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Resumo 

A gestão da informação sobre o ambiente marinho pressupõe a execução eficiente de várias tarefas: 

aquisição, arquivo, controlo de qualidade, catalogação, exploração e disseminação. A rentabilização 

dos dados adquiridos por parte das instituições detentoras reveste-se de grande importância. No 

entanto, tal só será possível se estas instituições investirem meios na divulgação dos seus próprios 

dados, de forma a manifestar o interesse de comunidades alvo, como por exemplo, a científica e a 

universitária. 

O InforM@r (Sistema Nacional de Informação do Ambiente Marinho) surge para tentar responder aos 

problemas relacionados com a gestão de dados do ambiente marinho e costeiro em Portugal, 

contribuindo para a mudança necessária ao real avanço das ciências do mar no nosso país através 

do desenvolvimento de um sistema de informação com o mesmo nome. 

O presente trabalho tem como objectivo principal solucionar o problema do carregamento de 

diferentes formatos e organizações dos dados marinhos, através de um estudo comparativo dos 

diferentes mecanismos de carregamento identificados em três bases de dados oceanográficas, 

pretendendo-se implementar o procedimento que melhor responde aos requisitos de integração, o 

XML. 

 

Palavras-chave: InforM@r, Oceanografia, bases de dados, carregamento de dados, xml, 

interoperabilidade 
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Abstract 

The management of marine environment information must take on the efficient execution of several 

tasks, such as, acquisition, archive, quality control, cataloguing, exploration and dissemination. In 

order to take advantage from ocean data, data holders must publish it and, therefore, instigate the 

target community’s interest such as, the scientific community and universities. 

InforM@r (a Marine Environment Information System for Portugal) appears to take action on problems 

associated with marine and coastal environment data management, contributing to a necessary 

change in Marine Science’s advance. 

The present work has as its main goal the solution for data loading from different types of data files 

deriving from various ocean data holders. In order to do so a comparative study of different data 

loading mechanisms of three oceanographic databases was executed. The implemented procedure is 

the one that better accomplishes data integration requirements, that is XML.  

 

Keywords: InforM@r, Oceanography, databases, data loading, xml, interoperability 
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1. Introdução 

1.1. O Problema 

A gestão da informação sobre o ambiente marinho pressupõe a eficaz execução de várias 

tarefas, desde a aquisição ao arquivo, passando pelo controlo de qualidade, exploração, 

disseminação e catalogação de dados. Em Portugal estas tarefas são executadas por uma 

grande diversidade de instituições e organismos. Constata-se que, apesar dos esforços para 

tornar eficiente e racional a exploração e salvaguarda dos dados que as instituições 

laboriosamente obtêm, existe uma generalizada desarticulação entre os vários 

intervenientes no processo de estudo do meio marinho no que se refere aos dados e à 

informação1 existente. Esta falta de concertação verifica-se tanto intra como inter-

organismos, e tem origens diversas, como a escassez de recursos ou de conhecimentos 

específicos, a falta de conhecimento da existência dos dados ou ainda uma tradição 

arreigada no modus operandi dos investigadores marinhos de se afeiçoarem aos dados por 

si obtidos (Abreu, M. P., Chumbinho, R. A., 1996). 

Quando se pretende realizar um estudo que utiliza dados marinhos de diferentes origens, 

compreendidos num intervalo temporal ou área de estudo alargados, é-se confrontado com 

uma enorme disparidade de formatos, organização e documentação. Este cenário deve-se a 

vários factores como a evolução tecnológica dos equipamentos e métodos de 

armazenamento (bandas magnéticas, disquetes, CD-ROM e outros), ao modus operandi de 

cada instituto e investigador e à falta de aplicação de normas definidas internacionalmente. 

Estes factores são entrave à simplificação e automatização dos processos de carregamento, 

obrigando a uma duplicação de esforços visto que cada tipo diferente de ficheiro necessitará 

de um tratamento específico. Geralmente, cada instituto utiliza um formato definido 

internamente, o qual pode ser diferente do adoptado aquando da participação num projecto 

multinacional, e ainda diferente do empregue em dados mais antigos. O mesmo sucede a 

nível internacional salvo raras excepções que seguem as normas estabelecidas.  

O Projecto InforM@r (Sistema Nacional de Informação do Ambiente Marinho: 

http://www.emepc.gov.pt/informar.htm) pretende contribuir para a solução destes problemas, 

em Portugal, pela criação de um sistema de inventariação, tratamento e exploração de 

                                                 
1 Apesar de vulgarmente tratados como sinónimos, dados e informação têm, no contexto deste trabalho, significados 
distintos (Thomas Davenport, Information Ecology, 1997). Dado é encarado como elemento discreto, atómico, que não tem 
relação com qualquer outro tipo de dados nem tem qualquer contexto associado que isoladamente não tem qualquer valor, que 
pode ser manipulado de forma a extrair-se ou gerar-se informação. Dados só se transformam em informação quando 
processados, relacionados ou interpretados de alguma forma. Pode-se dizer que “Dado é a matéria bruta que depois de 
processada gera um produto”, sendo o produto correspondente a Informação. Como tal possuir apenas dados não é suficiente 
para tomar decisões. No entanto, as Ciências da Informação definem dado como informação não processada. 
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dados marinhos, encontrando-se preparado para acomodar dados e informação inter e 

multidisciplinar gerados por diferentes entidades que estudam o meio marinho.  

Este projecto desenvolve-se e dá apoio à Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental (EMEPC), criada pela resolução do Conselho de Ministros nº 9 de 

2005 (Resolução n.º9/2005, publicada no DR n.º11, I SÉRIE – B, de 17 de Janeiro de 2005). 

Nesta, são expressos os três principais objectivos do InforM@r:   

“ 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;”  

e  

“f) Promover a publicação de um atlas de dados e informação do projecto de 

extensão da plataforma continental de Portugal;”. 

Uma das áreas contempladas pelo InforM@r é a oceanografia, ciência que se dedica ao 

estudo, entre outros, de: dinâmica do oceano (correntes, ondas e marés); composição 

química de massas de água; geologia do fundo submarino (forma, composição e formação 

do fundo) e recursos minerais marinhos; organismos marinhos, biodiversidade e ecologia 

marinha. Estes estudos são agrupados, respectivamente, em quatro áreas distintas: 

oceanografia física, oceanografia química, oceanografia geológica e oceanografia biológica. 

No âmbito da oceanografia física os dados adquiridos dizem respeito essencialmente a 

dados de detecção remota e de medição indirecta como são, entre outros, os parâmetros 

pressão, temperatura e salinidade. Na sua medição é necessário recorrer a aparelhos 

específicos, onde os mais frequentemente utilizados são o CTD (Conductivity, Temperature, 

Depth), o XBT (eXpendable BathyThermograph) e o SVP (Sound Velocity Profiler). Com 

estes dados é possível fazer a identificação de massas de água, estudar os processos 

associados à circulação oceânica (ex: correntes) com o apoio de modelação apropriada, 

prever o seu comportamento futuro (ex: modelos de circulação oceânica) e também calibrar 

equipamentos (ex: sondador multi-feixe). 

Tal como já referido, a evolução dos equipamentos e técnicas de aquisição (Figura 1) 

promovem a diversidade de formatos existentes (Wright, D. J. et al, 2007).  
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Figura 1 – Múltiplos sistemas de aquisição de dados no mar (Halpin, P. N., Treml, E. A., 2002). 

Acresce que esta evolução é acompanhada de um maior rigor nas observações, maior 

volume de metadados e também suportes informáticos mais evoluídos aos quais está 

associada uma maior complexidade de manipulação e integração em bases de dados (BD) 

dedicadas. 

O encontro de soluções que obviem os problemas identificados (falta de um sistema 

centralizador de dados a nível nacional e a disparidade de ficheiros e métodos de 

carregamento dos mesmos) na área da oceanografia física, constituíram o problema 

fundamental abordado neste trabalho. As estratégias desenvolvidas passaram por: 

1. Idealizar e desenvolver a arquitectura da BD InforM@r na sua componente 

Oceanográfica, tendo por base o Marine Data Model (MDM) desenvolvido por 

investigadores de Oregon State University, Duke University, NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration), Danish Hydrologic Institute e, 

conjuntamente, pela ESRI (Environmental Systems Research Institute) (Anexo I); 

2. Realizar um estudo comparativo dos diferentes mecanismos de carregamento de 

dados existentes em três bases de dados oceanográficas: NODC (National 
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Oceanographic Data Center), BODC (British Oceanographic Data Center), SISMER 

(Systémes d’Information Scientifiques pour la MER), para identificar aquele que 

melhor satisfaria a concretização de procedimento análogo no InforM@r; 

E, de forma a concretizar o objectivo fundamental deste trabalho, dotar o InforM@r de um 

meio eficiente e versátil de carregamento, integração e interoperabilidade de diferentes BD 

oceanográficas ou de dados em formatos nativos gerados por diferente instrumentação 

oceanográfica. 

1.2. Metodologia 

A metodologia adoptada para a realização do presente trabalho consistiu, de uma forma 

geral, nas seguintes tarefas: 

1. Identificação do problema a resolver; 

2. Análise de bases de dados oceanográficas; 

3. Concepção do InforM@r; 

4. Análise de diferentes formatos de ficheiros; 

5. Escolha do XML (eXtensible Markup Language) como tecnologia de 

carregamento e integração de dados de oceanografia física no InforM@r;  

6. Análise comparativa das vantagens e desvantagens dos procedimentos de 

carregamento de dados das BD analisadas e do adoptado pelo sistema 

InforM@r; 

7. Visualização e disseminação da Informação. 

1.3. Organização 

A presente tese encontra-se organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo apresenta-

se um breve enquadramento do trabalho com identificação dos problemas que se pretende 

resolver e os objectivos a alcançar, referindo ainda a metodologia adoptada no presente 

trabalho. No Capítulo 2, são analisadas três BD oceanográficas nomeadamente no que se 

refere aos dados que contemplam e quais as suas proveniências, que formato e 

organização de ficheiros aceitam, quais os métodos de carregamento e disponibilização que 

utilizam. O Capítulo 3 diz respeito ao Projecto InforM@r, desde a sua concepção à sua 

implementação contemplando o modelo domínio e visão funcional. 

O Capítulo 4 descreve a abordagem da Oceanografia física no InforM@r, desde as fontes 

de dados, passando pela organização dos ficheiros, até à sua migração, acabando com a 
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visualização. A comparação e discussão das várias bases de dados analisadas e o 

InforM@r, com especial ênfase aos métodos de migração de dados, encontram-se no 

Capítulo 5. Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e 

perspectivas de trabalho futuro de modo a melhorar o sistema desenvolvido. 
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2. Trabalho Relacionado 

2.1. Modelo de Referência para Bases de Dados Oceanográficas 

As bases de dados marinhas disponíveis na Internet armazenam informação e observações, 

de diversos domínios marinhos, efectuadas ao longo de várias décadas por diferentes tipos 

de equipamentos, provenientes de diversos institutos nacionais e internacionais e também 

de projectos multinacionais. Qualquer uma das iniciativas a seguir descritas apresenta 

abordagens e soluções diferentes para o mesmo fim: armazenamento e disponibilização de 

dados oceanográficos. 

