualmente em grelha, facilitam o desenho,
visualização e análises expeditas dos seus valores (Goodwillie, 1998).
Como limitação pode-se apontar a representação de dados com densidades variadas, uma vez
que a rigidez do tamanho da célula implica uma incapacidade de adaptação a diferentes
complexidades. Para além disso, a estrutura matricial implica normalmente um aumento da
redundância dos dados, devido sobretudo à necessidade de armazenamento de informação
em zonas não abrangidas pela modelação e na redundância de informação em zonas em que o
terreno é uniforme. Uma outra limitação prende-se com a dificuldade de implementação de
contornos envolventes não rectangulares e não quadrangulares, da zona de terreno a modelar.
Na geração dos vários produtos desenvolvidos no decorrer deste trabalho ambas as opções
foram consideradas. No caso dos produtos para visualização bidimensional foi privilegiado o
formato matricial. Nos produtos para visualização tridimensional, foi gerado um a partir de
formato matricial e outro em formato vectorial.
Como referido anteriormente, para a área em estudo, a informação disponível de forma
gratuita com maior resolução espacial corresponde à batimetria disponibilizada pela GEBCO
cuja resolução espacial é de 1 minuto.
Para ir de encontro ao objectivo inicial, que passaria pela disponibilização de um conjunto de
dados que represente uma melhoria em relação à informação actualmente disponível, foi
definido que o espaçamento de referência da informação a disponibilizar pelo InforM@r seria
de 30 segundos.
Esta grelha representa uma melhoria substancial na representação da morfologia do fundo
marinho uma vez que aumenta consideravelmente a densidade da informação disponível. Para
além disso a própria qualidade dos dados de base é significativamente superior, uma vez que a
grelha gerada é derivada de dados de batimetria obtidos através de um sondador multifeixe,
ao contrário dos dados de base da GEBCO que são fundamentalmente dados oriundos de
levantamentos com sistemas sondadores de feixe simples (para mais informação sobre o
funcionamento deste sistemas sondadores pode ser consultado o ANEXO I).
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4.2. Geração de produtos
Com base nos conjuntos de pontos com a informação batimétrica procedeu-se à geração de
produtos, mais concretamente MDT, que possam dar ao utilizador uma percepção do
comportamento da superfície do fundo marinho na zona em estudo.
No âmbito dos SIG, denomina-se por MDT qualquer representação digital contínua da
distribuição espacial das variações da altitude numa determinada área. A partir destes pode-se
associar a qualquer ponto sobre a superfície um valor correspondente à sua cota.
Este tipo de modelos digitais pode receber denominações diversas para além de MDT tais
como Modelos Numéricos de Terreno (MNT), e Modelos Digitais de Elevação (MDE), sendo as
siglas DEM (Digital Elevation Model) e DTM (Digital Terrain Model) os termos mais difundidos
na literatura estrangeira.
De uma forma geral, associado aos modelos digitais de terreno tem-se três aspectos que
importa não descurar (Matos, 2001):
-

A modelação de um fenómeno geográfico de modelação contínua;

-

A recolha de grande volume de informação;

-

O processamento desse enorme volume de informação.

A escolha da forma de modelação dos dados não é normalmente um factor de menor
importância, dependendo do fim a que se destina o MDT que se pretende gerar. De acordo
com os resultados que se quer atingir pode-se optar por formas de modelação distintas. No
entanto, a importância da escolha do método de modelação diminui à medida que a
amostragem se torna mais densa, obrigando a uma menor discrepância entre o modelo gerado
e a forma real do terreno (Matos, 2001).
A modelação do relevo desempenha um papel importante na compreensão de diversos
processos e sistemas como o apoio à avaliação e gestão dos recursos naturais, salientando-se,
entre outras áreas de aplicação, a modelação ambiental, oceanográfica, hidrológica,
planeamento territorial ou aplicações militares.
Apoiado nos MDT podem obter-se produtos como a caracterização de perfis, derivação de
curvas de nível, elaboração de cartas hipsométricas, cálculo de volumes, cartas de declive e
orientação de encostas, modelação de superfícies de projecto, entre outras. Assim, neste
trabalho foi dado algum destaque à criação de MDT, não só para a representação
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bidimensional do terreno mas também abrangendo a tridimensionalidade como uma forma de
gerar produtos de maior valor para os utilizadores do sistema.
Sendo o InforM@r um projecto associado à EMEPC ficou definido internamente que todo o
desenvolvimento da ligação do projecto ao exterior, nomeadamente através da internet, seria
efectuado com base na página deste organismo (www.emepc.gov.pt). A página do InforM@r,
que pode ser acedida através da hiperligação acima mencionada, contempla actualmente um
sistema para disponibilização de informação geográfica recorrendo a tecnologia ESRI
nomeadamente ao ArcIMS (Figura 32).

Figura 32 – Apresentação do portal InforM@r na internet.

De forma a orientar todo o desenvolvimento dos produtos derivados dos dados de batimetria,
definiram-se algumas directrizes, nomeadamente:
-

Disponibilizar os produtos gerados ao público recorrendo à internet e mais
concretamente à página da EMEPC;

-

Utilizar uma plataforma SIG de utilização universal na disponibilização de produtos,
para que o utilizador possa combinar a informação geográfica disponibilizada com a
sua própria informação;

-

Privilegiar soluções que propiciam uma interacção entre o utilizador e a informação
através de ferramentas elementares de exploração da informação geográfica;

-

Disponibilizar informação bidimensional e tridimensional para uma maior flexibilidade
de utilização pelos utilizadores do sistema.
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Tendo em conta os parâmetros anteriormente referidos, que orientaram a disponibilização
dos produtos, definiu-se um grupo de quatro produtos a disponibilizar, todos eles com
vantagens próprias, dependendo a sua utilidade do objectivo pretendido pelo utilizador. Dois
desses produtos estão disponíveis em formato bidimensional e outros dois em formato
tridimensional (Figura 33).

Figura 33 – Plataformas de visualização dos produtos a disponibilizar.

No que diz respeito ao software utilizado no processamento e manipulação da informação
para gerar os vários produtos disponibilizados, optou-se pelo ArcGIS Desktop 9.2 da ESRI e pelo
Fledermaus Professional.
A opção pelo software da ESRI prende-se com o facto de esta ser a líder mundial na produção
de tecnologia e software de modelação e mapeamento SIG. De facto o ArcGIS contempla
actualmente um conjunto integrado de produtos de software SIG que suportam a
implementação, desenvolvimento e manutenção de um sistema de informação geográfica,
permitindo ao utilizador analisar, processar, mapear, gerir, partilhar e publicar essa
informação. No processamento e manipulação da informação e na geração de produtos foi
utilizado software ArcGIS, tendo sido igualmente utilizado para disponibilização de conteúdos
na internet (nomeadamente utilizando o ArcIMS).
A ESRI disponibiliza ainda algumas extensões de onde se podem destacar o Spatial Analyst que
permite uma análise mais aprofundada de rasters, e o 3D Analyst direccionado para o
mapeamento e análise a três dimensões, que foram também utilizadas na geração dos
produtos.
Adicionalmente, como complemento no que se refere à visualização de produtos a três
dimensões foi utilizado o Fledermaus Professional. Apesar do ArcGIS, com a extensão 3D
Analyst também permitir visualizar os modelos de terreno em três dimensões, o Fledermaus
fá-lo de uma forma mais eficaz e permite a criação de objectos para visualização que colocam
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à disposição do utilizador final outro tipo de ferramentas que possibilitam uma maior
interacção com os dados. No esquema da
Figura 34 encontra-se especificada a sequência de processamento dos dados que levaram à
criação dos quatro produtos referidos anteriormente.

2D Visualizável e.g.
Google Earth

2D Visualizável
no ArcIMS

3D Visualizável e.g.
Google Earth

3D Visualizável
no Fledermaus

Figura 34 – Esquema UML da geração de produtos.

