
    1 
 

PROJECTO SIGAP 

 
André da Silva Mano 

 

Sistema de Informação Geográfica Aplicado à 
Paleontologia 

 



    i 
 

PROJECTO SIGAP 
 

Sistema de Informação Geográfica Aplicado à Paleont ologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Projecto orientado por 
 
 

Professor Doutor Pedro Cabral  
 

Professor Doutor Francisco Ortega  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro de 2010 



    ii 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A lista de agradecimentos é longa mas reveladora dos apoios, colaborações, 

orientações e ajudas que tornaram este projecto possível. Assim, e em primeiro 

lugar, quero agradecer à Associação Leonel Trindade – Sociedade de História 

Natural, de Torres Vedras, pelo incondicional apoio logístico, institucional e 

financeiro que me proporcionou desde que o projecto foi aprovado pela Comissão 

Científica. Igualmente importante foi o apoio financeiro que o Município de Torres 

Vedras concedeu ao projecto, sem o qual não teria sido possível reunir as 

condições tecnológicas e logísticas necessárias. Ainda no capítulo institucional, 

tenho de agradecer ao Instituto Geográfico do Exército, nomeadamente ao Major 

Rui Dias, ao Alferes Gonçalo e Maia, ao Major Rui Teodoro, ao Tenente-coronel 

Luís Crispim e ao Director do Instituto, o Coronel José Rossa, pelo apoio técnico e 

facilidades no acesso a informação cartográfica, um exemplo de serviço à 

comunidade civil. Sem este apoio a qualidade posicional dos dados recolhidos em 

campo teria sido certamente menor. Um muito obrigado também à empresa 

Digiterra.hu, que apoiou o extensíssimo trabalho de campo através da oferta de 

uma licença do software de levantamento Digiterra Explorer. Ainda no campo dos 

agradecimentos institucionais uma palavra para a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, que generosamente cedeu gratuitamente ortofotos para toda a área 

abrangida pelo projecto. Finalmente quero manifestar aqui o meu reconhecimento à 

empresa Faunalia Lda, mais especificamente ao Dr. Giovanni Manghi, pela 

formação, esclarecimentos e conselhos prestados ao abrigo da parceria 

estabelecida com a Associação Leonel Trindade – Sociedade de História Natural, 

com vista a fazer deste projecto, também, uma experiência open source. 

Individualmente há também muitas pessoas que quero referir. Em primeiro 

lugar aos meus orientadores, o Professor Pedro Cabral e o Professor Francisco 

Ortega que, sendo de áreas tão distintas (Sistemas de Informação Geográfica e 

Paleontologia) souberam dar-me orientações úteis e enriquecedoras do projecto. 

Ao meu grande amigo Marco Martins por emprestar a sua experiência e tempo no 

campo da edição de imagem. Ao senhor José Joaquim dos Santos, pela 

disponibilidade e muitos dias de trabalho de campo a georreferenciar os sítios por 

ele identificados. Não posso terminar sem agradecer à minha família e à Ana, cujo 

apoio e paciência nas horas de maior sobrecarga me deram a tranquilidade 

necessária para continuar. Finalmente uma palavra para a minha Avó que faleceu 

antes do fim do projecto e que, enquanto pôde, sempre se interessou pelas 

“pesquisas” do neto. À sua memória dedico este trabalho. 

 
A todos o meu muito obrigado. 



    iii 
 

PROJECTO SIGAP 
 
 

Sistema de Informação Geográfica Aplicado à Paleont ologia 
 
 
 

RESUMO 
 

A gestão de colecções paleontológicas coloca problemas e desafios para os 

quais não existem soluções óbvias. O projecto SIGAP – Sistema de Informação 

Geográfica Aplicado à Paleontologia propõe um conjunto de práticas e 

metodologias para lidar com esses desafios. Partindo do princípio que o 

conhecimento da localização exacta das jazidas de onde provêm os fósseis é 

condição essencial para se poder compreender e gerir colecções paleontológicas, 

serão discutidas técnicas de levantamento de dados em campo, de construção de 

modelos de risco e de modelos erosivos. Finalmente será implementada uma base 

de dados geográfica e relacional que congregue toda a informação produzida. 

Estas metodologias serão aplicadas à colecção da Associação Leonel Trindade – 

Sociedade de História Natural de modo a permitir além da caracterização do acervo 

paleontológico e a georreferenciação das respectivas jazidas, a possibilidade de 

optimizar tempo e recursos investidos na investigação e valorização desta 

colecção. 
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SIGAP Project 
 
 

Geographic Information System Applied to Paleontolo gy 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Paleontological collection management presents problems and concerns for 

which there is no obvious solution. SIGAP Project – Geographic Information System 

Applied to Paleontology proposes a set of methods to deal with these problems. 