No desenvolvimento seguinte são analisados os itens considerados mais relevantes de cada 

BD designadamente: que dados as integram e quais as suas proveniências, que formas de 

submissão apresentam, que formatos e por que processamentos passam os ficheiros a 

carregar, que formas de disponibilização oferecem e quais os custos associados. No 

Capítulo 5 é feita uma comparação mais exaustiva entre as diferentes BD analisadas e o 

InforM@r, com análise das vantagens e desvantagens que cada uma apresenta. 

2.1.1. NODC – National Oceanographic Data Center  

O NODC é um dos muitos centros de dados sob responsabilidade da NOAA. Não é um 

organismo que proceda à aquisição de dados in situ; é acima de tudo um centro de dados 

encarregue de processar, armazenar e disponibilizar dados oceanográficos e produtos deles 

derivados.  

No início, o NODC surgiu apenas para satisfazer a necessidade de armazenamento e 

compilação de dados oceanográficos históricos, adquiridos nos Estados Unidos da América 

(EUA); actualmente gere a maior colecção de dados oceanográficos disponíveis 

publicamente, dos quais uma quantidade considerável foi coligida por organismos 

estrangeiros ligados ao meio marinho. Os dados que detém são de três tipos: físicos, 

químicos e biológicos, quer oceânicos quer costeiros (até à zona onde se faz sentir a acção 

das marés em rios e estuários), compreendidos desde a superfície até ao fundo do mar, 

adquiridos in situ, por detecção remota ou ainda resultantes de modelos oceânicos. 

As principais pretensões do NODC são o processamento, controlo de qualidade, 

armazenamento e divulgação de dados oceanográficos, tendo por primeira missão 

assegurar que os dados coligidos com elevados custos são mantidos num arquivo 

permanente, de fácil acesso à comunidade científica mundial e outros utilizadores 

interessados.  
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Os dados recebidos pelo WDC acessíveis para processamento e incorporação no NODC, 

fazem também parte da base de dados World Ocean Database (WOD) (Johnson.D. et al, 

2006), e estão disponíveis no website do NODC em www.nodc.noaa.gov/. 

O WDC for Oceanography obtém, cataloga e arquiva dados, publicações e formulários para 

inventariação, disponibilizando-os dentro da comunidade científica internacional. Entre os 

formulários encontram-se os ROSCOP (Report of Observations/Samples collected by 

Oceanographic Programmes) (ver Capítulo 4 e Anexo II).  

A submissão de metadados para o NODC pode ser feita directamente via e-mail, 

(acompanhados de uma descrição do tipo de dados que se quer submeter) ou efectuando 

uma transformação dos mesmos, de uma das seguintes formas: 

• Electronic Data Description Format (EDDF); 

• Formato FGDC (Federal Geographic Data Committee). 

O método EDDF consiste no preenchimento de um formulário electrónico, disponibilizado 

on-line, que depois de preenchido e salvo, deverá ser submetido juntamente com os 

respectivos ficheiros de dados. 

FGDC é o formato de metadados adoptado pelos EUA, equivalente à norma ISO 

(International Organization for Standartization) 19115, o qual define a informação relevante 

para documentar os dados (ISO 19115, 2003). 

De forma a alargar o horizonte de utilizadores e facilitar a interpretação, definição e 

avaliação dos dados presentes no NODC, é providenciado acesso à informação a eles 

associada. Por esta razão é exigido que os metadados contenham as seguintes informações 

(http://www.nodc.noaa.gov/General/NODC-Submit/submit-guide.html): 

• Como, onde e quando foram medidos/observados; 

• Investigador principal; 

• Instituto responsável e navio; 

• Equipamento de medição; 

• Parâmetros/observações medidos/as; 

• Unidades, precisão e exactidão dos parâmetros medidos; 

• Processamentos, análises e metodologias realizadas; 

• Formato dos dados e o suporte informático de submissão; e, 

• Referências literárias pertinentes para os dados. 
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O formato de ficheiro e meio preferencial de submissão é formato ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange) via ftp. 

O formato e organização interna dos ficheiros de dados submetidos deverão estar de acordo 

com o estabelecido pelo NODC, caso contrário serão devolvidos para que as devidas 

alterações e correcções sejam efectuadas.  

Relativamente à estrutura interna dos ficheiros de dados, nos casos em que apresentem 

formatos devidamente documentados e em ASCII mas com organização interna diferente da 

adoptada, é necessário acompanhamento na sua transformação.  

Existem ainda as NODC Data Submission Guidelines, que apoiam a transformação de 

ficheiros. Caso seja necessário, o NODC colabora na transformação de forma a garantir que 

não é perdida qualquer informação neste processo e que o formato está de acordo com as 

suas definições. 

Dos processamentos a realizar sobre os dados, após a sua submissão no formato adoptado 

e aquando da introdução na base de dados, referem-se quatro: 

• Confronto com a documentação associada para assegurar que a informação está 

correcta, concordante e completa; 

• Transformação para formato ASCII, caso não se encontrem já neste formato, de 

forma a preservar a sua utilização no futuro;  

• Realização de uma cópia do ficheiro original a qual é arquivada e à qual é atribuído 

um endereço de recepção. Este endereço diz respeito a uma base de dados de 

registos de dados submetidos (NODC Accession Tracking Database); e, 

• Introdução de metadados específicos na base de dados produzida pelo NODC para 

o efeito, a NODC Metadata Repository.  

A disponibilização dos dados e produtos NODC faz-se on-line, em diversos suportes 

informáticos como o CD-ROM/DVD ou via ftp. 

É possível pesquisar por dados através do sítio do NODC realizando uma pesquisa 

personalizada, isto é, uma pesquisa construída à medida das necessidades e interesses do 

utilizador (Figura 2).  

Terminada a formulação da pesquisa, os dados podem ser obtidos em dois formatos (Figura 

3): formato básico do NODC (ASCII), ou CSV (Comma Separated Value). 

Escolhido o formato, é solicitado ao utilizador um endereço de e-mail que será utilizado 

apenas para envio de uma notificação com o nome do ficheiro, instruções de download e/ou 
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um endereço ftp de acesso aos dados e também custos e disponibilidade, sendo que a 

maioria dos dados é gratuita.  

Os produtos disponibilizados são, por exemplo o International Ocean Atlas Series ou  o 

Warming of the World Ocean 1955-2003, gratuitos para parceiros dos projectos ou a um 

custo tal que permita custear a selecção dos dados e a sua aquisição 

(http://www.nodc.noaa.gov/General/getdata.html). 

 

Figura 2 – Critérios de pesquisa dos dados no WOD. 
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Figura 3 – Escolha do formato pretendido para download dos dados. 

2.1.2. BODC – British Oceanographic Data Centre 

O BODC, é um centro de dados britânico que se encarrega de processar, armazenar e 

distribuir dados sobre o ambiente marinho, de quatro tipos: biológicos, químicos, físicos e 

geofísicos; adquiridos por diversos equipamentos e oriundos de diversas fontes.  

Entre os objectivos do BODC, podem-se realçar: 

1. Armazenamento, controlo de qualidade e arquivo de uma cópia dos ficheiros 

originais; 

2. Disseminação dos dados para investigação, educação, indústria e público em geral; 

3. Acompanhamento e auxílio na gestão dos dados, na realização de projectos 

marinhos; e 

4. Desenvolvimento de produtos inovadores e atlas digitais. 

O BODC subdivide-se em três bases de dados distintas, com fins diferentes: National 

Oceanographic Database - NODB, Project Database e Web Database. Dependendo da 
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finalidade dos dados, estes são destinados ao NODB ou ao Project Database, uma vez que 

a Web Database está ainda em fase de desenvolvimento. 

Ambas as bases de dados foram desenhadas e implementadas em Oracle® Relational 

Database Management System – RDBMS. 

Cabe ao BODC a migração dos ficheiros de dados, independentemente do formato em que 

se encontrem. No entanto, antes de serem armazenados, são primeiro arquivados no seu 

formato original com a respectiva documentação associada, por segurança e salvaguarda 

de utilização futura. 

No caso de existirem dados relativos a parâmetros derivados, é exigido um documento 

descritivo do método e algoritmo utilizado para o respectivo cálculo.  

Estão disponíveis no sítio do BODC vários guias de orientação para a submissão de dados 

que permitem saber quais os padrões adoptados, o formato de ficheiro e qual a informação 

a constar do ficheiro.  

Uma vez que o BODC se encarrega da migração dos dados independentemente do formato, 

exige documentação detalhada (metadados), salvaguardando que os mesmos sejam 

afectados pela evolução tecnológica e para que possam ser utilizados no futuro. A 

informação considerada relevante diz respeito a: 

� Onde, quando, como foram coligidos os dados; 

� Qual a nomenclatura adoptada (ex.: nome da estação, número do levantamento); 

� Quem é o cientista responsável pela aquisição dos dados (com referência ao 

nome, instituto); 

� O que foi feito aos dados (ex.: já foram processados?, calibrados?); e, 

� Anotações relevantes a futuros utilizadores dos dados (ex.: problemas 

encontrados). 

Completados os procedimentos acima descritos os dados estão prontos para serem 

divulgados. A disseminação faz-se por três vias: 

� Acesso web;  

� Suporte digital (ex.: CD-ROM); ou, 

� Transferência electrónica (ex.: ftp). 

Os dados armazenados e produtos elaborados a partir deles e/ou de projectos realizados, 

disponíveis através do sítio http://www.bodc.ac.uk, apresentam diferentes graus de 

acessibilidade. Alguns estão acessíveis on-line para download (ex.: grelha batimétrica – 
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General Bathymetric Chart of the Oceans), outros para requisição (ex.: perfis CTD), consulta 

de informação (ex.: dados biológicos ou químicos), consulta de inventários (ex.: cruzeiros) e 

de catálogos (Figura 4). No inventário dos cruzeiros a informação registada provém de 

formulários ROSCOP.  

É possível visualizar os dados carregados no NODB através de um mapa interactivo, o qual 

tem indicação da disponibilidade dos mesmos:  

• Disponibilização imediata; 

• Com restrições mas possibilidade de negociação; e, 

• Restritos ao autor e/ou projecto.  

Só é possível fazer download dos dados após registo e logo que forem aceites as condições 

impostas de utilização e exclusividade. Caso contrário, terá que ser feita requisição por e-

mail. 

 

Figura 4 – Interface de acesso aos dados CTD do BODC. 

O output dos dados pode vir em três formatos de ficheiro: QXF, ASCII ou AXF. 
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Os dados e toda a documentação a eles relativa são enviados por e-mail, CD-ROM ou 

atribuindo ao utilizador uma área de acesso anónimo por ftp. 