4.2.1. Representação bidimensional
4.2.1.1. Matriz de Cotas 2D
A concepção de produtos de visualização da batimetria em duas dimensões foi orientada para
duas vertentes de visualização sobre diferentes aplicações:
-

Portal InforM@r (ArcIMS);

-

Google Earth.
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4.2.1.1.1.

Portal InforM@r (ArcIMS)

A concepção dos dados matriciais representativos da batimetria de cada uma das áreas de
levantamentos hidrográficos obedeceu ao esquema descrito na Figura 35.

• Preparação dos dados
Fase1

Fase 2

• Geração e formatação das superfícies (profundidade e
relevo sombreado)
• Disponibilização através do ArcIMS

Fase 3

Figura 35 – Esquema da geração
g
do raster de batimetria para o ArcIMS.

Iniciando o processo, adicionou--se os dados do tipo ponto no ArcGIS e foi criado
riado um polígono
que os contem (Figura 36).. Com esta acção criou-se
se uma máscara que define a zona de
trabalho e que serviu de fronteira para as superfícies a criar posteriormente.

Figura 36 – Pontos adicionados
cionados à área
área em estudo e respectivo polígono envolvente.

Numa segunda fase procedeu-se
se então à criação de uma superfície raster, a partir dos pontos
associados à grelha em questão.
questão Assim, utilizando as ferramentas disponíveis no ArcGIS foi
efectuada a conversão
onversão de pontos para raster.
Na geração da superfície definiu-se
definiu um raster com um tamanho de célula de 30 segundos. O
valor de profundidade associado a cada uma das células foi definido como sendo o valor médio
das várias sondas que se encontram no seu interior.
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De referir que ao ser efectuado o raster, a superfície resultante é, por defeito, uma superfície
rectangular com a mesma extensão espacial dos dados de base que a originaram. Assim sendo,
para se obter apenas a superfície relativa à nossa área de estudo, na geração do raster utilizouse o polígono que envolve todas as sondas como máscara, de forma a limitar o cálculo às
células que se encontram no interior do polígono (Figura 37). Como alternativa,
posteriormente poderia ter sido efectuado um corte através de uma ferramenta de análise
espacial que faz a extracção a partir de uma máscara, que neste caso é o polígono fronteira.

Figura 37 – Raster criado representativo da profundidade da área em estudo.

Para uma melhor visualização do raster criado, a simbologia adoptada para a representação do
resultado final foi escolhida considerando apenas as profundidades máximas e mínimas da
área de estudo (LH1B). Num panorama de apresentação das profundidades para as várias
áreas de levantamentos, será no entanto conveniente uniformizar a simbologia aplicada
(escala de variação da profundidade e palete de cores), para que as várias áreas possam ser
visualizadas conjuntamente, apresentando alguma continuidade na representação espacial do
atributo em causa.
Paralelamente à criação do raster foi igualmente criada uma imagem com o relevo sombreado.
Este tipo de imagem simula a sombra de um determinado relevo a partir da escolha de um
determinado ângulo e altura de uma fonte de iluminação (Figura 38).

 Página | 65

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

Figura 38 – Relevo sombreado da área em estudo.

Através da sobreposição de ambas as imagens e atribuindo alguma transparência à imagem da
frente, consegue-se ganhar uma aparência de tridimensionalidade numa superfície plana
(Figura 39).

Figura 39 – Combinação entre o raster representativa da profundidade e o relevo sombreado.

Após a geração do raster e após autorização da EMEPC, serão disponibilizados os respectivos
rasters na página do InforM@r. Apesar de actualmente a publicação não ter sido ainda
autorizada, encontra-se na Figura 40, a título exemplificativo, uma amostra de como será
disponibilizado este produto.
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Figura 40 – Disponibilização do produto recorrendo à página do InforM@r.

4.2.1.1.2.

Google Earth

A disponibilização da informação batimétrica para integração no Google Earth teve qu
que ser
efectuada através da criação de um ficheiro KML.
O KML é um formato de ficheiro utilizado para visualização de informação geográfica num
browser terrestre.
estre. Inicialmente desenvolvido pela Keyhole, Inc.,, é actualmente utilizado em
diversas aplicações como o Google Earth,
Earth Google Maps, NASA World Wind, ArcG
ArcGIS, Yahoo
Pipes,, entre outras. Um ficheiro KML é baseado em XML (Extensible
Extensible Markup Language
Language) tendo
uma estrutura tag-based,, com nomes e atributos utilizados com propósitos específicos de
acordo com a forma
orma como se quer apresentar a informação em causa (Google Inc., 2007)
2007). Os
ficheiros KML são muitas vezes distribuídos sob a forma de ficheiros KMZ que correspondem a
ficheiros KML comprimidos.
A geração do produto bidimensional
bidimension para visualização no Google Earth teve como base a
superfície raster da profundidade e o relevo sombreado, anteriormente criados para serem
disponibilizados no ArcIMS, seguindo as etapas apresentadas na Figura 41.
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• Conversão das superfícies para KML
Fase1
• Desenvolvimento do screenoverlay
Fase 2
• Concepção do ficheiro final
Fase 3

Figura 41 – Esquema da geração do raster de batimetria para o Google Earth.

Tendo estas duas imagens como base (raster da profundidade e relevo sombreado)
sombreado), o
objectivo foi colocar o mesmo produto à disposição
disposi
noutra plataforma, para que os
utilizadores
ilizadores possam integrar a informação disponibilizada com os seus próprios dados. Assim
Assim,
ambos os rasters foram convertidos
convertido para um ficheiro KML recorrendo à ferramenta de
conversão Layer To KML,, disponível desde que esteja activa a extensão 3D Analyst.
Na conversão para KML optou-se
se por criar separadamente as imagens da profundidade e do
relevo sombreado em vez de integrá-los
integrá los num único objecto. Desta forma o próprio utilizador
pode interagir com cada uma das superfícies em separado,
separado podendo adaptar o produto
duto às suas
preferências em termos de visualização (pode visualizá-los
visualizá los em separado, ou visualizando
visualizando-os
conjuntamente, pode dar mais ou menos ênfase ao relevo sombreado).
Após a conversão dos dois rasters para KML foi criado um ficheiro que integrasse amba
ambas as
camadas de informação, complementando-as
complementando
de forma a conceber um ficheiro final
representativo de cada uma das áreas. Esse ficheiro foi então organizado, contendo 3 pastas
distintas e que podem ser activadas ou desactivadas no Google Earth pelo utilizador
dor final:
-

Image, contendo a imagem do raster com a informação batimétrica;

-

ShadedRelief, onde se encontra a imagem d
do relevo sombreado;

-

Legend,, onde está incluída toda a informação
informaç de suporte.

A acompanhar a informação principal contida nas duas primeiras
primeiras pastas ((Image e
ShadedRelief) foi programado
do um ficheiro para incluir numa terceira pasta todo o
enquadramento visual das
as imagens em termos
termo de apresentação no Google Earth.
Earth Para tal
utilizou-se
se um dos elementos disponíveis na criação de código em KML,, de
denominado
ScreenOverlay. Este permite desenhar imagens fixas no ecrã tais como bússolas,, logótipos ou
cabeçalhos (Google Inc., 2007).
2007). Existem depois uma série de elementos específicos do
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ScreenOverlay que o caracterizam através de parâmetros como o tamanho (<size>), o
posicionamento (<overlayXY>) ou a rotação (<rotation>) aplicada a um determinado ponto
(<rotationXY>).
O ScreenOverlay criado contém o símbolo do InforM@r, a legenda da batimetria representada,
informação sobre o levantamento (entidade que o solicitou, nome da área de levantamento e
data da realização do mesmo) e a data da criação do produto em causa (Figura 42).

Figura 42 – ScreenOverlay desenvolvido para acompanhar a informação disponibilizada no Google Earth.

Integrando a informação das três pastas que compõem toda a informação a disponibilizar no
Google Earth obtém-se o produto final representado na Figura 43.
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Figura 43 – Resultado final obtido na geração do ficheiro KML, representativo da área em estudo.