Assuming that accessing the precise location of paleontological sites from which 

fossils are retrieved is an essential condition to understand and manage 

paleontological collections, it will be discussed field work techniques, risk and 

erosion models and finally the implementation of a geographic relational database 

management system that congregates all the produced information. This 

methodologies will be applied to the Associação Leonel Trindade – Sociedade de 

História Natural collections in order to not only obtain a characterization of the 

collections and a georeferentiation of the fossil sites but also to assess the 

possibility of optimizing time and resources invested on investigation and 

valorization of this heritage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A  Paleontologia e os Sistemas de Informação Ge ográfica 

 

A paleontologia é uma ciência cujo conhecimento é construído a partir de 

vestígios materiais de um passado longínquo – os fósseis. De facto, não será 

exagerado afirmar que sem fósseis não existiria paleontologia. Toda a teoria 

evolutiva que enquadra e contextualiza a biologia foi construída e verificada 

através da paleontologia e do seu objecto de estudo – os fósseis. Esta primeira 

constatação impõe que a identificação e preservação das jazidas e o estudo dos 

fósseis daí provenientes sejam não só uma necessidade mas uma prioridade. 

Descurar este aspecto é correr o risco de perder informação irrepetível e, quiçá, 

uma importante peça do puzzle evolutivo.  

Estas considerações estão presentes na gestão científica que a Associação 

Leonel Trindade – Sociedade de História Natural (ALT-SHN) de Torres Vedras, 

faz das colecções paleontológicas à sua guarda, especialmente a partir de 2008, 

altura em que a Câmara Municipal de Torres Vedras (CMTV) decidiu adquirir e 

assim tornar Património Municipal a maior colecção paleontológica privada de 

Portugal – a Colecção José Joaquim dos Santos, (CJJS) e confiou a gestão 

científica desse acervo à ALT-SHN. Depressa se tornou evidente que a dimensão 

da colecção iria exigir uma abordagem inovadora com vista à compreensão da 

mesma. A falta de um inventário completo e rigoroso era a primeira necessidade, 

mas mais do que isso, urgia compreender o contexto geográfico e geológico para 

se poder dar, no futuro, uma perspectiva holística da colecção.  

Constituída por fósseis de vertebrados do período Jurássico e Cretácico1, a 

colecção coloca problemas que originaram intenso debate interno sobre qual seria 

a melhor estratégia de valorização. As abordagens tradicionais (inventário manual 

com base em fichas de cartão, e referenciação espacial relativa – limitada a 

informações toponímicas) foram imediatamente colocadas de parte pois 

apresentavam inúmeras desvantagens: 

 

a) –  Processo de inventariação moroso e de difícil acompanhamento; 

 

                                            
1 Na escala do tempo geológico, Jurássico e Cretácico são dois períodos da Era Mesozóica, compreendidos, 
respectivamente, entre -199 a -145 e -145 a – 65 milhões de anos. São períodos marcados pela separação das 
massas continentais e pelo domínio dos grandes répteis, sendo conhecidos como a “Era dos Dinossauros”. 
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b) – O inventário, mesmo depois de completo, não permitiria pesquisas 

complexas ou a aferição rápida e eficaz de estatísticas; 

 

c) – Dificuldade na partilha de informações com parceiros científicos; 

 

d) – Sem referenciação espacial absoluta, seria impossível a outros 

investigadores, na ausência do prospector original, encontrar o local 

das jazidas e proceder a novas escavações. 

 

e) – A falta de referências espaciais absolutas impediria a elaboração de um 

plano de prospecção e monitorização em função das situações mais 

urgentes; 

 

Grande parte dos problemas de gestão desta colecção advinha do facto de a 

localização exacta das jazidas de onde provinham os fósseis apenas ser 

conhecida pelo colector – o Sr. José Joaquim dos Santos. Era absolutamente 

imperioso que essa informação deixasse de depender da memória e 

apontamentos de uma única pessoa.  

Esta ênfase na componente espacial tornou evidente a necessidade de 

explorar o potencial da tecnologia SIG (Sistemas de Informação Geográfica) 

aplicada a uma área ainda pouco explorada pelas tecnologias da geoinformação. 

Experiências recentes (Zhang, 2008), demonstram que a construção de bases de 

dados relacionais que comportem elementos espaciais e não espaciais podem ser 

uma inestimável mais-valia para a valorização de colecções paleontológicas. 

Outro exemplo de aplicação de tecnologias espaciais vem do American Museum 

of Natural History, cujo catálogo de peças se encontra totalmente informatizado 

sob a forma de uma base de dados relacional e geográfica. 