2.1.3. SISMER – Systèmes d’Informations Scientifiques pour la MER 

SISMER é o centro de dados oceanográficos Francês. É constituído por diversos sistemas 

de informação sobre o mar, da responsabilidade do Instituto de Investigação Francês para a 

Exploração do Mar, IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). 

Os tipos de dados geridos pelo SISMER são principalmente físicos, químicos e geofísicos. 

Das suas competências fazem parte:  

• Compilação, controlo de qualidade, salvaguarda e disseminação de dados marinhos;   

• Apoio e gestão de sistemas de informação e bases de dados de projectos nacionais 

e internacionais; e, 

• Gestão e definição de estruturas de dados de diversos projectos científicos 

internacionais no quadro do programa europeu MAST (Marine Science and 

Technology Programme). 

Os dados e metadados do SISMER estão distribuídos da seguinte forma: 

• DATABASES directory – inventaria os conjuntos de dados marinhos coligidos pela 

comunidade científica francesa e bases de dados internacionais de interesse geral, 

representando a contribuição francesa no EDMED (European Directory of Marine 

Environmental Data); 

• OCEANOGRAPHIC CRUISES directory – reúne mais de 6700 relatórios de cruzeiros 

(ROSCOP) levados a cabo por navios de investigação franceses e por projectos de 

cooperação com institutos estrangeiros; e, 

• Data archived at SISMER – repositório de dados do SISMER. 

O Database directory e o Oceanographic Cruises directory são ambos só de metadados; o 

Data Archived at SISMER contém dados/observações. 

Um dos sistemas inseridos neste último é o Coriolis (Carval, T. et al, 2000), o qual é um 

sistema dedicado à oceanografia operacional, para monitorização e previsão do 

comportamento do oceano. 

O SISMER assenta numa infraestrutura onde se incluem um Oracle RDBMS, um servidor 

web, interfaces gráficos para interacção por parte dos utilizadores, diverso software para 

gestão de dados e um catálogo com a localização lógica dos ficheiros de dados. 
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Estão ainda incluídas diversas ferramentas de gestão que permitem, entre outros, a 

salvaguarda de dados e metadados, a actualização dos catálogos, consultas usando a 

linguagem SQL (Structured Query Language), extracção, formatação e disponibilização de 

dados e a produção de relatórios destes processos. A gestão dos dados inclui ainda 

informação sobre a metodologia e formatos (metadados) adoptados, e a implementação de 

controlos de qualidade para assegurar a sua comparabilidade quando provenientes de 

diversas fontes. 

Os dados podem ser submetidos ao SISMER através do envio de uma cópia ao responsável 

da base de dados ou para um endereço de Internet específico.  

Não é necessário efectuar qualquer alteração ou transformação aos dados a submeter. 

Alguns dados presentes no sistema estão disponíveis na Internet (quase) em tempo-real, e 

à cobrança. Podem ser adquiridos através do portal do SISMER (Figura 5) ou por requisição 

através de um formulário on-line (Figura 6).  

Também é possível interrogar o sistema através da interacção com um mapa onde se 

visualiza a distribuição espacial dos dados carregados, que respondem à pesquisa 

efectuada. 

No caso do formulário, a transferência de dados pode ser feita de cinco formas:  

• ftp anónimo; 

• CD-ROM;  

• Disquette DOS; 

• Cassette SUN; e, 

• Cassette Exabyte. 

O seu uso é público mas com direitos de privacidade e exclusividade concedidos pelo 

IFREMER e pode apresentar diferentes formatos: 

• NetCDF multiprofile; 

• NetCDF grid; 

• ASCII multiprofile; e, 

• GTSPP (Global Temperature & Salinity Profile Project). 

O formato NetCDF ou ASCII multiprofile apresentam uma organização interna particular 

onde num único ficheiro estão todos os levantamentos realizados num cruzeiro, por um 
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determinado tipo de equipamento (Carval, T. et al, 2000) ao passo que o GTSPP (Wilson, 

J.R., 1998) é o formato adoptado pelo projecto com o mesmo nome. 

 

Figura 5 – Mapa para interacção e visualização da localização geográfica dos dados do SISMER. 
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Figura 6 – Formulário on-line de requisição e pesquisa de dados no SISMER. 

 

2.2. Análise Comparativa 

Do estudo realizado às três BD, resulta a Tabela 1. 

No capítulo 5 (Vantagens e Desvantagens) é efectuada uma análise mais aprofundada, com 

referência às vantagens e desvantagens de cada um dos diferentes métodos de 

carregamento de dados identificado nas 3 BD estudadas, e, também, a comparação com o 

método adoptado pelo InforM@r. 
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Tabela 1 – Análise comparativa entre as diferentes BD Oceanográficas analisadas. 

NODC BODC SISMER

Tipo de Dados
Físicos, químicos e 
biológicos, ligados ao 

meio marinho.

Físicos, químicos, 
biológicos e geofísicos, 
ligados ao meio marinho.

Físicos, químicos e 
geofísicos, ligados ao 

meio marinho.

Fontes de Dados
Organismos Nacionais e 

Internacionais, e 
Projectos multinacionais.

Organismos Nacionais e 
Internacionais, e 

Projectos multinacionais.

Organismos Nacionais e 
Internacionais, e 

Projectos multinacionais.

Formato e 
organização do 
ficheiro para 
carregamento

ASCII; segundo as 
especificações NODC.

Vários formatos (rotinas 
de processamento para 
cada diferente ficheiro 
de dados); segundo as 
especificações BODC. 

Não especificado; 
estrutura dos dados 
adoptada é a utilizada 

nos projectos 
pertencentes ao 
programa europeu 

MAST.

Formas de 
disponibilização

Web, CD-ROM/DVD, ftp Web, CD-ROM/DVD, ftp
CD-ROM/DVD, disquette 
DOS, cassete SUN e 

Exabyte

Formato de Ficheiro 
a disponibilizar

ASCII ou CSV. QXF, ASCII ou AXF.
NetCDF Multiprofile, 
NetCDF grid, ASCII 
multiprofile ou GTSPP.

Custos 

A maioria dos dados são 
públicos embora 

detenham alguns dados 
com custos associados. 

-

A maioria dos dados são 
públicos com direitos de 

privacidade e 
exclusividade 
concedidos pelo 
IFREMER.  
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3. Concepção do InforM@r 

3.1 Introdução 

A primeira fase deste projecto teve como orientação principal o apoio à EMEPC. Como tal, 

inclui fisicamente os dados essenciais para a elaboração dos estudos e documentos 

necessários para suportar as pretensões desta estrutura. 

O InforM@r é responsável pela execução das tarefas de gestão dos dados e informação. No 

domínio dos dados directamente necessários aos estudos técnicos e científicos a realizar na 

EMEPC, encontram-se os de geodesia, geologia marinha, hidrografia e oceanografia física.  

No entanto, o InforM@r não pretende restringir-se aos trabalhos e dados da EMEPC. 

Pretende representar um ponto centralizador da informação do oceano e que, através do 

desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), seja possível a sua 

visualização e interpretação através dos serviços da Internet. 

 

Figura 7 – Ambiente InforM@r 

Neste contexto, o InforM@r é encarado como um Centro de Dados virtual (Figura 7), 

contendo dados e metadados de acordo com as normas ISO 19100 (referentes a 

informação geográfica) e compatíveis com a iniciativa INSPIRE (Fonseca, A., 2006) com a 

pretensão de englobar dados de outros centros temáticos mantidos por organismos 

nacionais da área das Ciências do Mar e das Ciências da Terra (institutos públicos, 

universidades, etc.). Para o arranque deste projecto e para monitorização do seu interesse 

público serão disponibilizados os metadados coligidos durante os trabalhos da EMEPC. 

Como colaboradores do projecto existem até ao momento três instituições portuguesas 

ligadas ao meio marinho: 
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• EMEPC2; 

• IH – Instituto Hidrográfico3; e, 

• CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental4.  

Através da cooperação com as referidas instituições, que funcionarão como fontes de 

informação (Ver Secção 4.1), será possível aceder aos dados e metadados disponibilizados 

por cada uma, via Internet ou CD-ROM por intermédio do InforM@r. 

Este capítulo pretende abordar a modelação do sistema, recorrendo a UML (Unified 

Modelling Language), nomeadamente nas componentes de modelação do domínio e dos 

vários casos de utilização associados ao mesmo. Será apresentado o modelo de domínio, 

os vários diagramas de classes que compõem o sistema e a sua aplicação ao caso 

específico da Oceanografia física, e de seguida será abordada a visão funcional, com 

identificação de cada um dos actores e a forma como eles interagem com o InforM@r. 

3.2 Metodologia InforM@r 

O InforM@r tem por base uma proposta para modelo de dados, de aplicação genérica ao 

ambiente marinho, de nome ArcGIS® Marine Data Model (Wright, D. J. et al, 2007) (Figura 

8). O MDM foi desenvolvido por investigadores de Oregon State University, Duke University, 

NOAA, Danish Hydrologic Institute e, conjuntamente, pela ESRI, estando disponível para 

download gratuito na Internet em http://dusk.geo.orst.edu/djl/arcgis/. 

A escolha recaiu na abrangência que o MDM contempla, desde o oceano profundo até às 

zonas costeiras e estuários, tendo tido em consideração as necessidades de diversos 

sectores ligados ao meio marinho como: académico, governamental, militar, científico, 

tecnológico, entre outros não menos importantes (Wright, D. J. et al, 2007).  

O seu desenvolvimento começou em 2001 e teve como objectivo primário a criação de um 

modelo de dados que facilitasse a gestão e troca de dados e permitisse análises espaciais 

complexas com uma variedade de aplicações ao meio marinho, através da utilização de 

uma estrutura de base de dados que pudesse ser partilhada e implementada em diversas 

plataformas e aplicações (Wright, D. J. et al, 2007).  

                                                 
2 http://www.emepc.gov.pt/  
3 http://www.hidrografico.pt/  
4 http://www.ciimar.up.pt/  
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Figura 8 – Esquema do modelo ArcGIS Marine Data Model. 

O modelo original está desenhado em linguagem de modelação UML (Wright, D. J. et al, 

2007). Esta linguagem permite e facilita a adaptação do modelo original para o modelo de 

dados a implementar, uma vez que é possível visualizar o modelo conceptual original e 

reestruturá-lo às necessidades identificadas e após um levantamento dos requisitos 

funcionais dos futuros utilizadores do InforM@r, utilizando para tal o software Microsoft 

Office Visio 2003® (Visio 2003). 