4.2.2. Representação Tridimensional
4.2.2.1. Disponibilização no Google Earth
Para a geração do produto em três dimensões direccionado para o Google Earth foi
desenvolvida uma ferramenta no ArcMap, em Visual Basic, especialmente direccionada para a
exportação de superfícies TIN para o formato KML. A interface da ferramenta contempla um
campo onde se define o TIN a exportar, um deslocamento (offset) que permite elevar a
superfície gerada, uma escala vertical onde se pode atribuir um determinado exagero à
representação vertical das profundidades e um campo de definição do local para onde é
gerado o produto. As várias fases que resultaram na criação do produto KML em três
dimensões encontram-se referidas na Figura 44.
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• Reamostragem dos dados iniciais
Fase1
• Geração e edição do TIN
Fase 2
• Exportação e desenvolvimento do ficheiro KML
Fase 3

Figura 44 – Esquema da geração do ficheiro tridimensional da batimetria para o Google Earth.

Para criar objectoss 3D que sejam interpretados pelo Google Earth a ferramenta desenvolvida
apenas aceita como input superfícies do tipo TIN, pelo que o primeiro passo consistiu na
geração da mesma, atribuindo
atribuindo-lhe
lhe inicialmente apenas um nome e um sistema de
coordenadas.
Após a criação do TIN a fase seguinte passou
pa
por editá-lo associando-lhe
lhe os pontos cotados
que se pretende que sejam considerados. Como forma de representar os pontos realmente
recolhidos nos levantamentos hidrográficos, o TIN foi criado a partir das sondas reais e não a
partir dos valores representados
sentados nos produtos anteriores.
Sendo a densidade das sondas muito superior à que se pretende representar, foi feita uma
reamostragem das mesmas.
s. Como forma de selecção dos pontos a integrar no TIN foi
considerado, como referência, um espaçamento de 1 000 metros. Não foi considerado um
espaçamento dependente de uma grelha geodésica de forma a não fazer depender a
densidade dos vértices do TIN da latitude correspondente.
A reamostragem foi efectuada recorrendo a uma aplicação desenvolvida internamente na
EMEPC, em Microsoft Visual Basic sobre plataforma Oracle.. O funcionamento da aplicação
pode ser sintetizado da seguinte forma: escolhendo a área a reamostrar, a aplicação começa
por definir o seu extent,, ou seja as coordenadas do
d rectângulo que engloba toda
da a área em
estudo; a partir do extent é construída uma grelha com um espaçamento definido pelo
utilizador; em seguida são
ão desprezados todos os vértices da grelha que,
que, estando no extent, não
estejam incluídos dentro da área em estudo,
estudo gerando a malha de pontos
ontos que vai servir de
referência no passo seguinte;; finalmente recorrendo ao nearest neighbour (operador
operador espacial
do Oracle) a aplicação gera um subconjunto de pontos iniciais, em que cada um dos pontos
corresponde ao ponto
nto mais próximo de cada vértice da grelha de referência.
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Com esta reamostragem obteve-se um conjunto de pontos com um espaçamento próximo dos
1 000 metros mantendo os pontos inicialmente coligidos no terreno. Desta operação resulta
uma significativa diminuição da quantidade de dados. No caso da área de levantamento
hidrográfico em estudo (LH1B), que serve como parâmetro indicativo para as restantes áreas, a
redução resultou num conjunto de pontos que representam somente cerca de 0.4% do
conjunto de dados inicialmente recolhidos nessa mesma zona através de um sondador
acústico multifeixe. Foi com base neste subconjunto de pontos que foi criado o TIN.
Depois de incluir os pontos cotados pretendidos no TIN, verificou-se que a sua composição
abrangia áreas fora dos limites pretendidos. Procedeu-se então a uma nova edição do TIN de
modo a incluir os limites da área pretendida, definindo-os como uma linha de quebra (do tipo
hardclip). Deste modo, na criação do TIN, todos os triângulos que cruzem a linha de corte não
são representados (Figura 45).

Figura 45 – TIN antes e após a aplicação da linha delimitadora da área em estudo como linha de corte.

Após serem retirados os triângulos que se encontravam fora da zona de estudo pretendida,
procedeu-se à exportação do TIN recorrendo à ferramenta desenvolvida. Como parâmetros da
exportação foi definido um factor 4 como exagero vertical tendo sido definido um offset
(25000) para elevar o KML gerado acima da superfície do geóide. Tal como referido
anteriormente, não aplicando o offset ao KML gerado, este ficaria no seu real posicionamento,
ou seja, abaixo do geóide e como tal não ficaria visível no Google Earth. Após este processo, e
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depois de desenvolver o KML de forma a integrar a informação de suporte (legenda, obteve-se
como resultado o ficheiro KML a três dimensões tal como representado na Figura 46.

Figura 46 – Resultado final da geração do KML 3D.

4.2.2.2. Criação dos ficheiros em Fledermaus
Para além do ficheiro a três dimensões do Google Earth, optou-se por criar outro tipo de
produtos que não estando associados a um visualizador de informação geográfica global
pudesse constituir outro tipo de mais-valia para o utilizador.
A utilização do Fledermaus inseriu-se nesse âmbito, com o objectivo de disponibilizar um
modelo tridimensional associado a um visualizador que disponibilize uma maior capacidade de
interacção com os dados geográficos. Através dele o utilizador pode, de uma forma bastante
intuitiva, fazer variar o exagero vertical aplicado aos dados, permitindo desta forma distinguir
determinadas estruturas geológicas existentes, dificilmente visualizáveis sem a manipulação
dos mesmos.
A IVS (empresa que desenvolveu o Fledermaus) disponibiliza gratuitamente, na sua página da
internet, o iView3D um visualizador de objectos gerados no Fledermaus.
Para a concretização do objectivo proposto, seguiram-se as fases descritas na Figura 47, tendo
sido utilizadas 3 aplicações pertencentes ao pacote de software do Fledermaus Professional:
Avggrid, DMagic e o Fledermaus. Sublinhe-se que uma vez que este software se encontra
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direccionado para funcionar com superfícies em grelha teve que se proceder à criação da
mesma.

Fase1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

• Preparação dos dados

• Cálculo da grelha

• Formatação da superficie resultante

• Concepção do objecto para visualização da superfície

Figura 47 – Esquema de criação da superfície 3D em Fledermaus.

Para a criação dos objectos Fledermaus partiu-se das sondas dos levantamentos hidrográficos
contidas na base de dados da EMEPC. Assim, a partir do conjunto de pontos correspondentes à
área de levantamento em estudo procedeu-se à preparação para importação pe
pelo Average
Gridder (Avggrid).
Partindo do ArcGIS e com recurso ao ETGeoWizards (software que agrega um conjunto de
funções que facilitam a manipulação de dados aos utilizadores do ArcGIS),
ArcGIS) converteram-se
converte
os
pontos para um ficheiro de texto, incluindo cada um dos seus atributos, nomeadamente o
valor da profundidade das sondas. O ficheiro gerado foi posteriormente editado de forma a
conter apenas 3 colunas
as com a informação posicional,
posicional tendo sido apagados os restantes
atributos, bem como os cabeçalhos.
cabeçalhos Este ficheiro xyz (ficheiro de texto) passou assim a estar
formatado de forma a poder ser importado para o Avggrid.
Após a pré-formatação
formatação dos dados estes podem então ser adicionados à aplicação do Avggrid
de forma a proceder-se
se à criação da grelha. O Avggrid é uma aplicação que utiliza um
algoritmo optimizado para lidar com grandes quantidades de dados de forma rápida criando
uma malha regular a partir de dados pontuais. Os parâmetros que regulam
regulam o funcionamento
do algoritmo são o tipo de grelha,
relha, o tamanho da célula e o diâmetro
iâmetro de influência
influência. Refira-se
que a grelha gerada é representativa da profundidade do fundo marinho com informação
espaçada a incrementos fixos de longitude e latitude.
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Adicionando os dados à aplicação em causa, procedeu-se à configuração dos mesmos, onde se
definiu qual a coluna de valores a representar na grelha e os parâmetros da superfície a criar.
Como algoritmo de criação da superfície optou-se pelo algoritmo da média móvel ponderada,
com células de 0,0083 graus decimais (o equivalente a 30 segundos em graus sexagesimais) e
uma janela de 3 células de diâmetro, onde o peso de cada um dos pontos para o cálculo de
uma determinada célula varia linearmente com a distância do mesmo (IVS 3D, 2007).
A janela controla a área abrangida para calcular cada uma das células. Se a opção recair numa
janela de 1, cada célula vai ser calculada apenas com os pontos incluídos na área da mesma. Se
o parâmetro aumentar para 3 a área abrangida para o cálculo da célula incluirá pontos que
estão em células vizinhas dentro do limite estabelecido. Neste último caso, um determinado
ponto influenciará o cálculo de 9 células, a que o contem e as oito células vizinhas. Um valor de
5 estenderá o raciocínio à vizinhança das células vizinhas da célula em causa (IVS 3D, 2007)
(Figura 48). De referir que somente os números impar são utilizados como diâmetro de
influência. Especificando um número par será assumido o número impar imediatamente
abaixo do mesmo.