Outro aspecto que encorajou a opção pelas tecnologias geoespaciais é a 

crescente acessibilidade da tecnologia GPS ocorrida nos últimos anos. A descida 

dos preços, o cancelamento da Selective Availability, em 2000, pelo governo 

norte-americano, e os sistemas de correcção diferencial que foram desenvolvidos 

e testados ao longo dos últimos 20 anos, tornaram a tecnologia GPS um 

instrumento fiável e viável para muitos projectos científicos onde é necessário 

obter coordenadas precisas, e exemplos há que demonstram que a Paleontologia 

não é excepção (Landulace, 2009). 
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Os condicionalismos e perspectivas enumerados acabariam por levar à 

concepção do Projecto SIGAP não como um mero Sistema de Informação 

Geográfica mas sim como uma ferramenta de gestão das colecções 

paleontológicas actuais e futuras que a ALT-SHN possa vir a gerir. Através deste 

projecto pretende-se dotar a instituição promotora de uma ferramenta única e 

inovadora no contexto da paleontologia nacional – uma ferramenta que permite 

localizar, inventariar, inquirir, actualizar, e compreender múltiplos aspectos 

inerentes a um fóssil. 

 

1.2 A Entidade Promotora – Caracterização Instituci onal 

 
Instituição especializada em Paleontologia, mas que também trabalha nas 

áreas da arqueologia, biologia e geologia, a ALT-SHN foi fundada a 18 de Março 

de 1998 em conformidade com a legislação que regula as associações. Nesse 

sentido, é uma instituição cujos corpos sociais são compostos por 12 sócios, 

eleitos a cada 2 anos, consubstanciando três órgãos sociais - a Direcção, o 

Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão 

soberano à qual a Direcção tem de reportar todas as decisões estratégicas. As 

prossecuções dos objectivos estatutários da ALT-SHN estruturam-se em torno 

dos departamentos (Figura 1), que ficam sob responsabilidade de qualquer sócio 

que mereça a confiança da Direcção, ficando sob supervisão desta. São eles a 

Biblioteca, o Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia, o Departamento de 

Educação e Formação, e o Departamento de Informação Geográfica. 

Todos os projectos e iniciativas científicas propostas por qualquer sócio ou 

pela direcção, como é o caso do Projecto SIGAP, só avança para fase de 

execução se for aprovado pela Comissão Científica, órgão consultivo, composto 

por não sócios de forma a garantir a independência dos pareceres. A comissão 

científica é composta por 10 especialistas nacionais e estrangeiros nas áreas da 

Paleontologia, Biologia, Geologia, Evolução Humana e Arqueologia. 

No que concerne a infra-estruturas e logística, a ALT-SHN dispõe de três 

instalações independentes, todas elas em regime de aluguer financiado através 

de mecenato público e privado. A Biblioteca (que também funciona como sede) 

fica na cidade de Torres Vedras, e conta com uma área de 60m2, o Laboratório de 

Paleontologia e Paleoecologia encontra-se no Polígono Industrial do Alto do 

Ameal, a 5km de Torres Vedras e conta com uma área de 100m2 e finalmente a 
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área de armazenamento, também situada do referido polígono industrial, que 

ocupa uma área de 180m2. Como qualquer associação, a base jurídica da 

ALTSHN são os sócios. Os estatutos e respectiva regulamentação distinguem 

quatro categorias de associados: 

 

• Efectivos (na posse de todos os direitos);  

 

• Investigadores Efectivos (na posse de todos os direitos); 

 

• Investigadores Associados (na posse de todos os direitos, caso o desejem, 

ao fim de 5 anos); 

 

• Honorários (não elegíveis e sem direito de voto, distinção reservada a 

pessoas ou entidades que tenham prestado serviços de particular mérito 

em prol da instituição). 

 

Uma observação transversal do perfil dos associados permite fazer uma 

rápida caracterização dos meios humanos disponíveis, pois todo o trabalho é feito 

pelos sócios. Assim, a massa associativa, é formada por pessoas 

maioritariamente licenciadas ou em fase de mestrado/doutoramento, que utilizam 

a ALT-SHN como uma plataforma técnica e financeira para os seus projectos e 

estudos. Embora todo o trabalho seja feito em regime de voluntariado, podemos 

classificar o trabalho como profissional porque as funções chave são 

desempenhadas por pessoas com formação correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Organograma da ALT- SHN 
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Outro aspecto muito importante é o mecenato público e privado que tem 

sido sucessivamente reforçado, ano após ano. A nível privado é de sublinhar a 

empresa Ângelo Custódio Rodrigues Lda. que cede as instalações do Laboratório 

e do espaço de armazenamento a custo zero, e a nível público a Câmara 

Municipal de Torres Vedras, pelo apoio financeiro e logístico regular. 