As alterações efectuadas ao modelo conceptual são analisadas e verificadas por 

consistência, o que permite alterar e reformular todo o desenho do modelo com introdução 

de novas entidades, atributos e respectivas relações e eliminação de outras. Assim, houve 

uma etapa inicial de análise de todas as áreas funcionais do InforM@r, incluindo a 

Oceanografia e sem esquecer os requisitos funcionais da missão da EMEPC. Desta análise 

resultou um conjunto bastante extenso de alterações e adaptações do MDM, 

consubstanciando o modelo final do InforM@r. A estrutura das tabelas de dados foi então 

readaptada de acordo com a informação a guardar e o âmbito de cada área funcional para 

os dados que lhe são inerentes. 

A modelação em Visio 2003 teve em atenção os requisitos necessários a uma posterior 

exportação do ficheiro para formato XMI (XML Metadata Interchange), com todas as 
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definições que permitem que o mesmo seja importado pelo ArcCatalog® (Figura 9) para 

geração directa da base de dados (incluindo tabelas, relações e especificações associadas). 

Através do ArcCatalog é possível efectuar uma ligação a um SGBDR (Sistema de Gestão de 

Base de Dados Relacional), como por exemplo Oracle, via SDE (Spatial Data Engine), o 

qual funciona como middleware entre BD empresariais e o ArcGIS. 

 

Figura 9 – Sequência da implementação do InforM@r. 

3.3 Modelo de Domínio UML 

Com o objectivo de promover uma nova abordagem a nível nacional, no que diz respeito à 

gestão dos dados espaciais relacionados com o oceano, foi definido um conjunto de 

entidades espaciais e não espaciais, de forma a integrar toda a informação relevante sobre 

a realidade do meio marinho.  

O modelo de base ao InforM@r está organizado em duas grandes temáticas: observações 

(Marine) e modelos (Mesh). Cada uma destas temáticas tem um componente organizado 

em classes de objectos com representação geográfica (Marine Features e Mesh Features) e 

um componente organizado em classes de entidades caracterizadoras desses mesmos 

objectos (Marine Objects e Mesh Objects) (Serpa, P., Wright, D., 2005). 

A temática constituída pelo grupo lógico Marine Features contém classes que representam 

objectos reais e artificiais do meio marinho que, dependendo da sua natureza, são 

representados em classes de objectos com geometria do tipo ponto (Point), linha (Line) ou 

polígono (Area). 
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As representações geográficas são depois relacionadas com atributos caracterizadores, 

incluídos no grupo designado por Marine Objects. 

Para além do posicionamento geográfico (Latitude (φ), Longitude (λ)), o modelo permite 

também a integração de dados marinhos e costeiros considerando outras propriedades dos 

mesmos, nomeadamente o seu carácter tridimensional ou mesmo o tempo como uma 

quarta dimensão. 

Um conjunto de dados geográficos composto por pontos tem, tipicamente, um 

posicionamento bidimensional (φ, λ) mas, no caso de dados marinhos, tem também com 

frequência um valor de Z que representa a profundidade, pelo que o modelo explicita esse 

atributo na geometria de diversas colecções de dados. 

Outro factor ao qual foi dado relevância foi o tempo. As medições registadas no oceano são 

tipicamente dele dependentes, pelo que foram contemplados no modelo de dados diferentes 

tipos de dependência. Foram distinguidos explicitamente conjuntos de dados geográficos 

associados a medições num determinado momento específico (InstantaneousPoint), e 

conjuntos de dados cujos atributos estão relacionados com um determinado intervalo de 

tempo (TimeDurationPoint, TimeDurationLine, TimeDurationArea). Existem ainda conjuntos 

de dados geográficos cuja dependência temporal é desprezada não estando por isso 

associados a um instante no tempo (FeaturePoint, FeatureLine ou FeatureArea). 

3.3.1. Conceitos de Suporte 

Na elaboração do modelo de domínio do sistema (Anexo III) optou-se por uma subdivisão 

em 9 áreas temáticas, para uma melhor compreensão do mesmo: 

3.3.1.1. Marine Points 

3.3.1.2. Marine Lines 

3.3.1.3. Marine Areas 

3.3.1.4. TimeSeries and Measurement 

3.3.1.5. Support 

3.3.1.6. LReference 

3.3.1.7. Rasters 

3.3.1.8. Series 

3.3.1.9. Geodetic Info 

Em seguida são descritos os diagramas de classes acima referidos. Não são especificados 

os atributos de cada uma das classes, encontrando-se estes em anexo (ver Anexo IV).  
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3.3.1.1. Marine Points 

 

Figura 10 – Diagrama de Classes de Pontos Marinhos. 

No diagrama de classes da Figura 10 existem três classes que originam as classes 

instanciáveis de objectos geográficos:  

• FeaturePoint: Classe de MarinePoints utilizada para objectos geográficos com 

coordenadas geodésicas fixas em φ, λ e Z, que não têm tempo ou amostra 

associada. O FeaturePoint representa objectos geográficos fixos (ex.: faróis, bóias 

de sinalização, sondas batimétricas). 

• TimeSeriesPoint: Classe de MeasurementPoint que representa objectos geográficos 

fixos no espaço (φ e λ) associados a uma instância de TimeSeries, isto é, representa 

observações com variação temporal (ex.: bóias ondógrafo, amarrações de 

correntómetros, ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) de fundo). Um 

TimeSeriesPoint pode ter múltiplos Z através da sua ligação à classe Measurement. 

• InstantaneousPoint: Classe de MeasurementPoint que representa objectos 

correspondentes a observações simples no tempo e no espaço, ou seja, 

observações instantâneas (ex.: amostras de superfície, sondador multifeixe, 

avistamentos). Cada um dos pontos é identificado univocamente através de um φ, 

um λ e um valor temporal (t), podendo estar associado a diferentes profundidades 
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através da sua ligação com a tabela Measurement. Os InstantaneousPoints 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 a levantamentos hidrográficos. 

Este tipo de pontos não se encontra associado a uma amostra (Measurement), sendo o 

valor de Z o valor da profundidade medida no respectivo ponto. A opção por esta solução 

resulta da enorme quantidade de pontos gerados durante um levantamento hidrográfico e na 

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 equipamento de medição utilizado 

na determinação das análises contempladas na classe MeasuredData (ex.: CTD, 

XBT, SVP). 

- Vehicle: Classe utilizada para definir o aparelho ao qual são acoplados os 

instrumentos de medição (ex.: ROV- Remotely Operated Vehicle). 
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3.3.1.2. Marine Lines 

 

Figura 11 – Diagrama de Classes de Linhas Marinhas. 

No que se refere à geometria do tipo linha (Figura 11), individualizaram-se três classes não 

abstractas de objectos geográficos: 

- FeatureLine: Subclasse instanciável de MarineLine para representação de objectos 

geográficos lineares fixos ou móveis (ex.: linha de costa, linhas batimétricas). 

- Track: Subclasse instanciável de TimeDurationLine. Um elemento da classe Track 

pretende representar o percurso percorrido por um determinado navio, podendo ser 

especificamente definido pelo cruzeiro a que está associado. 

- ProfileLine: Subclasse instanciável de MarineLine para representação de perfis (ex.: 

sísmicos, batimétricos, sedimentares). 

e duas classes abstractas de objectos geográficos do tipo linha: 

- MarineLine: Classe abstracta que define características comuns de subclasses de 

objectos do tipo linha. 

- TimeDurationLine: Subclasse abstracta de MarineLine para representar objectos 

geográficos lineares que apresentam variação em termos de posicionamento e valor 
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temporal ao longo do comprimento da linha (cada vértice tem um valor específico de 

posicionamento e de tempo). 

Dos objectos não espaciais apresentados alguns foram já definidos anteriormente para o 

caso dos pontos tendo um significado semelhante mas aplicado a linhas. Os novos objectos 

não espaciais estão definidos da seguinte forma: 

- Cruise: Classe que recebe informação sobre as características de um determinado 

cruzeiro, entendendo-se como cruzeiro uma saída do navio para o mar para 

obtenção de dados. 

- MarineEvent: Classe utilizada para definir eventos pontuais ou lineares que podem 

posteriormente ser associados a objectos do tipo linha.  

3.3.1.3. Marine Areas 

 

Figura 12 – Diagrama de Classes de Áreas Marinhas 

No que se refere às Áreas Marinhas (Figura 12), foram definidas 3 classes distintas de 

objectos geográficos: 

- FeatureArea: Subclasse instanciável de MarineArea para representação de objectos 

geográficos fixos do tipo área (ex.: habitats, áreas protegidas). 

- TimeDurationArea: Subclasse instanciável de MarineArea para representar áreas 

que apresentem variações na sua localização φ, λ, Z e referências temporais 

igualmente variáveis (ex.: derrames de hidrocarbonetos, bloom de algas). 
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- BiologicStudy: Subclasse instanciável de TimeDurationArea que pretende reunir 

áreas relevantes associadas à biologia, tanto naturais como determinadas 

administrativamente (ex.: zona de defeso de uma espécie, zona de aquacultura). 

Todas estas classes derivam de uma única classe abstracta: 

- MarineArea: Classe abstracta que define características comuns de subclasses de 

objectos do tipo área. 

3.3.1.4. TimeSeries and Measurements 

 

Figura 13 – Diagrama de Classes das Séries Temporais e Medições. 

Neste diagrama (Figura 13) estão agrupados os objectos não espaciais relativos às séries 

temporais e medições, que podem ser associados a qualquer objecto espacial. Os novos 

objectos não espaciais são definidos como: 

- Measurement: Classe utilizada para definir a localização e características de uma 

amostra recolhida num determinado ponto (MeasurementPoint). 

- MeasuredData: Classe utilizada para guardar análises associadas a uma 

determinada amostra (Measurement) e a um determinado equipamento de medição 

(MeasuringDevice). 

- MeasuringDevice: Classe utilizada para guardar informação sobre os equipamentos 

de aquisição de dados. 

- Parameter: Classe utilizada para guardar informação sobre o parâmetro sobre o qual 

incide uma determinada análise (pontual ou série temporal). 

- TimeSeries: Classe utilizada para associar amostras (objectos da classe 

Measurement) em séries temporais.  

- TSType: Classe utilizada para guardar características de séries temporais. 
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3.3.1.5. Support 

 

Figura 14 – Diagrama de Classes da Informação de Suporte. 

A informação de suporte (Figura 14), apesar de maioritariamente corresponder a 

metadados, foi considerada relevante e daí a sua inclusão na base de dados de forma a 

possibilitar pesquisas expeditas sobre os mesmos. Assim, as novas classes de objectos não 

espaciais contempladas, podem ser definidas da seguinte forma:  

- AuthorList: Classe utilizada para guardar um histórico de publicações de autores 

(surge da relação muitos-para-muitos entre as classes Person e LReference). 

- ChiefProject: Classe utilizada para guardar um histórico de responsáveis de 

projectos (surge da relação muitos-para-muitos entre as classes Project e Person). 

- Institution: Classe utilizada para guardar informação sobre instituições associadas a 

projectos de recolha de dados no oceano. 

- Person: Classe utilizada 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 LReference. 