Figura 48 – Janelas móveis de tamanho 1, 3 e 5.

Seguidamente gerou-se a superfície utilizando o algoritmo definido. A superfície gerada pode
ser visualizada de imediato na janela de visualização associada à aplicação, ficando disponível
para exportação (Figura 49).
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Figura 49 – Utilização da aplicação Avggrid para criação da grelha representativa da área de
levantamento em estudo.

Após obtenção da grelha pretendida exportou-se a mesma para que ficasse disponível para
utilização em outras aplicações. Ao exportar a superfície são criados dois ficheiros, um com a
extensão “.dtm” e outro com a extensão “.geo” que guardam os dados da superfície e de
georreferenciação respectivamente.
Seguidamente, importaram-se os referidos ficheiros para o DMagic, aplicação desenvolvida
com o intuito de preparar os dados para visualização no Fledermaus.
Das várias funcionalidades que compõem a aplicação podem destacar-se as 5 ferramentas
disponibilizadas na interface principal:
-

Criar ou editar um ficheiro de georreferenciação;

-

Criar ou editar um mapa de cores;

-

Sombrear artificialmente uma superfície utilizando um modelo de iluminação;

-

Associar componentes para criar objectos Fledermaus;

-

Iniciar o Fledermaus.

Com recurso à ferramenta Surface Shader criou-se um ficheiro “.shade” contendo um
sombreamento artificial do relevo, de acordo com definições escolhidas (podem especificar-se
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vários parâmetros relacionados com a direcção da sombra ou com as características da
iluminação). A utilização do sombreamento tem a vantagem de permitir realçar determinados
detalhes da superfície e produzir um modelo tridimensional da superfície muito mais realista
(IVS 3D, 2007).
Com o DMagic pode ainda editar-se a escala de cores, recorrendo ao apoio do histograma de
distribuição das mesmas na superfície, alterar o ficheiro da georreferenciação, entre outras
funções elementares com impacto ao nível da visualização.
Como etapa final do DMagic, criou-se o objecto Fledermaus (ficheiros “.sd”), derivado dos 3
ficheiros gerados que compõem a imagem final (.dtm, .geo e .shade) (Figura 50) .

Figura 50 – Interface principal do DMagic com os três ficheiros utilizados na geração do objecto
Fledermaus.

O objecto Fledermaus criado foi um SonarDTM, caracterizado pelos 3 tipos de ficheiros
anteriormente referidos e pelo facto de aceitar zonas sem dados na superfície modelada. Estes
objectos ficam desta forma prontos para ser visualizados em três dimensões recorrendo ao
Fledermaus.
Caso se queira proceder à análise dos dados, o DMagic disponibiliza ainda um conjunto
variado de ferramentas de análises de superfícies.
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A visualização do objecto gerado foi feita recorrendo à aplicação Fledermaus que é a aplicação
central do pacote de software Fledermaus Profissional , estando especificamente direccionada
para a visualização em ambiente interactivo 3D e exploração e análise dos dados (Figura 51).
Os utilizadores que não tiverem o software podem descarregar um visualizador gratuito
(iView3D) na página da internet da IVS (www.ivs3d.com).

Figura 51 – Interface do Fledermaus com visualização 3D da batimetria da área LH1B.

A disponibilização dos objectos Fledermaus aos utilizadores interessados será feita através de
uma página própria desenvolvida para o efeito, a qual ficará associada à página do InforM@r
(que se encontra associada à página da EMEPC).

4.3. Análise comparativa dos produtos gerados
Os produtos gerados apresentam diferentes características que lhes conferem vantagens e
desvantagens consoante os objectivos específicos de cada utilizador.
Assim, se o utilizador pretende visualizar a informação batimétrica juntamente com a restante
informação disponível no InforM@r, terá que utilizar o produto desenvolvido para o ArcIMS
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uma vez que esta é a plataforma que serve de interface entre a base de dados do InforM@r e
o utilizador.
Caso este pretenda combinar a informação batimétrica com a sua própria informação, pode
utilizar os produtos disponibilizados em KML, visualizando a informação que pretende
combinar no Google Earth ou em outra aplicação que consiga ler este tipo de ficheiro.
O produto gerado através do Fledermaus tem como vantagem a possibilidade do utilizador
manipular a representação da informação batimétrica, atribuindo-lhe um determinado
exagero vertical, que poderá realçar estruturas geológicas dificilmente diferenciáveis na
representação natural do relevo, aspecto de importância fundamental em aplicações diversas,
como por exemplo no PEPC.
Os produtos direccionados para o ArcIMS e para o Fledermaus são mais limitados em termos
de aplicações que permitam a sua visualização, quando comparandos com os produtos em
KML. Actualmente, o KML tornou-se já num padrão utilizado por diversas plataformas, o que
confere uma maior interoperabilidade aos produtos gerados neste formato.
Em relação ao produto tridimensional gerado para o Google Earth, é de salientar que apenas
este representa directamente informação associada aos pontos originais, uma vez que o TIN
gerado resulta de um conjunto de pontos derivados da reamostragem dos mesmos. Os
restantes produtos resultam do processamento dos dados iniciais, onde se efectua o cálculo
dos valores das células através de médias de pontos.
Na Tabela 2 encontram-se resumidas as principais características diferenciadoras dos quatro
produtos gerados.
Tabela 2 – Resumo das principais características dos produtos gerados.
Formato Bidimensional

Formato Tridimensional

ArcIMS

KML

KML

Fledermaus

Permite a combinação com outros dados
do InforM@r
Permite a combinação com dados
próprios do utilizador
Menor dependência da aplicação para
visualização
Maior capacidade de manipulação da
representação dos dados (exagero
vertical da geomorfologia)

√
x
x

x
√
√

x
√
√

x
x
x

x

x

x

√

Superfície representada passa pelos
dados iniciais

x

x

√

x
√ - Sim; X - Não
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4.4. Disponibilização dos produtos gerados
Oss produtos de visualização bidimensional
bidimensional poderão ser acedidos directamente na página
principal do InforM@r, quer sejam os visualizáveis através do ArcIMS,, quer sejam os
visualizáveis recorrendo ao Google Earth.
Earth
Para os produtos de visualização tridimensional foi criada uma página própria que pode
poderá ser
acedida através da página do InforM@r,
InforM@r através de uma hiperligação específica (Figura
Figura 52).