Paralelamente a este mecenato, há outras instituições que, em função dos 

projectos que são apresentados têm prestado o seu apoio, nomeadamente a 

Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e a Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT). 

 

1.3 Projecto SIGAP 

 

1.3.1 Justificação 

 

A ALT-SHN gere património paleontológico desde 1999. Durante este 

espaço de tempo, o acervo paleontológico consistia, essencialmente, nos fósseis 

recuperados pelas campanhas de escavação efectuadas nos primeiros anos do 

séc. XXI (Moniz, 2007). Este acervo estava inventariado e referenciado 

analogicamente, e, devido às suas modestas dimensões, o sistema de registo era 

suficiente e não justificava investimentos avultados. 

Ao ficar responsável pela CJJS – a maior colecção privada de Portugal, 

tornou-se evidente que seria necessário repensar toda a metodologia inerente à 

gestão de colecções paleontológicas. Esta colecção é composta por milhares de 

fósseis provenientes de centenas de jazidas, representativos de um largo espectro 

de vertebrados do Jurássico Superior (o Cretácico também se encontra 

representado mas de forma residual). Do ponto de vista estritamente 

paleontológico, este acervo poderá conter respostas a algumas das interrogações 

da paleontologia, especialmente no que aos dinossauros diz respeito. 

De facto, sabemos ainda pouco sobre os ecossistemas continentais que se 

desenvolveram no final do Jurássico Superior na costa oriental do proto-Atlântico 

norte. Estas carências são mais evidentes se compararmos o nosso nível de 

conhecimento com o que se tem obtido no espaço de um século de trabalhos de 

campo e investigação nos sedimentos sincrónicos a oeste do proto-Atlântico 

norte, na Formação de Morrison, no centro-oeste Norte- Americano (Escaso, 

2007). Por isso mesmo, a colecção em apreço poderá ser de importância fulcral 
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no que toca aos aspectos filogenéticos, uma vez que não existe ainda consenso 

sobre as relações de parentesco entre muitos dos géneros e espécies 

reconhecidos, resultando impossível, em muitos casos, a formulação de outros 

tipos de hipóteses, como as biogeográficas. 

O potencial do acervo motivou longa reflexão e foram diagnosticados vários 

problemas que impediam a concretização desse potencial, nomeadamente: 

 

a) – A falta de referências geográficas – todas as peças tinham como única 

referência espacial indicações toponímicas; 

 

b) – A falta de um inventário – há informações básicas sobre a colecção que 

estão em falta – numero de peças, quais as espécies que estão 

mais representadas, quais os contextos geomorfológicos mais 

frequentes, etc; 

 

c) – O facto de haver a possibilidade de muitas das jazidas de onde 

provinham os fósseis conterem o resto do animal/animais, e, devido 

a factores de risco, estarem perante destruição iminente. 

 

Foi para dar resposta a estes problemas que surgiu o Projecto SIGAP. O 

projecto foi pensado assumindo que o conhecimento da localização das jazidas 

seria a informação estruturante da colecção – seria em torno dessa informação 

que se iria desenvolver toda uma metodologia de inventário, valorização e 

posterior investigação do acervo paleontológico. Mais que um SIG, o Projecto 

SIGAP assume-se como uma ferramenta de gestão de colecções paleontológicas. 

 

1.3.2 Objectivos 

 

Considerando as necessidades subjacentes aos problemas previamente 

apontados, o Projecto SIGAP assume como principais objectivos: 

 

a) - Georreferenciação de Jazidas Paleontológicas - O primeiro objectivo do 

projecto é a georreferenciação de todas as jazidas paleontológicas 

representadas nas colecções sob guarda da ALT-SHN. Trata-se de 

um universo de centenas de sítios, espalhados pelo litoral Oeste 

entre os concelhos de Torres Vedras e Nazaré;  
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b) - Identificação de zonas de risco paleontológico -Tão importante como 

georreferenciar as jazidas é identificar zonas de risco 

paleontológico, ou seja, zonas que, devido a condicionalismos 

naturais, ou devido à plausível acção humana configurem um 

cenário de potencial destruição de património paleontológico. A 

Identificação destas zonas permitirá monitorizar e prevenir 

atempadamente eventuais destruições através da programação de 

prospecções e/ou escavações de salvamento;  

 

c) - Construção de um SIG flexível e de fácil utilização – é fundamental que 

o resultado final funcione como ferramenta de estudo das colecções 

e da paleontologia da região. Para tal deverá ser facilmente 

utilizado por não especialistas em geoinformação; 