- Project: Classe 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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 3.3.1.6. Rasters 

 

Figura 15 – Diagrama de Classes de Rasters. 

O diagrama de classes da Figura 15 representa a ligação de uma nova classe, 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 depois com os objectos geográficos. 

3.3.1.7. Series 

 

Figura 16 – Diagrama de Classes de Séries. 
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A classe de objectos (não espaciais) Series (Figura 16) é utilizada para agrupar colecções 

de objectos geográficos (pontos, linhas ou polígonos). Desta forma podem-se associar 

grupos de objectos espaciais a índices de qualidade através da classe SeriesQuality, que 

relaciona parâmetros comuns de qualidade a uma série de objectos geográficos incluindo 

correcções, calibrações e erros associados. 

3.3.1.8. LReference 

 

Figura 17 – Diagrama de Classes de Referências. 

O esquema anterior (Figura 17) introduz uma nova classe no sistema – LReference. Esta é 

uma classe de objectos não espaciais, utilizada para guardar publicações ou documentos 

que, de alguma forma, estão relacionados com as várias áreas que interagem com o 

oceano.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maria do Rosário Botelho Simões 
 

32                                                                                            

3.3.1.9. GeodeticInfo 

 

Figura 18 – Diagrama de Classes de Informação Geodésica. 

A informação geodésica está representada no esquema da Figura 18. Este tipo de 

informação encontra-se associado a todos os objectos espaciais abrangidos pelo sistema. 

Esta área temática guarda um historial sobre o sistema de referência original dos dados 

carregados e também o método de transformação e parâmetros associados aquando da sua 

transformação para o sistema de referência adoptado pelo InforM@r, o WGS84 (World 

Geographic System 1984). As várias classes introduzidas referem-se a classes não 

espaciais e podem ser definidas da seguinte forma: 

- TransfMethod: Classe utilizada para guardar informação sobre os métodos de 

transformação entre data. 

- Ellipsoid: Classe utilizada para guardar referências a elipsóides geodésicos. 

- VDatum: Classe utilizada para guardar referências a data verticais. 

- HDatum: Classe utilizada para guardar referências a data horizontais. 

Uma descrição mais pormenorizada das classes de objectos espaciais e não espaciais com 

os atributos e tipos de domínio bem representados, encontra-se no Anexo V e VI (esquemas 

DDL (Data Definition Language) e Dicionário de dados). 
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3.4. Visão Funcional 

De forma a garantir a total percepção de um sistema de informação é necessário definir, de 

início, o âmbito e necessidades do mesmo, ou seja, fazer um levantamento dos seus 

requisitos, especificando o que se pretende que o sistema faça em resposta a uma acção, 

condição ou necessidade a satisfazer (Silva, A. 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. 

Para uma mais fácil compreensão dos requisitos funcionais recorre-se a modelos de casos 

de utilização. 

3.4.1. 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, A., 2005). 

Para o presente sistema de informação foram identificados cinco actores, potenciais 

utilizadores do sistema (Figura 19), com níveis diferenciados de interacção com o sistema. 

UAnonimo

URegistado

UParceiro UGestor

Administrador do sistema

 

Figura 19 – Actores do sistema InforM@r. 
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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 são: 

UAnonimo – Utilizador interessado em dados públicos ou 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 fazer download de dados gratuitos ou 

de metadados, não sendo necessário registo prévio no sistema para lhes aceder. 

ex: utilizador comum dos serviços da internet interessados em dados públicos, 

metadados ou produtos gratuitos sobre os temas abrangidos pelo sistema. 

URegistado – Utilizador especializado numa determinada área e que tem interesse numa 

série de dados públicos (ou privados) 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 a dados não gratuitos quando 

registado no sistema. 

ex: Utilizador especializado que necessita, para o exercício da sua actividade 

profissional, de dados públicos como UAnonimo e dados não públicos tendo por isso 

forte interesse na consulta de fichas de metadados.  

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 a introduzir os dados no sistema. 

ex: Utilizador que, para além de possuir as mesmas permissões que o UAnonimo e 

que o URegistado, partilha os seus dados e metadados com o sistema. 

UGestor – Utilizador que tem permissão para gerir os dados e a informação do sistema. 

Tem conhecimentos em linguagem de alto nível que lhe permite gerir as necessidades do 

sistema e dos outros utilizadores com desenvolvimento de aplicações como, por exemplo 

visões do sistema, adaptando-o a novas necessidades identificadas. Avalia ainda se o 

sistema satisfaz, ou não, as necessidades dos 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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3.4.2. 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. 

3.4.2.1 Diagramas de Use Cases 

Na representação esquemática o actor (pessoa ou outro sistema) está representado pela 

figura humana estilizada, as elipses representam as funções a executar pelo sistema e as 

setas a relação entre os actores e as funções, com o sentido preferencial de comunicação 

bem definido. 

Estão representados em seguida os Casos de Utilização para cada um dos actores 

identificados de forma esquemática (Figura 20, Figura 21, Figura 22 e Figura 23).  

 

 

Figura 20 – Diagrama de Use Cases para o UAnonimo. 
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Figura 21 – Diagrama de Use Case para o URegistado. 

 

 

 

 

Figura 22 – Diagrama de Use Case para o UParceiro. 
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Figura 23 – Diagrama de Use Case para o UGestor. 

3.4.2.2 Casos de Utilização na Oceanografia Física 

Para o caso específico da Oceanografia física, passam-se a exemplificar os casos de 

utilização mais frequentes por parte dos utilizadores interessados neste tipo de dados: 

Caso 1. Ao investigador/estudante interessa-lhe visualizar a distribuição espacial das 

estações que contenham os dados que pretendem, para que possa escolher aquelas que 

cobrem uma determinada área de estudo; 

Caso 2. Ao investigador/estudante interessa-lhe conhecer as datas e toda a informação 

administrativa (metadados) associada a cada estação para que possam analisar a 

existência de séries temporais importantes para correr modelos oceânicos e de previsão. 

Caso 3. Ao investigador/estudante que pretenda dados de oceanografia física, interessa-lhe 

visualizar a sua distribuição desde a superfície até uma determinada profundidade, ao longo 

da coluna de água, isto é, o perfil. Analisando o perfil é possível identificar a existência, ou 

não, de observações anómalas que atestam a qualidade das observações. 

Caso 4. Ao investigador/estudante interessa poder descarregar os dados escolhidos que 

sejam públicos ou, caso contrário, saber a instituição detentora para que a possa contactar. 
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4. Oceanografia Física no InforM@r 

A forma como a Oceanografia física foi contemplada no InforM@r está descrita a seguir. 

Nesta descrição, são incluídos entre parêntesis as entidades InforM@r que correspondem 

aos conceitos apresentados. 

Os dados marinhos podem ser adquiridos através do planeamento de cruzeiros (Cruise) 

oceanográficos realizados a bordo de navios (Ship) específicos, por equipamentos 

(MeasuringDevice) amarrados ao fundo (amarrações), amarrados a estruturas submersas, 

fixos no casco de navios ou operados a partir de embarcações e navios. 

De um projecto (Project) fazem parte tantos cruzeiros quantos os necessários ao 

cumprimento do fim proposto. Em cada cruzeiro são efectuados levantamentos (SurveyInfo) 

em posições específicas, com Latitude e Longitude conhecidas, designadas estações 

(MeasurementPoint). Em cada estação são realizadas medições a diferentes profundidades 

(Measurement) com o registo de várias observações (MeasurementData) de diferentes 

parâmetros (Parameters) medidos por diversos equipamentos (Levitus S. et al, 2006). Vários 

equipamentos podem medir os mesmos parâmetros (Figura 24).  

 

Figura 24 – Representação esquemática de um levantamento Oceanográfico. 
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Para a identificação rigorosa de um projecto é necessário conhecer: nome do projecto, 

período em que decorre (data de início e data de fim), descrição do que se pretende com a 

sua realização, cientista responsável, e também o organismo e País responsável. 

Em cada estação podem ser efectuadas várias observações e amostragens realizadas a 

diferentes profundidades ao longo da coluna de água (perfil). Os valores registados ficam 

associados a uma latitude e longitude. Actualmente é considerada a latitude e longitude de 

início do perfil por se assumir que o perfil de observações é vertical quando na realidade não 

o é. No futuro poderá vir a ser registada a posição de cada observação do perfil e por isso é 

já considerada essa possibilidade no modelo.  

Cada cruzeiro realizado é acompanhado de um formulário necessário para a sua 

identificação. O formulário que segue as normas estabelecidas pela IOC para 

documentação de cruzeiros oceanográficos é vulgarmente designado por ‘Ficha ROSCOP 

(ROSCOP, 1990) (Figura 25).  

A ficha ROSCOP documenta a informação mais relevante de um cruzeiro oceanográfico 

(Anexo I). No entanto, existem outras fichas próprias dos vários institutos, por eles utilizadas 

em substituição do formulário ROSCOP. A Figura 26 representa a ficha de cruzeiro utilizada 

no Instituto Hidrográfico. 

A importância da documentação dos dados levou à necessidade de definir qual a 

informação fundamental a acompanhar o registo das observações. Essa necessidade 

advém do facto de os dados obtidos apresentarem pouco ou nenhum interesse para os 

investigadores se não estiverem devidamente documentados. No sistema InforM@r 

considerou-se a informação presente nas fichas ROSCOP para este efeito. 

Desse formulário consta: nome, data de início e fim do cruzeiro, área de estudo, uma breve 

descrição do cruzeiro, o nome e código do navio em que é realizado e também uma tabela 

para introdução dos metadados de cada estação levantada: nome da estação, profundidade 

do local (sonda), latitude e longitude de entrada do equipamento na água e latitude e 

longitude do último registo observado. Os dados registados são guardados em ficheiros 

ASCII. 
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Figura 25 – Exemplo da informação constante na 1ª e 2ª páginas de uma ficha ROSCOP. 

 

 

Figura 26 – Formulário utilizado no IH. 
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4.1. Diferentes Fontes de Informação 

Das instituições portuguesas produtoras, detentoras e utilizadoras de dados e informação 

acerca do meio marinho, existem actualmente três que se associaram ao projecto InforM@r: 

EMEPC, IH e CIIMAR.  

EMEPC 

A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental foi criada em Conselho de 

Ministros a 15 de Janeiro de 2004, com o objectivo de preparar uma proposta de extensão 

da plataforma continental de Portugal para além das 200 milhas náuticas que delimitam a 

Zona Económica Exclusiva (ZEE), a apresentar à Comissão de Limites da Plataforma 

Continental (CLPC) das Nações Unidas (NU) até 13 de Maio de 2009. 

A proposta assentará em estudos efectuados sobre o fundo submarino, do ponto de vista 

geológico e hidrográfico, ao largo de Portugal Continental e das regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira de forma a fundamentar a pretensão portuguesa em alargar os limites 

da plataforma continental.  