Figura 52 – Página da internet desenvolvida para disponibilização dos produtos a três dimensões.
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Nesta página encontra-se a explicação de cada um dos produtos e como os mesmos podem ser
visualizados. Nela estará integrada uma figura com todas as áreas de levantamentos
hidrográficos efectuados pela EMEPC e as respectivas hiperligações para a visualização dos
modelos tridimensionais de cada uma dessas áreas (tanto os visualizáveis através Google Earth
como os visualizáveis recorrendo ao Fledermaus).
Neste sentido, esta página será a interface que faz a ligação dos modelos tridimensionais,
gerados a partir dos dados coligidos pela EMEPC, com os utilizadores.
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Capítulo 5.
Conclusões
A opção estratégica pelo oceano está actualmente a merecer uma atenção redobrada tanto a
nível internacional, através de projectos como o Livro Verde da Política Marítima Europeia,
como a nível nacional, através do PEPC a ser levado a cabo pela EMEPC ou a recente definição
da Estratégia Nacional para o Mar. O oceano começa assim a ser encarado como uma
oportunidade de desenvolvimento e afirmação internacional que deve ser aproveitada.
O trabalho desenvolvido enquadra-se neste quadro de desenvolvimento estratégico das
actividades ligadas ao oceano tendo sido abordados duas vertentes distintas: a gestão dos
dados, com especial ênfase para os dados de hidrografia, e a disponibilização de produtos
derivados da informação batimétrica aos utilizadores interessados.
Na gestão de dados, respondendo aos objectivos inicialmente traçados, foi desenvolvido um
modelo de dados que sirva de base à implementação do InforM@r, tendo sido igualmente
explicitada a forma como os vários grupos de utilizadores vão interagir com a futura base de
dados.
A definição do modelo de dados contempla a inclusão dos dados de hidrografia, mas como o
InforM@r não pretende restringir-se a este tipo de dados foram igualmente consideradas
outras quatro áreas temáticas: oceanografia, geologia marinha, biologia marinha e geodesia.
Para as áreas temáticas consideradas foi definido um conjunto de entidades e respectivos
atributos e relações entre elas, que guardam tanto a informação considerada relevante como
as relações entre os vários componentes da realidade a modelar.
A organização do modelo de dados, ao assentar o armazenamento dos mesmos numa base
geométrica (pontos, linhas e polígonos), teve como objectivo dotá-lo de uma versatilidade que
permita uma fácil inclusão de novas áreas temáticas sem fazer alterações de fundo na
estrutura do modelo. Na concepção do modelo foram incluídas várias entidades
representativas da realidade em redor do oceano que se pretende modelar.
Após a definição do modelo de dados houve a preocupação de definir como vai ser gerida a
disponibilização dos vários conjuntos de dados aos potenciais grupos de utilizadores. Os vários
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grupos de utilizadores definidos pretenderam incluir todos os que irão interagir com o sistema,
diferenciando os mesmos de acordo com questões que incluem as suas necessidades em
termos de informação e as competências de cada um, garantindo sempre os direitos de
propriedade dos detentores dos dados. Este passo visa a futura implementação do sistema e
abertura do mesmo ao exterior através da internet, promovendo o InforM@r como um núcleo
centralizador do conhecimento existente relacionado com o mar, surgindo desta forma como
solução para o actual problema de dispersão da informação.
A definição do modelo de dados e da interacção dos utilizadores com o sistema constituem
dois passos fundamentais na concretização do projecto InforM@r, o qual trará significativas
mais-valias, que englobam: a melhoria da gestão dos dados, centralizando-os e tratando-os de
forma eficaz, maximizando o potencial intrínseco dos mesmos; a promoção da disseminação
do conhecimento eliminando os obstáculos à utilização e dando maior visibilidade e
acessibilidade à informação; a integração dos esforços de investigação a nível nacional
divulgando os trabalhos de investigação em curso, promovendo o fortalecimento do corpo
científico e impulsionando a investigação na área das ciências do mar; a promoção da
interoperabilidade de forma a harmonizar as diferenças que dificultam a criação do
conhecimento; a optimização de recursos humanos e financeiros; promovendo o controlo de
acesso.

A

nível

internacional

este

projecto

apresenta

também

mais-valias para Portugal nomeadamente no âmbito do cumprimento das suas obrigações
comunitárias estipuladas na Directiva INSPIRE a cumprir até ao ano 2010.
No que diz respeito à visualização dos produtos derivados da batimetria, foram igualmente
cumpridos os objectivos estipulados, tendo-se optado pela diversificação dos produtos
gerados. Esta opção derivou do facto de não existir um produto que consiga responder
simultaneamente às várias pretensões dos utilizadores. Assim, quanto aos produtos de base
bidimensional, enquanto o produto desenvolvido para o ArcIMS permite a junção dos dados
de batimetria com os restantes dados existentes no InforM@r, o outro, através do Google
Earth (ou outra plataforma que permita a utilização de ficheiros KML) permite combiná-los
com dados próprios detidos pelo utilizador. Para além destes, os produtos com base
tridimensional, satisfazem outro tipo de necessidades do utilizador, permitindo a construção
de modelos digitais muito mais realistas. A disponibilização de um produto através do Google
Earth teve como objectivo integrar esse realismo num visualizador de informação geográfica
global, com vantagens idênticas ao seu correspondente bidimensional, enquanto o produto
disponibilizado recorrendo ao Fledermaus, proporciona ao utilizador um modelo onde a
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prioridade foi a promoção de uma maior interacção entre os utilizadores e os dados, de forma
a maximizar a extracção de conhecimento.
Assim, cada um dos produtos tem características próprias que sobressaem de acordo com as
necessidades do utilizador.
Os desenvolvimentos futuros do trabalho efectuado passarão pelo carregamento da base de
dados com os dados recolhidos e a recolher pela EMEPC, pelo desenvolvimento de
procedimentos e interfaces de carregamento automatizado de dados por parte dos produtores
de dados externos, pela optimização da interface de visualização e descarregamento dos
dados.
No que diz respeito à visualização bidimensional e tridimensional, pretende-se futuramente,
assim que os objectivos da EMEPC estejam concretizados, disponibilizar a informação relativa
às várias áreas de levantamento, permitindo deste modo obter um panorama geral da
batimetria de uma extensa área oceânica ao largo de Portugal. Para além disso, outro
desenvolvimento com importância acrescida será representar outro tipo de informação
geográfica sobre a superfície do relevo oceânico, dotando desta forma a representação do
meio marinho de um realismo adicional precioso na criação de conhecimento.
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Anexo I
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Sistemas utilizados na recolha de dados hidrográficos
A. Sistemas de Altimetria por Satélite
Uma das vantagens deste processo de obtenção de dados prende-se com a rapidez de
obtenção dos mesmos em áreas extensas. É um facto que depois de várias décadas de
levantamentos hidrográficos realizados por navios equipados com sondadores acústicos, ainda
existem extensas áreas onde não foram recolhidos dados. Os principais factores apontados
para este cenário são a baixa velocidade dos navios e o elevado custo associado à obtenção
dos dados através de sondadores acústicos (Sandwell, Gille, & Smith, 2002). No entanto, com
os últimos avanços no processo de obtenção de dados através de sondadores acústicos
multifeixe, estes factores têm sido relativizados uma vez que estes sistemas conseguem
caracterizar áreas cada vez maiores num espaço de tempo mais curto. Ainda assim, para a
caracterização de todo o oceano, seria necessário um navio a operar contínuo durante cerca
de 200 anos e milhares de milhões de dólares (Sandwell, Gille, & Smith, 2002).
Outro dos factores apontados como vantagem dos sistemas de altimetria por satélite é a
chamada resolução globalmente uniforme. Este conceito surge do facto da recolha dos dados
ser efectuada sempre pelo mesmo sensor, o que implica que as medições efectuadas
apresentam sempre a mesma resolução. Outra das vantagens está relacionada com a não
emissão de ruído que poderia afectar a vida marinha.
A determinação da batimetria a partir do espaço faz-se com base no efeito gravitacional
provocado por variações da superfície do fundo marinho, tais como montes submarinos. A
atracção gravitacional extra, induzida por um monte submarino, produz variações na altura da
superfície do oceano relativamente ao geóide, uma superfície equipotencial específica do
potencial gravítico actual da Terra (Figura 53). Estas pequenas elevações e depressões
(ondulações do geóide) podem ser determinadas utilizando um altímetro radar de precisão
instalado num satélite.