 

d) - Georreferenciação de elementos geomorfológicos - há outras 

informações relevantes para o estudo paleontológico além das 

jazidas. Acidentes e fenómenos geológicos poderão constituir 

dados relevantes para interpretar paleoambientes e fenómenos de 

transição geológica; 

 

e) - Garantir a actualização e análise dos dados tratados - este Projecto não 

se esgota em si mesmo, ou seja, não acaba com a construção do 

SIG. Um SIG é por definição uma ferramenta de análise dinâmica, 

passível de ser actualizada a qualquer momento com mais 

informação – quaisquer dados relevantes que no futuro surjam 

serão também eles integrados no SIG; 

 

f) - Acções de Formação e partilha de conhecimento - O conhecimento 

técnico altamente especializado que este projecto pretende trazer 

para dentro da ALT-SHN, será reproduzido e espalhado por todos 

os sócios que manifestem interesse na área. Pretende-se com isto 

que a instituição seja o mais autónoma possível, o que passa pela 

partilha de conhecimento pelo maior número possível de 

interessados de modo a reduzir a dependência da instituição dos 

poucos portadores do saber em caso de necessidade; 
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g) - Assegurar formas de partilhar os dados obtidos com entidades e 

particulares acreditados - Uma vez concluído o projecto, toda a 

informação passível de ser apreendida através do SIG estará 

disponível para qualquer investigador particular ou entidade 

devidamente acreditada. É objectivo da identidade promotora 

construir uma ferramenta única e inovadora e pô-la ao serviço da 

paleontologia portuguesa e europeia; 

 

1.3.3 Âmbito geográfico 

 

De um ponto de vista macro-estrutural, a Região Oeste insere-se na Bacia 

Lusitana - uma área delimitada a Oriente do maciço Herciniano (corresponde, 

grosso modo, à Beira Interior), a Sul pelo Rio Sado, A Ocidente pelo Oceano 

Atlântico e a Norte pelo Rio Mondego. Pese embora a mancha de dispersão das 

jazidas em questão não se espalhe por toda esta área – concentrando-se no litoral 

Oeste, do ponto de vista geológico toda a área aqui indicada constitui uma única 

grande unidade geomorfológica muito rica em termos paleontológicos: a Bacia 

Lusitana - uma depressão geomorfológica resultante de uma fase abortada de 

abertura do proto Atlântico Norte durante Mesozóico (Rasmussen, 1998).  

Embora esteja a prevista a possibilidade de, mais tarde, numa segunda 

fase, integrar toda todo este território, o Projecto SIGAP incide exclusivamente na 

Zona Oeste, funcionando o concelho de Torres Vedras como experiência piloto 

(Figura 2). Assim, embora tenham sido georreferenciadas todas as jazidas 

presentes nas colecções à guarda da ALT-SHN (Anexo 1), a análise e 

metodologia exposta neste relatório incidem apenas sobre o concelho de Torres 

Vedras. 
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Figura 2 - Âmbito Geográfico do Projecto 
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1.3.4 Meios e cronograma 

 

O Projecto SIGAP inicia oficialmente a 2 de Abril de 2008, data em que a 

Comissão Científica da ALT-SHN aprovou o projecto. A memória descritiva do 

projecto, preconiza um conjunto de condições e meios necessários à realização 

do mesmo. Uma síntese dos meios previstos e respectivo orçamento pode ser 

observada na tabela abaixo (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – meios e orçamento do Projecto SIGAP 

 

O eixo “Formação Técnica”, corresponde ao Mestrado em Ciência e 

Sistemas de Informação Geográfica do ISEGI, necessidade fundamental e 

indispensável para dotar o gestor de projecto dos conhecimentos técnicos e 

científicos necessários; o segundo eixo prevê a aquisição de um computador 

portátil e de um receptor GPS; o terceiro eixo suporta despesas com software 

ESRI; o quarto diz respeito a aquisição de cartografia de base em formato digital 

ou analógico e finalmente o quinto e último eixo prevê os gastos de combustível 

com as centenas de quilómetros que é necessário percorrer para visitar todas as 

jazidas e locais a georreferenciar.  

O orçamento inicial foi reforçado para garantir uma maior margem, tendo 

sido reunidos 11629,09€, dos quais 20% são financiados pela ALTSHN, e os 

restantes 80% pelo Município de Torres Vedras, que desde cedo demonstrou 

interesse no projecto. A totalidade da verba foi assegurada em Fevereiro de 2009. 

Em termos de cronograma, a conclusão do Projecto estava prevista para 

Setembro de 2010 com tolerância máxima de mais seis meses. A execução do 

projecto foi estruturada em fases que foram executadas em paralelo ou 

isoladamente conforme se observa no gráfico abaixo (Figura 3). 