Os trabalhos de suporte à missão da EMEPC incluem levantamentos hidrográficos para 

aquisição de dados batimétricos, geológicos, de sísmica, obtenção de informação relativa a 

magnetismo e dados complementares para a interpretação dos dados adquiridos com o 

sondador multifeixe. 

IH 

O Instituto Hidrográfico é um organismo público inserido na Marinha Portuguesa. É da sua 

competência o apoio às actividades militares da Marinha, a produção de cartografia náutica 

e, também, todo o tipo de estudos relacionados com as ciências e técnicas do Mar em 

Portugal.  

O IH é um organismo centralizador da informação relacionada com o mar como a 

informação oceanográfica, hidrográfica, cartográfica, química, de entre outras não menos 

importantes. 

CIIMAR 

O CIIMAR é uma associação sem fins lucrativos, pertencente à Universidade do Porto, que 

se dedica à investigação, divulgação e desenvolvimento tecnológico ligados às Ciências 

Marinhas e Ambientais. Conjuntamente com o CCMAR – Centro de Ciências do Mar do 

Algarve (Universidade do Algarve) formam o CIMAR – Centro de Investigação Marinha e 

Ambiental. 
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Os estudos do CIIMAR debruçam-se principalmente em três áreas: biologia, robótica 

submarina e altimetria de Satélite; integradas em quatro linhas de acção: 1) Ecologia, 

Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas Aquáticos; 2) Toxicologia e Química Ambiental; 3) 

Biologia e Biotecnologia Marinha; 4) Aquacultura. 

4.1.1. Tipos de Dados 

A informação constante nos formulários ROSCOP deverá acompanhar os registos das 

observações no ficheiro de dados. No entanto, embora algumas instituições e projectos se 

guiem por estas normas, tal não é sinónimo de formato de ficheiro igual, isto é, não significa 

que a organização interna do ficheiro seja a mesma para todos os ficheiros de dados. Esta 

situação impele um tratamento diferenciado para cada tipo de ficheiro, obrigando a um 

esforço redobrado no processamento de dados de origens distintas. 

Os dados oceanográficos descritos em seguida foram adquiridos com o equipamento CTD. 

Um dos ficheiros provém do IH (ver 4.1.1.1.) e o outro de um projecto europeu de nome 

MEDAR (Mediterranean Data Archaelogy and Rescue) (ver 4.1.1.2.) disponíveis no CD-

ROM – MEDATLAS 2002 - “Mediterranean and Black Sea Database Of Temperature, 

Salinity and Bio-Chemical Parameters Climatological Atlas”, (MEDATLAS 2002). Os dois 

ficheiros serão analisados e comparados com base na organização interna e nos metadados 

que apresentam. 

4.1.1.1. IH 

A Figura 27 diz respeito a um ficheiro CTD do IH, com dados adquiridos durante o cruzeiro 

realizado no âmbito do projecto de extensão da plataforma continental de Portugal - 

EMEPC/Açores/G3/2007. O ficheiro apresenta duas secções distintas: uma secção de 

metadados do cruzeiro e outra das observações.  

Para além dos metadados presentes no interior do ficheiro, existe ainda um outro ficheiro 

com mais informação sobre o cruzeiro e levantamentos realizados, que acompanha todos os 

ficheiros de dados relativos aos levantamentos realizados (Figura 28). 
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Figura 27 – Ficheiro ‘tipo’ de dados CTD do IH. 

 

Figura 28 – Ficheiro de metadados do IH. 



 
Informação Oceanográfica no InforM@r: Desenvolvimento e Interoperabilidade de dados. 

 

                                                                                             
 

45 

4.1.1.2. MEDAR/MEDATLAS 

O MEDAR/MEDATLAS (Mediterranean Data Archaelogy and Rescue of Temperature, 

Salinity and Bio-chemical Parameters) é um projecto europeu, entre países adjacentes ao 

Mar Mediterrâneo e Mar Negro, com o objectivo de compilar, salvaguardar e disseminar 

dados marinhos adquiridos nos respectivos mares (MEDATLAS 2002). Este projecto 

contribui, a nível regional, para o projecto GODAR. 

Os dados reunidos passam por um controlo de qualidade (CQ) e validação, e são depois 

processados com criação de grids e mapas de climatologias (atlas climatológicos). 

Deste projecto constam dados adquiridos com diversos equipamentos, dos quais se 

apresenta como exemplo, na Figura 29, um ficheiro do tipo CTD.  

 

Figura 29 – Ficheiro ‘tipo’ de dados CTD do projecto MEDAR. 

Para o projecto foi estabelecida uma organização interna própria onde (Millard, C. et al, 

2001 e García M. J., 2005): 

• Um ficheiro de dados representa um cruzeiro e no seu interior estão todos os 

levantamentos respectivos; 

• Nas primeiras linhas estão registados os metadados do cruzeiro; 
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• Em seguida aparecem os metadados do primeiro levantamento e posteriormente as 

respectivas observações; 

• O perfil termina com a última linha de registos preenchida com o valor 9;  

• Após a última linha do perfil, surgem novamente metadados desta vez relativos ao 

segundo levantamento e assim sucessivamente. 

• Existe ainda uma coluna (a última) que representa as flags de qualidade atribuídas a 

cada observação de cada parâmetro. Esta coluna tem por isso o número de 

algarismos igual ao número de parâmetros observados. As denominadas flags 

certificam a qualidade de cada observação (García M. J., Nikouline A., 2005). 

4.1.2. Organização dos Dados 

A organização interna dos ficheiros varia consoante a instituição detentora dos dados. No 

entanto a estrutura adoptada na sua organização é semelhante. 

Os ficheiros estão organizados em duas partes distintas: uma primeira de metadados (do 

cruzeiro e/ou do levantamento), e outra com os dados propriamente ditos. 

A informação presente nas fichas que documentam o cruzeiro/levantamento é considerada 

metadados; os dados são os valores observados e as análises realizadas às amostras 

recolhidas. 

No caso de ficheiros proveniente do IH, a informação que consta no ficheiro diz respeito a: 

• Nome do Navio; 

• Nome do Cruzeiro; 

• Data de início do cruzeiro; 

• Número do levantamento; e, 

• Posição. 

Da metadados do cruzeiro/levantamento, para o caso MEDAR, consta a informação 

presente na ficha ROSCOP, como por exemplo:  

• Período do cruzeiro; 

• Área de estudo; 

• Nome do Instituto responsável; 

• País responsável; 

• Investigador Responsável; e, 



 
Informação Oceanográfica no InforM@r: Desenvolvimento e Interoperabilidade de dados. 

 

                                                                                             
 

47 

• Projecto. 

Na segunda parte do ficheiro estão os dados, organizados por linhas e colunas. Cada 

coluna corresponde a um parâmetro observado e cada linha corresponde ao registo da 

observação de cada parâmetro. As observações são sequenciais, estando ordenadas em 

função da profundidade (desde a superfície).  

 

Figura 30 - Disposição dos parâmetros e observações relacionadas. 

Normalmente, como é possível verificar na Figura 30, as observações aparecem associadas 

à pressão. A partir desta é possível deduzir a profundidade.  

4.1.3. Integração da informação oceanográfica no InforM@r 

Na Figura 31 está representado o Modelo Domínio para a área temática da Oceanografia. 

No modelo, as classes estão agrupadas em sete secções: Support, Measurements and 

Instruments, Marine Lines, MarinePoints, Séries, e Geodetic Information e Rasters. 

A secção Support guarda os metadados; em Measurements and Instruments ficam 

registadas as observações; o percurso do navio pertence à secção Marine Lines em Track; 

a secção Series agrupa conjuntos de dados segundo um determinado critério e, finalmente, 

na secção Geodetic Information fica registada a informação geodésica relativa aos objectos 

espaciais existente no modelo (Anexo VII).  
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Figura 31 – Exemplo simplificado do Modelo de Domínio de Oceanografia. 

Em seguida exemplifica-se a correspondência entre o modelo acima representado e os 

dados do ficheiro do tipo MEDAR (Figura 32) por este se apresentar mais documentado. 

Note-se no entanto que o modelo não está representado na sua totalidade.  

Na Figura 32 podem-se identificar três zonas distintas de informação. A zona de cor amarelo 

são metadados do cruzeiro, a zona a laranja são metadados do levantamento e a zona a 

encarnado os dados propriamente ditos. 

A informação das zonas a amarelo e laranja será distribuída pelos objectos contidos na 

secção Support do Modelo de Dados; os dados da zona a encarnado serão abrangidos 

pelos objectos da secção Measurement and Instruments. 
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Figura 32 – Ilustração das três zonas de informação constantes de um ficheiro de dados do tipo 

MEDAR. 

4.2. Carregamento dos dados - XML 

O XML é uma linguagem desenvolvida pelo World Wide Web Consortium (W3C) desde 

1990. Funciona como formato aberto para troca de informação e é independente da 

plataforma. 

Depois de analisar a experiência dos Centros de Dados referidos no capítulo 2. e examinar 

as respectivas vantagens e desvantagens, o projecto InforM@r optou pela utilização da XML 

como meio de integração e difusão normalizada dos dados e metadados, tanto no sentido 

da migração para a BD como no sentido de disseminação, ou seja, no input e output de 

dados. As razões que levaram a esta escolha associam-se à necessidade de manter uma 

equipa interna reduzida para a recepção e processamento de dados para carregamento, 

sem competências para programação de módulos de conversão de ficheiros, dando, por 

outro lado, ao utente detentor de dados a liberdade para decidir o que pretende carregar. 

No contexto deste trabalho apenas se recorreu ao XML para carregamento de metadados e 

de dados com geometria do tipo Ponto. 



 
 

Maria do Rosário Botelho Simões 
 

50                                                                                            

4.2.1.Procedimentos adoptados 

Tendo em vista facilitar a migração dos dados para o sistema InforM@r, foram 

desenvolvidos procedimentos que exijam o menor esforço possível por parte das diferentes 

fontes de dados, utilizando para tal uma linguagem poderosa com grandes capacidades de 

adaptação a necessidades específicas, e também contribuir para a interoperabilidade de 

dados entre sistemas e aplicações diversas. 

O processo de troca de dados encontra-se resumido na Figura 33, onde T1 e T2 significam 

‘primeira e segunda transformação respectivamente. 

 

Figura 33 – Esquema representativo do Input e Output dos dados no sistema InforM@r. 

No sentido da migração para o sistema, foram desenvolvidos um documento XML e o 

respectivo esquema XSD (eXtensible Schema Definition) definidos especificamente para 

cada uma das tabelas de metadados do InforM@r: Cruise, Institution, Person, Project, 

LReference e SurveyInfo; e para os features do tipo ponto: FeaturePoint, InstantaneousPoint 

e TimeSeriesPoint. 