 Página | 95

 INFORM@R – Base de Dados de Hidrografia e Visualização 2D e 3D da Geomorfometria

Figura 53 – Esquema ilustrativo do funcionamento dos sistemas de altimetria por satélite (Adaptado de:
(Sandwell, Gille, & Smith, 2002) ).

A topografia da superfície dos oceanos tem vindo a ser medida de forma sistemática por
diversos satélites tais como o ERS-1, ERS-2, Envisat, Topex/Poseidon (T/P), Jason-1 ou Geosat
Follow-On (GFO). Estes satélites, com medição altimétrica, determinam as ondulações do
geóide, as quais, após a aceitação de alguns pressupostos geofísicos e a aplicação de modelos
matemáticos, permitem obter modelos digitais da topografia do fundo oceânico à escala
global.
Actualmente existem alguns modelos digitais de batimetria/altimetria à escala global, os quais
representam uma mais-valia no que diz respeito ao conhecimento das principais formas do
fundo do mar, com especial destaque para as zonas não cobertas por levantamentos
efectuados por navios hidrográficos.
Não desconsiderando as vantagens atrás enunciadas, os modelos de batimetria estimados
recorrendo a dados de altimetria por satélite apresentam algumas limitações em termos de
resolução espacial (em termos gerais pode-se referir que estes sistemas não conseguem
individualizar estruturas mais pequenas que duas vezes a profundidade na região em causa
(Sandwell, Gille, & Smith, 2002)). Para determinado tipo de aplicações, a resolução gerada é
demasiado grosseira para poder ser aplicada, como por exemplo, no desenvolvimento e
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fundamentação do PEPC de Portugal, que se encontra a ser efectuado pela EMEPC. A Comissão
de Limites da Plataforma Continental (CLPC) das Nações Unidas, nas suas Scientific and
Technical Guidelines (Comission of the Limits of Continental Shelf, 1999), não contempla este
tipo de dados nas normas técnicas estabelecidas para os dados de índole geomorfométrica.
Assim sendo, os estados membros das Nações Unidas não podem considerar este tipo de
dados nas suas propostas de extensão.

B. Sistemas Sondadores Acústicos
A recepção de ecos acústicos tem sido utilizada como método de determinação da
profundidade desde o início do século passado. Esta técnica é baseada na determinação da
profundidade através da medição do tempo que decorre entre a emissão de um impulso
acústico de alta frequência originado por um transdutor e a recepção do respectivo eco,
depois deste se ter propagado através da coluna de água e ter sido reflectido pelo fundo
marinho ou um objecto assente sobre o mesmo. A Figura 54 ilustra a medição da distância D
entre o transdutor e um qualquer ponto de uma superfície acusticamente reflectiva.

Figura 54 – Medição acústica de profundidades (Adaptado: (US Army Corp of Engineers, 2002)).

Tendo conhecimento da velocidade de propagação do som na água e a distância entre o
transdutor e a superfície de referência (linha de água), a profundidade corrigida pode ser
inferida a partir da medição do tempo que decorre entre a emissão do impulso sonoro e a sua
recepção após este ser reflectido pelo fundo marinho. De referir que o factor crítico na
utilização deste tipo de sondadores está na determinação da velocidade de propagação do
som na água. Esta varia com a densidade e com as propriedades elásticas da água, as quais são
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função primária da temperatura e dos materiais em suspensão ou dissolvidos (e.g. a
salinidade). Face a estes efeitos a velocidade pode variar tipicamente entre os 1400 e os 1520
m/s (US Army Corp of Engineers, 2002).
A profundidade corrigida em relação à superfície da água pode ser então calculada a partir da
equação:

1
    
2



Onde,
d – profundidade corrigida tendo como referência a superfície da água
v – velocidade média do som na coluna de água
t – intervalo de tempo medido desde a emissão do sinal acústico pelo transdutor até à
recepção do mesmo após reflexão no fundo oceânico
k – constante indexada ao sistema determinada periodicamente na calibração
dr – distância da superfície da água ao transdutor
Este tipo de sondadores operam portanto por detecção remota e por possuírem uma fonte
própria de energia (ondas acústicas), são denominados por sensores activos. Os sondadores
acústicos têm que ser capazes de projectar impulsos acústicos muito precisos, controláveis e
repetíveis. Isto é atingido recorrendo ao uso de um projector piezo-eléctrico em cerâmica
onde pode ser controlada minuciosamente a corrente eléctrica alocada ao mesmo.
Dentro da categoria dos sistemas sondadores acústicos, existem fundamentalmente três tipos
de equipamentos utilizados para obtenção de dados hidrográficos:
-

Sondadores de feixe simples

-

Sondadores multifeixe

-

Sonar de varrimento lateral

Todos eles utilizam os mesmos princípios de detecção mas actuam de forma diferente.

> Sondadores de Feixe Simples
Até ao início dos anos 90, os dados geomorfométricos para caracterização do fundo marinho,
eram obtidos fundamentalmente recorrendo a sistemas sondadores de feixe simples
instalados em navios hidrográficos.
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Este tipo de equipamentos acústicos utiliza um projector que opera verticalmente, permitindo
um registo contínuo das profundidades ao longo da linha do percurso do navio, através da
emissão de impulsos sonoros sucessivos (Figura 55). Os transdutores enviam um cone de sinal
sonoro na direcção do solo marinho, o qual é depois reflectido de volta ao navio, onde é
recebido pelo transdutor, amplificado electronicamente e guardado. A área abrangida pelo
cone varia de acordo com vários factores, de onde se destaca a profundidade. Tipicamente, a
área de insonorização é relativamente pequena em zonas em que as profundidades são baixas
ou médias, aumentando para tamanhos superiores a 1 ha quando as profundidades atingem
os 3000 metros (Woods Hole Oceanographic Institution, 2007).

Figura 55 – Esquema representativo do funcionamento de um sistema sondador de feixe simples (Fonte:
(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2007) ).

Este sistema tem no entanto limitações derivadas do facto do processo de levantamento
incidir unicamente sobre uma fiada ou perfil bidimensional ao longo do percurso do navio, o
que lhe confere uma baixa eficiência na obtenção de dados para áreas extensas. A realização
de sucessivas fiadas paralelas e pouco espaçadas permite resolver em parte esta limitação,
mas torna o processo moroso e ineficaz e consequentemente dispendioso para cartografar
grandes áreas do fundo marinho.

> Sondadores Multifeixe
Os sistemas sondadores multifeixe surgiram como uma evolução dos anteriores. De facto, a
medição da profundidade num único ponto vertical à plataforma de emissão do feixe acústico
não era de todo um método que satisfizesse as necessidades de cartografar, com maior
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resolução e rapidez, extensas áreas marinhas. A exigência de levantamentos hidrográficos
menos fastidiosos e formas de detectar estruturas submersas a distâncias menores que as
deixadas entre fiadas de sondagens, levou a que se começasse a sondar não só na vertical mas
também na diagonal relativamente ao rumo do navio (Figura 56).

Figura 56 – Esquema representativo do funcionamento de um sistema sondador multifeixe.

Os primeiros testes utilizando a tecnologia dos sondadores acústicos multifeixe começaram a
ser efectuados no início dos anos 60 pela marinha americana, aplicados a grandes fundos
marinhos. Todavia, só no início dos anos 90 esta tecnologia começou a ser aplicada e
comercializada para profundidades médias (US Army Corp of Engineers, 2002).
Quando utilizados de forma adequada, a exactidão, a cobertura e a capacidade de detecção de
estruturas de um sistema deste tipo, excede o sistema vertical de feixe simples. Assim, a
expectativa nos próximos anos passa por uma crescente utilização dos sistemas multifeixe,
substituindo progressivamente os transdutores de feixe simples.
Quanto aos princípios de operação, os sistemas de sondagem multifeixe empregam técnicas
de detecção acústica de formação do feixe ou interferométricas (phased array), a partir das
quais é deduzida a informação detalhada do terreno em secção cruzada (swath) (US Army Corp
of Engineers, 2002).
Por cada impulso o sondador multifeixe recolhe dezenas de sondas através de múltiplos feixes
dispostos em leque (Figura 57).
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Figura 57 – Esquema ilustrativo do modo de operação dos sistemas sondadores multifeixe (Adaptado:
(US Army Corp of Engineers, 2002)).