Necessidade Esforço 

EIXO 1 – Formação Técnica  3200,00€ 

EIXO 2 – Hardware e Equipamento  1300,00€ 

EIXO 3 – Software  3763,10€ 

EIXO 4 - Aquisição de Cartografia  1228,00€ 

EIXO 5 - Deslocações  600,00€ 

TOTAL 10091,10€ 
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Figura 3 – Fases de execução do Projecto 

 

1.3.5. Implementação 

 

A estratégia de implementação do projecto, e consequente integração 

institucional, assentou no pressuposto que afirma que as pessoas são a maior 

mais-valia de qualquer instituição (Silva, 2006). A valorização do capital humano 

da ALT-SHN passou por três momentos: 

 

a) – Discussão interna aquando da concepção do projecto – fundamental 

para condensar ideias, avaliar expectativas e definir objectivos; 

 

b) – Relatórios de progresso semestrais – relatórios em que se informa a 

direcção e a Comissão Científica (e a CMTV enquanto co-

financiadora do Projecto), sobre os avanços e desvios à execução 

do projecto; 

 

c) – Acções de formação internas – as acções de formação são um 

instrumento essencial para manter os sócios ligados ao projecto. 

Com elas, pretende-se transmitir conhecimentos e técnicas que 

permitam aos interessados colaborar directamente para o 

desenvolvimento do projecto. 

 

O denominador comum a estes três eixos é o objectivo explícito de envolver 

toda a organização – é importante que toda a estrutura organizacional esteja a par 

dos progressos e dificuldades inerentes ao projecto. É fundamental manter a 

organização actualizada sobre a evolução do projecto, e de certa forma co-

responsabilizá-la por quaisquer situações que possam surgir, sublinhando assim a 

ideia de que se trata de um projecto da organização e não de um sócio ou de um 

departamento apenas. 
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Igualmente importante foi a política de parcerias que se estabeleceu com 

vista a enriquecer o projecto do ponto de vista técnico e científico. A tabela 2 

apresenta uma síntese das parcerias estabelecidas e que, de alguma forma, 

contribuíram para o enriquecimento do projecto: 

 

Tabela 2 – Parcerias e contributos institucionais 

 

Entidade Contribuição Enquadramento 

IGEOE 

Acesso aos serviços WMS 

 

Acesso e apoio no acesso à rede 

SERVIR 

Apoio concedido ao abrigo da política de 

apoio a projectos civis assumida pelo 

IGEOE. A ALT-SHN compromete-se a 

realizar uma apresentação dos resultados 

do Projecto nas instalações do IGEOE 

Faunalia Lda. 
Formação Técnica em soluções 

open source 

Parceria que prevê a cedência, por parte da 

ALT-SHN das suas instalações para a 

realização de formações nos domínios de 

software open source, e por parte da 

faunalia, a oferta de inscrições nos cursos a 

sócios da ALT-SHN e aconselhamento 

técnico 

CIMO Ortofotos 
Ortofotos cedidas ao abrigo da política de 

apoio a associações assumida pela CIMO 

Espeleo Clube de 

Torres Vedras 

Cartas Geológicas à escala 

1:500000 

O ECTV, cedeu cartas geológicas 

esgotadas, ao abrigo das relações cordiais 

mantidas entre as duas instituições 

Digiterra.hu 

Oferta de licença para o software de 

recolha de dados em campo 

Digiterra Explorer 6 

Apoio concedido ao abrigo da política de 

promoção do software de recolha de dados 

em campo. Em troca, a ALT.SHN 

compromete-se fazer referência ao software 

em todas as apresentações do Projecto e no 

seu website. 
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2 A PALEONTOLOGIA DA REGIÃO OESTE 

 

2.1 Caracterização Paleobiológica 

 

A zona do litoral, onde se concentram os vestígios paleontológicos 

conhecidos de Torres Vedras, tem origem em ambientes lagunares e de delta 

(Yale, 2006), testemunho da fase de separação da Ibéria do continente Norte 

Americano (Pimentel, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Reconstituição de paleoambientes fluvio-deltaicos (fonte: Yague, 2006) 

 