O XSD (Figura 34) é um documento que define a estrutura lógica, restrições e regras de 

gramática que o XML, que lhe está sobrejacente, deve verificar como, por exemplo, o tipo de 

dados. Caso o documento XML não esteja em concordância com o XSD a si associado, ele 

não será considerado válido e desta forma poderá não ser interpretado e/ou manipulado 

convenientemente pelos utilizadores ou aplicações (Sousa, A., 2002).  

Desta forma, o detentor de dados pode “mapear” os seus dados para esta estrutura; a 

equipa InforM@r fornece o apoio e os elementos necessários para esclarecimento de 

dúvidas no mapeamento. 
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Figura 34 – Esquema (.XSD) respeitante à tabela Institution (Anexo IX). 

Os documentos (XML e XSD) serão disponibilizados em conjunto com um documento 

explicativo do seu manuseamento (Anexo VIII). O documento XML disponibilizado pode ser 

aberto em diversas aplicações, tais como o software Excel da Microsoft®, onde é 

reproduzida a tabela da base de dados. Os dados são assim facilmente carregados nas 

colunas correspondentes.  

Posteriormente o ficheiro é guardado no formato XML e devolvido à equipa responsável pelo 

sistema InforM@r, que se encarrega da verificação da conformidade do ficheiro, quando 

confrontado com o esquema para ele definido. Após a validação, a estrutura interna do 

documento XML, neste caso gerado pelo Excel, não permite a migração directa para a BD 

do conjunto de dados ou metadados que nele constam. Por esta razão foram desenvolvidas 

Stylesheet para cada uma das tabelas de metadados, utilizando uma linguagem própria do 

XML, o XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) (Figura 35).  

O XSLT é uma linguagem de transformação de documentos XML que permite reorganizar a 

estrutura interna dos documentos originando outros completamente diferentes. Desta forma, 

é possível obter um documento XML compatível com o esquema da base de dados 

(Ramalho, J. C., Henriques, P., 2002). 



 
 

Maria do Rosário Botelho Simões 
 

52                                                                                            

 

Figura 35 – Documento XSLT de transformação dos dados (Anexo X). 

Uma vez reorganizado o novo ficheiro, a migração dos dados e metadados é feita de forma 

expedita e automática através do ArcCatalog, recorrendo a ferramentas próprias da ESRI 

para este efeito. 

Durante este processo dever-se-á ter especial atenção à sequência de carregamento das 

tabelas, uma vez que ainda se encontram em desenvolvimento os procedimentos de 

actualização automática das chaves estrangeiras, de modo a manter a integridade de todas 

as ligações existentes na BD. O carregamento das tabelas relativas à área Support fez-se 

segundo uma sequência lógica tendo-se efectuado o preenchimento dos campos 

correspondentes às chaves-estrangeiras de forma manual. 

No sentido inverso (Output), isto é, no sentido de disponibilização dos dados do InforM@r 

aos utilizadores interessados, será futuramente contemplada a possibilidade dos mesmos 

saírem em formatos compatíveis com diferentes software, assim como o próprio documento 

XML para o utilizador que pretenda ou já possua um esquema de seu interesse.  

Todos os procedimentos (esquema XSD e transformação XSL) foram realizados através da 

utilização do software Stylus Studio 2007®. 
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4.2. Visualização da Informação 

A BD de base ao projecto InforM@r foi carregada e testada com dados obtidos durante um 

Cruzeiro multidisciplinar realizado no âmbito da EMEPC (EMEPC/Açores/G3/2007), ao largo 

dos Açores durante aproximadamente trinta dias. Os dados oceanográficos foram adquiridos 

com três equipamentos diferentes: CTD/Rosette, XBT e SVP. 

Com recurso a software específico (MATLAB), foram desenvolvidas aplicações adicionais 

para apoiar a exploração dos dados. Foram gerados perfis (Figura 36) dos parâmetros 

observados ao longo da coluna de água com o CTD. Os perfis foram integrados na BD de 

modo a auxiliar a escolha, por parte de possíveis utilizadores interessados na aquisição de 

dados.  

 

Figura 36 – Perfil CTD onde é possível observar a distribuição dos parâmetros temperatura, 

salinidade, densidade e oxigénio dissolvido, em função da profundidade. 

A partir do sistema InforM@r é possível explorar dados e metadados de quatro formas:  

• Através de um SIG ArcGIS (aplicação ArcMap®); 

• CD-ROM de exploração autónoma (aplicação ArcReader®); 

• Catálogo online de dados CTD (aplicação ArcIMS® (Internet Map Server)); ou, 

• Disponibilização on-line de um ficheiro KML (Keyhole Markup Language), para 

visualização na aplicação Google EarthTM. 

Na presente fase de desenvolvimento em que estão carregados apenas os dados relativos 

ao cruzeiro EMEPC/Açores/G3/2007, a exploração dos dados através de um SIG ArcGIS 

será apenas para uso interno à EMEPC, com acesso aos dados via SDE (Figura 37).  
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Figura 37 – Visualização da informação através da aplicação ArcMap. 

A exploração através de CD-ROM e Internet será dirigida ao público em geral. Para ambas 

as aplicações, procedeu-se à replicação das tabelas relativas aos metadados da base de 

dados InforM@r para que a exploração seja feita com base apenas nos metadados 

susceptíveis de divulgação pública (Chumbinho, R. A., 2001). Assim a segurança dos dados 

não é posta em causa nem é afectada (Chumbinho, R. A., 2001).  

No que diz respeito ao CD-ROM (Figura 38), os possíveis interessados poderão explorar o 

seu conteúdo após a instalação da aplicação ArcReader (de distribuição gratuita e incluída 

no CD-ROM), onde será possível visualizar sobre base geográfica a localização de cada 

estação e seus metadados sem, no entanto, ter acesso às observações. O acesso é 

autónomo mas não permite actualizações sem nova distribuição de CD-ROM. O CD-ROM 

tem no seu interior as shapefiles que constituem o ‘mapa’ propriamente dito pelo que, a sua 

distribuição deverá ter por base shapefiles públicas ou de baixa resolução para o caso da 

distribuição para o público em geral. 
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Figura 38 – Visualização da informação presente no CD-ROM, através da aplicação ArcReader. 

No caso da página WWW (Figura 39), estará disponível o catálogo das estações CTD, onde 

é possível fazer a exploração da localização e metadados das estações, mas sem a 

disponibilização dos dados observados. A exploração é possível acedendo ao endereço 

institucional da EMEPC (www.emepc.gov.pt). 

Para tal, recorreu-se a software servidor da plataforma ArcGIS, que serve de interface entre 

os clientes Internet e a base de dados, designadamente a aplicação ArcIMS. Esta aplicação 

permite criar websites com capacidades SIG (portais geográficos) onde a consulta às bases 

de dados é assegurada pelo SDE, com configurações baseadas em ficheiros XML com 

elementos próprios para o ArcIMS (ficheiros AXL) (ArcXML Programmer’s Reference Guide 

– ESRI, 2004). 



 
 

Maria do Rosário Botelho Simões 
 

56                                                                                            

 

Figura 39 – Visualização da informação on-line através da aplicação ArcIMS. 

A apresentação final do website produzido está representada na Figura 39. Nesta figura 

estão visíveis as ferramentas disponibilizadas para interacção com o mapa como por 

exemplo: zoom, select, identify, measure, entre outras não menos importantes, e as layers 

possíveis de visualizar no mapa. A figura ilustra a resposta à selecção da estação R8 na 

forma tabelar, com toda a informação a ela relativa e onde é também possível aceder 

através de um hyperlink a outro tipo de informação acessória que seja pertinente guardar e 

que auxilie na pesquisa (neste caso o perfil CTD da estação R8). Através do website só é 

possível a consulta por metadados; para obter os dados respectivos é necessário entrar em 

contacto com o detentor original destes, estando essa informação também disponível nos 

metadados associados à consulta realizada. 

A linguagem KML é uma linguagem que tem por base a linguagem XML. É específica para 

dados espaciais a visualizar na aplicação Google Earth. Os documentos escritos em KML 

podem apresentar duas extensões diferentes: .kml ou .kmz, sendo que esta última 

corresponde à versão comprimida da anterior (ArcGIS 9.2 Desktop Help 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=KML_in_ArcGIS). 

Os ficheiros disponibilizados nos formato .kml e .kmz são originados através da utilização da 

ferramenta KMLer presente no ArcGIS 9.2, ou através do download gratuito para versões 
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mais antigas da ferramenta Shape 2 KML (Shape 2 KML (Google Earth), Version 1.0.3, 

http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14254).  

Aquando da conversão é possível, entre outras capacidades, escolher quais os atributos 

que se pretendem tornar visíveis ou escolher a simbologia.  

Uma vez criados, os ficheiros podem ser disponibilizados por e-mail ou partilhados através 

de um servidor, com ou sem restrições (Creating and Sharing KML Files, 

http://code.google.com/apis/kml/documentation). Os respectivos ficheiros podem ser 

visualizados através da aplicação Google Earth como representado na Figura 40, bastando 

para tal possuir a respectiva aplicação instalada no computador pessoal. 

 

Figura 40 – Visualização da informação através da aplicação Google Earth. 

No Google Earth é possível interagir e interrogar o mapa como também aceder aos 

hyperlinks ou a imagens associadas.  

 



 
 

Maria do Rosário Botelho Simões 
 

58                                                                                            



 
Informação Oceanográfica no InforM@r: Desenvolvimento e Interoperabilidade de dados. 

 

                                                                                             
 

59 

5. Comparação e Discussão 

Os dados oceanográficos encontram-se disponíveis em centros de dados (CD) marinhos na 

Internet (ver Capítulo 2) e nos próprios institutos que os adquirem. Nos CD marinhos os 

dados armazenados são provenientes de institutos nacionais, internacionais e de projectos 

multinacionais, para download gratuito ou pago; os existentes nos institutos poderão ser 

requisitados mediante pagamento ou outras contrapartidas.  

A existência de CD com dados gratuitos adquiridos em diversas áreas geográficas, ao longo 

de vários anos, é essencial à realização dos estudos atrás mencionados. No entanto, podem 

não ser suficientes para estudos de menores escalas ou não abrangerem o período de 

tempo ou área que se pretende estudar. Revestem-se, por isso, de grande importância os 

institutos nacionais que, por realizarem maioritariamente levantamentos nas suas áreas de 

competência, possuem maiores séries temporais de observações.  

Do estudo efectuado às diversas bases de dados com dados oceanográficos, foram 

identificados diversos métodos de migração de dados e metadados, com vantagens e 

desvantagens no seu carregamento. Na Tabela 2 apresenta-se, sumariamente, a respectiva 

comparação entre as BD analisadas e o InforM@r: 

Tabela 2 – Análise comparativa entre as BD analisadas e o InforM@r.  

NODC BODC SISMER InforM@r

Tipo de Dados
Físicos, químicos e 
biológicos, ligados ao 

meio marinho.

Físicos, químicos, 
biológicos e geofísicos, 
ligados ao meio marinho.

Físicos, químicos e 
geofísicos, ligados ao 

meio marinho.