À medida que o navio avança, a acumulação de sucessivos perfis fornecidos pelo leque de
feixes vai construindo uma banda de varrimento onde é reconstituída a topografia da zona
sondada.
A área abrangida em cada fiada varia com o tipo de sistema utilizado e com a profundidade,
sendo tipicamente uma área 2 a 14 vezes a profundidade em cada impulso (US Army Corp of
Engineers, 2002). Cobrindo uma área através de trajectos paralelos e assegurando alguma
sobreposição entre as margens dos varrimentos efectuados em cada trajecto, torna-se possível
o levantamento hidrográfico de cobertura total do fundo, de onde podem ser geradas
impressões de alta resolução da área coberta.
A tecnologia de sondadores acústicos apresenta ainda uma outra vantagem uma vez que, para
além da informação relativa à profundidade, recolhe simultaneamente informação sobre a
rugosidade e dureza da superfície reflectora através da análise da reflectância, ou seja, da
intensidade e do padrão com que os impulsos sonoros são reflectidos. Isto ocorre porque os
materiais que compõem o fundo do mar, ao apresentarem diferente natureza e estrutura,
possuem propriedades acústicas distintas. Aplicando o princípio que a um eco mais intenso
corresponde um substrato mais duro e que um eco mais fraco está associado a um substrato
menos compacto, é possível diferenciar classes de fundo como rocha, areia ou sedimentos.
Este princípio é aplicável tanto nos sondadores acústicos simples como nos sistemas
multifeixe, tendo naturalmente mais cobertura nos sistemas multifeixe por estes conseguirem
insonorizar maiores áreas de solo marinho.
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Alguns sistemas podem ainda produzir digitalmente imagens de varrimento lateral ao mesmo
tempo que recolhem informação batimétrica por varrimento do fundo marinho, o que
representa uma vantagem para a localização de estruturas submersas como rochas, baixios, ou
objectos.
As frequências acústicas e os métodos de processamento do sinal do multifeixe podem ser
ajustados de acordo com objectivos do levantamento (e.g. dragagens, detecção de estruturas
ou mapeamento da área). Alguns destes sistemas podem fornecer, em tempo quase real,
colecções de dados processados incluindo filtração, edição, análise da qualidade e exibição dos
mesmos.
Vários países utilizam já este tipo de equipamentos para caracterização das suas zonas de
soberania oceânicas, por o considerarem como uma opção estratégica que coloca ao dispor
dos decisores informação detalhada sobre a extensão e morfologia dos fundos marinhos com
determinadas apetências. Este conhecimento possibilita a aplicação de perspectivas mais
abrangentes e informadas de ordenamento e gestão das actividades dependentes dos fundos
marinhos, sejam elas de índole científica, de exploração de recursos ou de pura preservação de
determinadas características.

> Sonar de varrimento lateral
O sonar de varrimento lateral é uma ferramenta de alta resolução que fornece uma imagem
descritiva da reflectividade acústica, em ambos os lados do percurso de um navio que se
encontra a efectuar um determinado levantamento, tendo uma grande utilidade na procura e
detecção de objectos sobre o solo marinho.
Tal como em outros sonares, o de varrimento lateral transmite energia acústica e analisa o eco
resultante da reflexão do solo ou de outro objecto. A intensidade do sinal acústico reflectido é
gravada continuamente, criando uma imagem do fundo marinho onde os objectos que
sobressaem criam uma zona escura (forte retorno acústico) e as suas sombras aparecem como
áreas claras (com baixo retorno) (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2007).
Enquanto a forma do fundo e dos objectos sobre ele podem ser bem descritos, a maioria dos
sonares de varrimento lateral não geram contudo informação rigorosa relativamente à
elevação de um determinado objecto. Em vez disso, providenciam as elevações relativas da
superfície do solo circundante a partir das quais se pode estimar a elevação máxima (US Army
Corp of Engineers, 2002). Estes sistemas recolhem dados utilizando um equipamento
submerso rebocado (designado por peixe) que capta informação a baixos ângulos de
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incidência (ângulo entre a linha representativa do alcance do sensor remoto e o plano do
fundo marinho, onde à perpendicular corresponde um elevado ângulo de incidência) em cada
um dos lados da trajectória do navio (Figura 58).

Figura 58 – Esquema representativo de um sonar de varrimento lateral (a ser rebocado), a operar
simultaneamente com um sondador acústico multifeixe (instalado no casco do navio) (Fonte: (National
Oceanic and Atmospheric Administration, 2007)).

Recorrendo a este tipo de instrumentos, conseguem-se obter imagens acústicas detalhadas da
superfície do solo marinho. Os sistemas mais antigos fazem o registo analogicamente
imprimindo directamente os resultados determinados, mas os sistemas mais actuais guardam
a informação em formato digital. Os sistemas de sonar de varrimento lateral digitais, quando
acopulados aos sistemas sondadores multifeixe, têm como aplicações os levantamentos de
elevada precisão na detecção de objectos, ou levantamentos em canais de navegação críticos
(US Army Corp of Engineers, 2002).
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Modelo de domínio simplificado referente aos dados
de Hidrografia
Marine Areas

Series

0..*

0..1

0..1

-Name : esriFieldTypeString
-RasterType : RasterType = 10
-Description : esriFieldTypeString
-Origin : esriFieldTypeString
-TimeValue : esriFieldTypeDate
-CellSize : esriFieldTypeString
-TileSize : esriFieldTypeString
-CompressionType : esriFieldTypeString
-Url : esriFieldTypeString
-FeatureID : esriFieldTypeInteger
-FeatureClass : esriFieldTypeString
-DPHistory : esriFieldTypeString
-DCHistory : esriFieldTypeString
-SensorType : esriFieldTypeInteger
-Xmax : esriFieldTypeDouble
-Xmin : esriFieldTypeDouble
-Ymax : esriFieldTypeDouble
-Ymin : esriFieldTypeDouble

0..*

0..1
Series
-Description_A : esriFieldTypeString
-GroupID : esriFieldTypeInteger

1

* 0..1

0..*

*
TimeDurationArea
{GeometryType = esriGeometryPolygon,
HasM = True,
HasZ = True}
-Name : esriFieldTypeString
-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-DataVolume_A : esriFieldTypeString

0..*

Rasters

RasterData_A

MarineArea
-Aquisition_Method : esriFieldTypeString
-SeriesID : esriFieldTypeInteger
-HDatumID : esriFieldTypeInteger
-VDatumID : esriFieldTypeInteger
-TransfMethodID : esriFieldTypeInteger

0..*

FeatureArea

Support

SeriesQuality
-SQType : esriFieldTypeSmallInteger
-CorrectionValue : esriFieldTypeDouble
-ErrorValue : esriFieldTypeDouble
-Description : esriFieldTypeString
-SeriesID : esriFieldTypeInteger

Cruise

Polygon
{GeometryType = esriGeometryPolygon}
-Length : esriFieldTypeDouble
-Area : esriFieldTypeDouble
-Type : esriFieldTypeString
-Date : esriFieldTypeDate
-Validation : esriFieldTypeBoolean
-Description : esriFieldTypeString
-Origin : esriFieldTypeString

-Code : esriFieldTypeString
-Name : esriFieldTypeString
-Purpose : esriFieldTypeString
-Status : esriFieldTypeString
-Description : esriFieldTypeString
-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-ShipName : esriFieldTypeString
-NrDays_A : esriFieldTypeInteger
-StudyArea_A : esriFieldTypeString
-PersonID : esriFieldTypeInteger

0..1

Person_A

0..*

1

-LastName : esriFieldTypeString
-FirstName : esriFieldTypeString
-Phone : esriFieldTypeInteger
-Address : esriFieldTypeString
-EMail : esriFieldTypeString
-Country : esriFieldTypeString
-Department : esriFieldTypeString
-InstitutionID : esriFieldTypeInteger