Os vestígios desta paleopaisagem são facilmente observáveis ainda hoje 

(figura 5) e constituem uma evidência clara do tipo de ecossistema que 

predominaria no que é hoje a região oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Vestígios de paleocanais observáveis nos extractos das falésias do litoral Oeste 
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Do ponto de vista faunísitico, o registo fóssil português conta com 

representantes de quase todos os grandes grupos de dinossauros (ornitópodes, 

tireóforos, terópodes e saurópodes) que são abundantes em alguns níveis 

sedimentares da Bacia Lusitana, sobretudo no Jurássico Superior 

(Kimmeridgiano-Titoniano) e que estão bem representados na Colecção de 

Referência da ALT-SHN. As zonas de Torres Vedras, Batalha, Pombal e Lourinhã 

têm registado nos últimos anos várias ocorrências. O conjunto de ornitisquios está 

composto por tireóforos, dos quais que se identificaram restos de três 

estegossaurios (Dacentrurus, Miragaia y Stegosaurus, em Torres Vedras, Batalha 

e Lourinhã) (Escaso et. al, 2007a, b; Mateus et. al. 2009) e um anquilossaurio com 

atribuição segura: Dracopelta (Galton, 1980; Pereda Suberbiola, 2005). 

Dracopelta é um dos anquilossaurios mais antigos que se conhecem e é o único 

descrito até ao momento no Jurássico Superior da Península Ibérica. O seu 

registo restringe-se a um único exemplar procedente da Formação do Freixial 

(Titoniano), da Praia do Sul (Torres Vedras). 

Neste contexto geológico ocorrem ainda ornitópodes, como formas próximas 

aos tradicionais hipsilofodontideos e driosaurideos, e também mais frequentes 

camptosaurideos (Draconyx e Camptosaurus) (Escaso et. al., 2010). 

A ocorrência de saurópodes está fundamentalmente composta por formas 

de eusauropodes basais (Lourinhasaurus) (Dantas et. al.,1998), diplocodocoideos 

(Dinheirosaurus) (Bonaparte e Mateus, 1999),  e titanosauriformes (Lusotitan) 

(Antunes e Mateus, 2003), representando formas endémicas de Portugal. Mas 

também se reconheceu recentemente a presença de um saurópode de 

distribuição ibérica, como Turiasarus, ficando por estabelecer a presença de 

algumas formas compartilhadas com o registo fóssil de dinossauros da América 

do Norte, como Camarasaurus (Yague et. al. 2006). O conjunto de géneros de 

terópodes (carnívoros) portugueses está constituído pelo ceratossaurio 

Ceratosaurus, o espinossauroide Torvosaurus, pelos carnossaurios 

Lourinhanosaurus e Allosaurus, e pelo tiranossauroide Aviatyrannis (Leiria). 

Os terópodes Lourinhanosaurus y Aviatyrannis são, de momento, exclusivos 

da Península Ibérica e Ceratosaurus (Mateus et. al 2000) e Torvosaurus (Mateus, 

2006) seriam formas partilhadas (pelo menos a nível genérico) com o registo 

sincrónico de América do Norte. A ocorrência de Allosaurus em Portugal é muito 

mais conclusiva. Surgindo inicialmente na jazida de Andrés, Pombal (Malafaia et. 

al. 2007), um novo exemplar de Allosaurus foi descoberto em Torres Vedras, nas 
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arribas da Praia de Cambelas (Malafaia et. al., 2009). A descrição destes 

exemplares constitui a primeira referência robusta de um allossaurídeo na Europa, 

fora da América do Norte e de uma espécie de dinossauro partilhada entre a 

Europa e os EUA. Os restos de Allosaurus conhecem-se bem nas camadas 

sincrónicas da Formação Morrison nos Estados Unidos, mas o achado dos 

exemplares portugueses sugere uma distribuição mais ampla da espécie ao largo 

da Laurasia. Esta presença de faunas partilhadas levam a supor a existência de 

uma ligação terrestre, pontualmente emersa ao largo do proto - Atlântico Norte, e 

que permitiria o intercâmbio de dinossauros entre os dois continentes.  

 

1.3.2 Perspectivas 

 

A presença de formas estreitamente relacionadas com faunas sincrónicas 

com o registo norte-americano, em simultâneo com formas endémicas e outras 

partilhadas pelo registo europeu, situam a Península Ibérica como um 

interessante cenário biogeográfico, cuja interpretação, apesar do importante 

aumento de informação que se tem produzido nos últimos anos, está ainda muito 

dependente da interpretação das relações de parentesco de muitos grupos 

representados 

A possibilidade de aprofundar o conhecimento a nível de parentescos, de 

estabelecer contextos biogeográficos e de complementar os avanços feitos nos 

últimos anos a nível de taxonomia e sistemática é um dos potenciais da colecção 

e atesta a sua importância. De facto, sabemos ainda pouco sobre os 

ecossistemas continentais que se desenvolveram no final do Jurássico Superior 

na costa oriental do proto-Atlântico norte. Estas carências são mais evidentes se 