Biologicos, geodésicos, 
geológicos, hidrográficos 
e oceanográficos do tipo 

físico, químico e 
biológico.

Fontes de Dados
Organismos Nacionais e 

Internacionais, e 
Projectos multinacionais.

Organismos Nacionais e 
Internacionais, e 

Projectos multinacionais.

Organismos Nacionais e 
Internacionais, e 

Projectos multinacionais.
Organismos Nacionais.

Formato e 
organização do 
ficheiro para 
carregamento

ASCII; segundo as 
especificações NODC.

Vários formatos (rotinas 
de processamento para 
cada diferente ficheiro 
de dados); segundo as 
especificações BODC. 

Não especificado; 
estrutura dos dados 
adoptada é a utilizada 

nos projectos 
pertencentes ao 
programa europeu 

MAST.

XML                      
Independente  do 
formato e estrutura.

Formas de 
disponibilização

Web, CD-ROM/DVD, ftp Web, CD-ROM/DVD, ftp
CD-ROM/DVD, disquette 
DOS, cassete SUN e 

Exabyte
Web, CD-ROM/DVD, ftp

Formato de Ficheiro 
a disponibilizar

ASCII ou CSV. QXF, ASCII ou AXF.
NetCDF Multiprofile, 
NetCDF grid, ASCII 
multiprofile ou GTSPP.

XML                      
Independente  do 
formato e estrutura.

Custos 

A maioria dos dados são 
públicos embora 

detenham alguns dados 
com custos associados. 

-

A maioria dos dados são 
públicos com direitos de 

privacidade e 
exclusividade 
concedidos pelo 
IFREMER. 

Metadados e Dados 
públicos: gratuitos; 

Dados não públicos com 
custos associados.
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Apesar das diferenças visíveis na Tabela 2, para o presente trabalho foram apenas 

comparados os métodos de migração de metadados, que se passam a descrever de 

seguida.  

Para o NODC, os metadados têm que estar num de dois formatos, EDDF ou FGDC. O 

EDDF oferece a vantagem de ser disponibilizado ao utilizador um formulário onde consta a 

informação necessária bastando o preenchimento manual dos campos. Por outro lado, o 

gestor da BD está encarregue da migração da informação para as tabelas correspondentes. 

No caso do formato FGDC, ele apenas é padrão para os EUA. Tal situação torna o uso 

limitativo para outros países uma vez que é necessário o conhecimento de tais normas. No 

geral, os dados deverão estar de acordo com as NODC Data Submission Guidelines, o que 

obriga à adopção deste formato, ou uma conversão para o mesmo, cada vez que se 

pretenda submeter dados e/ou metadados. 

O BODC tem uma abordagem diferente no que respeita ao processo de carregamento. 

Aceita qualquer formato desde que pormenorizadamente documentado. Encarrega-se de 

programar rotinas de processamento para cada um dos formatos, contando já com 320 

desenvolvidas. Oferece ainda assistência na transformação de formatos para os quais ainda 

não tenha sido desenvolvida a respectiva rotina de processamento. Esta metodologia 

apresenta a vantagem de aceitar qualquer tipo de formato de dados, com a agravante de ser 

necessário programar rotinas específicas para cada um deles. 

O SISMER recebe ficheiros com dados e metadados sobre os quais realiza validação, 

controlo de qualidade, controlo de formato e de produção. No caso dos metadados, a 

informação considerada essencial é aquela presente nos formulários ROSCOP, o que é 

considerado vantajoso uma vez que tal formulário é um padrão, conhecido na comunidade 

científica e amplamente utilizado. A estrutura de dados adoptada é complexa e utilizada nos 

projectos pertencentes ao programa europeu MAST. Tal determina o conhecimento do 

formato e, também, que a submissão seja feita com essa organização, o que se torna 

desvantajoso tendo em conta a complexidade do processo aquando da transformação. 

As três bases de dados (NODC, BODC e SISMER) têm preferência pelo formato ASCII 

como método de recepção e de difusão de ficheiros de dados. 

No InforM@r optou-se pela utilização da XML, como método de carregamento de dados e 

metadados. Apesar de não ser utilizado por nenhuma das BD analisadas, foi considerado o 

mais vantajoso dada a possibilidade de interoperabilidade entre os dados que os outros 

métodos não oferecem: 

“De linguagem de anotação para suportar a produção e divulgação electrónica de 

documentos, passou a ser encarada como formato universal para representação de 
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informação quer intra, quer interaplicações. Assim, e de momento, a XML é vista como uma 

boa solução (independente e versátil) para manter e transformar os dados. Prevê-se que 

venha a ser a forma privilegiada de distribuir e manipular a informação”. (Sousa, A., 2002). 

Ao utilizador não se requer o conhecimento da linguagem nem a reformatação dos seus 

dados; contudo, competir-lhe-á fazer o mapeamento para a estrutura InforM@r publicada no 

XSD. Do lado do InforM@r, não existe desta forma um formato fechado, pelo contrário, é 

aberto a qualquer tipo de organização e formato de ficheiro tanto do lado do Input como do 

Output. O estudo relativo à disponibilização dos dados em XML foi abordado neste trabalho, 

sendo trabalho que se procurará desenvolver no futuro. 

Na fase final do desenvolvimento do presente trabalho foi analisada uma iniciativa 

desenvolvida a nível europeu de nome MarineXML. Esta iniciativa visa o desenvolvimento 

de uma norma de interoperabilidade de dados marinhos utilizando para tal a XML, tendo já 

sido utilizada por um centro de dados Australiano, o AODC (Australian Oceanographic Data 

Centre) (Ronai B., et al, 2001). 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

O InforM@r surgiu para tentar responder aos problemas relacionados com a gestão de 

dados do ambiente marinho e costeiro em Portugal. 

A tarefa de modelação foi direccionada para dar resposta às principais necessidades 

identificadas nos vários segmentos do sector marítimo, tanto ao nível dos dados como, e 

principalmente, ao nível dos metadados. 

Para o caso da Oceanografia física tem-se constatado que, quer a nível nacional quer 

internacional, os formatos e organização dos dados variam consoante a instituição, o 

equipamento, o país, o investigador, que detém ou adquire os dados (Wright, D. J. et al, 

2007). Estes factos verificaram-se aquando da análise e comparação entre as diferentes BD 

estudadas e o InforM@r. Neste sentido, ao longo do desenvolvimento do projecto foi sempre 

dada especial atenção à promoção da interoperabilidade do sistema e adaptabilidade do 

mesmo a diferentes tipos, formatos e organizações de dados marinhos, de forma a alargar a 

contextualização do sistema em causa, o sistema InforM@r. Para além desses factores foi 

também considerada fundamental uma gestão eficaz dos diferentes tipos de dados e uma 

correcta gestão do acesso à informação, com vista a garantir eventuais direitos de 

propriedade dos mesmos. 

As diferentes fases do processo de modelação, incluindo a análise e comparação das 

diferentes BD estudadas e a identificação dos actores e casos de utilização, permitiram uma 

melhor percepção das necessidades a satisfazer e do comportamento esperado do sistema. 

Desta forma foi possível orientar o desenvolvimento do InforM@r no sentido da aplicação e 

utilização das novas tecnologias como o é a XML para o estudo em causa - a migração de 

dados. 

A estrutura de cada uma das tabelas de metadados do InforM@r foi mapeada para um 

schema, existindo desta forma um para cada uma das referidas tabelas. Esta opção 

mostrou-se a mais vantajosa uma vez que a existência de um XSD único, contemplando 

todos os atributos relativos aos metadados, tornar-se-ia muito complexo para o utilizador na 

medida em que pode implicar duplicação de esforços no preenchimento com informação 

duplicada para todas as instâncias. 

 Durante o desenvolvimento deste último ponto, e já no final do trabalho em estudo, foi 

analisada a iniciativa MarineXML juntamente com um caso de estudo da sua utilização por 

parte do AODC (Australian Oceanographic Data Centre). A iniciativa MarineXML Consortium 

(levada a cabo pelo IODE - International Oceanographic Data and Information Exchange) foi 

criada com o intuito de desenvolver um padrão para troca de dados marinhos. O objectivo 
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desta iniciativa foi a promoção da interoperabilidade entre os diversos tipos de dados, de 

modo a contornar as restrições que a falta dessa mesma interoperabilidade implicava.  

A iniciativa MarineXML será estudada mais a pormenor e deverá vir a ser adoptada pelo 

InforM@r como norma de migração e disseminação de dados com vista ao desenvolvimento 

da sua interoperabilidade dentro e fora do circuito nacional, tendo em consideração que a 

presente tese serviu de caso de estudo a nível nacional e aquando da utilização da 

tecnologia XML apenas como forma de migração de dados. A sua aplicação revestiu-se de 

grande importância ao permitir a interoperabilidade entre diferentes tipos de dados 

oceanográficos e o sistema desenvolvido, com um reduzido esforço quer por parte do 

utilizador, quer por parte do gestor de dados, aumentando a eficácia dos processos 

relacionados com o armazenamento. 

No que respeita ao acesso aos dados e metadados, foram desenvolvidos diferentes meios 

de visualização (apenas) que permitem a sua consulta e ainda acesso a informação auxiliar 

como é o caso dos perfis CTD. O acesso institucional aos dados é possível via SDE; com o 

CD-ROM e a página de Internet é possível visualizar o catálogo de existências de dados 

oceanográficos sob base geográfica, com acesso à respectiva informação administrativa.  

Com a centralização da informação oceanográfica no InforM@r, evita-se a duplicação de 

esforços de aquisição de dados e torna-se possível, com a exploração da mesma, a 

identificação de estações, observações e séries temporais de interesse para um 

determinado objectivo científico. Para que tal aconteça é necessário que as instituições 

colaborem com dados e/ou metadados dos dados que detém para que a BD esteja 

carregada com informação respeitante a cada uma das áreas contempladas permitindo 

assim um cruzamento de informação e implicitamente mais conhecimento (Chumbinho, R. 

A., 2001). 

A informação relativa aos dados adquiridos no âmbito do projecto EMEPC/Açores/G3/2007, 

surge agora como material disponível, reutilizável e rentabilizável a possíveis interessados 

em projectos futuros. 

Em relação a trabalho futuro, será estudada a iniciativa MarineXML, pretendendo-se o 

alargamento da interoperabilidade do InforM@r para além das áreas temáticas por si 

contempladas de momento: biologia, geodesia, geologia e hidrografia.   

O trabalho desenvolvido é um ponto de partida para o estreitamento da cooperação entre 

instituições nacionais no seio da Oceanografia, realçando redes de informação já existentes, 

promovendo novas alianças e melhorando e reforçando os canais de comunicação inter-

organismos. 
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O InforM@r pretende funcionar como um ponto de referência no que se refere ao 

conhecimento do oceano, servindo desta forma como um catalisador para o avanço das 

ciências de mar em Portugal.  
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