*
*

AuthorList_A
-AuthorOrder : esriFieldTypeString
-ReferenceID : esriFieldTypeInteger
-PersonID : esriFieldTypeInteger

*
0..1
0..*

Marine Lines
MarineLine
-Aquisition_Method : esriFieldTypeString
-SeriesID : esriFieldTypeInteger
-HDatumID : esriFieldTypeInteger
-VDatumID : esriFieldTypeInteger
-TransfMethodID : esriFieldTypeInteger

ProfileLine
{GeometryType = esriGeometryPolyline,
HasM = True,
HasZ = True}
-ProfileType_A : ProfileType
-LineName_A : esriFieldTypeString
-Description_A : esriFieldTypeString
-DCHistory : esriFieldTypeString

ChiefProject_A

0..1

-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-PersonID : esriFieldTypeInteger
-ProjectID : esriFieldTypeInteger

TimeDurationLine

0..*

FeatureLine
-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-VehicleID : esriFieldTypeInteger
-CruiseID : esriFieldTypeInteger

*

*
*
SurveyInfo

1
Line
{GeometryType = esriGeometryPolyline,
HasZ = True}
-Name : esriFieldTypeString
-Origin : esriFieldTypeString
-LineType : esriFieldTypeString
-Date : esriFieldTypeDate
-Validation : esriFieldTypeBoolean
-Description : esriFieldTypeString

Track
{GeometryType = esriGeometryPolyline,
HasM = True,
HasZ = True}
-Name : esriFieldTypeString
-Method : esriFieldTypeString
-Description : esriFieldTypeString
-LocalDesc : esriFieldTypeString

0..1

0..*

Reference_A

-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-Escala_LH : esriFieldTypeInteger
-Description : esriFieldTypeString
-Cost_A : esriFieldTypeDouble
-CruiseID : esriFieldTypeInteger
-ProjectID : esriFieldTypeInteger
-TrackID : esriFieldTypeInteger
-DeviceID : esriFieldTypeInteger
-TechnSpecif : esriFieldTypeString

Project_A
0..1

*

-Title : esriFieldTypeString
-Journal : esriFieldTypeString
-Volume : esriFieldTypeString
-FirstPage : esriFieldTypeString
-LastPage : esriFieldTypeString
-PubYear : esriFieldTypeString
-BookTitle : esriFieldTypeString
-BookEditors : esriFieldTypeString
-Publisher : esriFieldTypeString
-Description : esriFieldTypeString
-Paper : esriFieldTypeBlob
-FeatureID : esriFieldTypeInteger
-FeatureClass : esriFieldTypeInteger
-ObjectCode : esriFieldTypeString
-ThematicCategory : esriFieldTypeInteger

-Name : esriFieldTypeString
-StartDate : esriFieldTypeDate
-EndDate : esriFieldTypeDate
-Description : esriFieldTypeString
-Type : esriFieldTypeString
-Country : esriFieldTypeString
-InstitutionID : esriFieldTypeInteger

0..*
0..*

1

1
*
0..1

Institution_A

SurveyKey
*

-SurveyID
-FeatureID
-FeatureClass

1

-Name : esriFieldTypeString
-Type : esriFieldTypeString
-Address : esriFieldTypeString
-Phone : esriFieldTypeString
-Fax : esriFieldTypeString
-EMail : esriFieldTypeString
-Country : esriFieldTypeString

MarinePoint
-Aquisition_Method : esriFieldTypeString
-SeriesID : esriFieldTypeInteger
-HDatumID : esriFieldTypeSmallInteger
-VDatumID : esriFieldTypeInteger
-TransfMethodID : esriFieldTypeInteger

0..*

0..1

NOTA:
Object
FeaturePoint
{GeometryType = esriGeometryPoint}

MeasurementPoint

1

-StationNameRef_A : esriFieldTypeString

MeasuringDevice

Vehicle
-Name : esriFieldTypeString
-Category : esriFieldTypeString
0..1

*

-Name : esriFieldTypeString
-Description : esriFieldTypeString
-VehicleID : esriFieldTypeInteger

Feature
+Shape : esriFieldTypeGeometry

Point
-Latitude : esriFieldTypeDouble
-Longitude : esriFieldTypeDouble
-Z_Factor : esriFieldTypeDouble
-Description : esriFieldTypeString
-Validation : esriFieldTypeBoolean
-Date : esriFieldTypeDate
-PointType : esriFieldTypeInteger
-Origin : esriFieldTypeString
-Criteria : esriFieldTypeString
-Limit : esriFieldTypeBoolean
-DescriptiveDoc : esriFieldTypeBlob

+OBJECTID : esriFieldTypeOID

InstantaneousPoint
{GeometryType = esriGeometryPoint}
-TimeValue : esriFieldTypeDate
0..*
-ZValue : esriFieldTypeDouble
-IPType : IPType = 1
-Description_A : esriFieldTypeString
-SurveyID : esriFieldTypeInteger

Measurements and Instruments

Marine Objects

MarineFeature
-FeatureCode : esriFieldTypeString

MarinePoint

MarineLine

MarineArea

Marine Points

Figura 59 – Modelo de domínio referente aos dados de Hidrografia.
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Na tabela que se segue encontram-se os metadados elementares que se considera serem os
essenciais para caracterizar um determinado conjunto de dados geográficos (CDG),
tipicamente para fins de catalogação dos mesmos.
Tabela 3 – Descrição do metadados nucleares (ISO 19115).

CAMPO DOS METADADOS
Título do CDG (M)
Data de referência do CDG (M)
Responsável pelo CDG (O)

DESCRIÇÃO
Nome segundo o qual é conhecido o CDG
Data de referência do CDG citado
Identificação e contactos de pessoas e
organizações associadas a um determinado CDG

Localização geográfica do CDG
(através de 4 coordenadas ou um identificador
geográfico) (C)

Descrição da área geográfica (2D) abrangida pelo
CDG utilizando identificadores

Idioma do CDG (M)

Língua utilizada dentro do CDG

Conjunto de caracteres do CDG (C)
Categoria temática do CDG (M)
Resolução espacial do CDG (O)
Resumo descritivo do CDG (M)
Formato de partilha (O)
Informação adicional sobre a extensão do CDG
(vertical e temporal) (O)
Tipo de representação espacial (O)
Sistema de Referência (O)
Linhagem (O)

On-line resource (O)
Identificador do ficheiro de metadados (O)
Nome padrão dos metadados (O)
Versão padrão dos metadados (O)
Idioma dos metadados (C)
Conjunto de caracteres dos metadados (C)

Ponto de contacto dos metadados (M)
Data da publicação dos metadados (M)

Nome padrão do conjunto de caracteres utilizado
nos CDG (Ex: o ISO8859P15 contém o conjunto de
caracteres utilizados em Portugal)
Tema ou temas cobertos pelo CDG
Nível de detalhe do CDG expresso como um factor
de escala ou uma distância entre amostras
Breve sumário narrativo do conteúdo do CDG
Nome do formato de transferência de dados e a
versão desse formato
Período de tempo coberto pelo conteúdo do CDG
e domínio vertical (altitude/profundidade) do
mesmo
Método utilizado para representar espacialmente
a informação geográfica
Informação sobre o sistema de referência
geográfico (Ex: WGS84, UTM, ...)
Informação sobre eventos e dados de origem
utilizados na construção do CDG em causa ou a
falta de conhecimento sobre tal informação
Informação sobre as fontes online onde pode ser
obtido o CDG, suas especificações, metadados
exaustivos
Identificador único desse ficheiro de metadados
Nome do padrão de metadados utilizado (Ex:
norma ISO19115, norma FGDC, ...)
Versão do padrão dos metadados utilizado
Língua utilizada na documentação dos metadados
Nome padrão do conjunto padrão de caracteres
utilizado nos metadados (Ex: o ISO8859P15
contém o conjunto de caracteres utilizados em
Portugal)
Identificação e contactos de pessoas e
organizações associadas a um determinado
conjunto de metadados
Data da criação dos metadados
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