compararmos o nosso nível de conhecimento com o que se tem obtido no espaço 

de um Século de trabalhos de campo e investigação nos sedimentos sincrónicos a 

oeste do proto-Atlântico norte, na Formação geológica de Morrison, no centro-

oeste Norte Americano (sincrónica da Bacia Lusitaniana). Não obstante, é cada 

vez mais evidente que os dinossauros do Jurássico Superior português 

constituem um argumento importante para o conhecimento dos primeiros passos 

da abertura do Atlântico Norte e que o seu estudo é extremamente importante 

para conhecer este processo e avaliar o tipo de continuidade ou descontinuidade 

se processou nos mesmos durante o Cretácico. Estes e outros aspectos poderão 

ser em muito compreendidos com a aquisição desta colecção, cujo potencial, 

compreendendo todo o trabalho a fazer relativamente à mesma, é inquestionável.  
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O estudo da colecção também poderá contribuir, para se esclarecer uma das 

principais discussões paleontológicas em Portugal: a determinação das primeiras 

ocorrências (FAD, First Appearence Data) e o ultimo registo estratigráfico da 

mesma ou de outras espécies (LAD, Last Appearence Data) – informação 

essencial para compreender como, quando e em que contextos 

cronoestratigráficos, aparecem pela primeira vez espécies exógenas e qual o 

impacto dessa “colonização” sobre as espécies endémicas. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Dados 

 

3.1.1 Sistemas de Coordenadas 

 

Quando se parte para um projecto que será construído a partir de várias 

fontes de informação à partida ir-se-á lidar com sistemas de coordenadas distintos 

sendo necessário decidir qual o sistema de coordenadas com que se irá trabalhar. 

De modo a facilitar a gestão dos sistemas de referenciação espacial, adoptou-se a 

nomenclatura EPSG (Europeam Petroleum Survey Group), um consórcio 

internacional que atribuiu um código para praticamente todos os sistemas de 

referência utilizados na Terra de modo a facilitar a interoperabilidade da 

informação espacial (Harter, 2009) No caso do projecto SIGAP, a informação de 

base utilizada compreendia os seguintes sistemas de coordenadas: 

 

Tabela 3 – Sistemas de coordenadas da cartografia de base 

 

O sistema de coordenadas adoptado para o Projecto foi o PT-

TM06/ETRS89, um sistema baseado num conjunto de estações fixas à placa 

euro-asiática correspondentes às medições ITRF (International Terrestrial Frame) 

de 1989 (Gonçalves, 2009). 

 

A escolha deste sistema de coordenadas deveu-se a 3 factores: 

 

a) – É o novo sistema de coordenadas adoptado pelo IGEO (Instituto 

Geográfico), e será aquele em que se baseará toda a produção 

cartográfica nacional futura, pelo que assim se garante que o 

SIGAP integrará facilmente novos dados no futuro. 

Informação Sistema Coordenadas Código 
EPSG 

Carta Militar de Portugal – série 888 
Datum Lisboa (Coordenadas 

Militares)   
20790 

Carta Geológica de Portugal Bessel Bonne 20791 

Plano Director Municipal de Torres 
Vedras 

Datum 73 27493 

Ortofotos Datum 73 27493 

Carta Administrativa Oficial de Protugal PT-TM06/ETRS89 3763 

Dados recolhidos em campo WGS84 4326 
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b) – O PT-TM06/ETRS89 apresenta-se como um sistema mais 

preciso, ideal para apoio a trabalhos topográficos e 

levantamentos de campo (Gonçalves, 2008).  

 

c) - O facto de ter na sua base a fixação ao datum global de 1989, que 

coincide com o WGS84 dessa altura, também facilita a 

integração de informação disponibilizada nesse popular sistema 

de coordenadas.  

 

A adopção deste sistema imponha observações pertinentes no que toca às 

transformações que seriam necessárias para colocar toda a informação no 

sistema de coordenadas pretendido. A discrepância mínima entre o PT-

TM06/ETRS89 e o Datum 73, que se situa entre os 2 e os 3m na Região Oeste 

(figura 6), justificava cuidados acrescidos no que toca às transformações 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Discrepâncias entre Datum 73 e PT-TM06/ETRS89 (segundo Gonçalves, 2008) 

 

Isto tornou recomendável a adopção da biblioteca PROJ.4 – Cartographic 

Projections Library, uma biblioteca concebida por Gerald Evenden para gerir 

conversões cartográficas através de comandos numa lógica de projecção de input 

� projecção de output (Evenden, 2003). As conversões de coordenadas foram 

feitas com aplicação CS2CS, através da interface open source GDAL (Geospatial 
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Data Abstraction Libray) com base nas grelhas disponibilizadas pelo professor 

José Alberto Gonçaves, um sistema que reduz substancialmente a margem de 

erro associada a conversões de datum (Gonçalves, 2008).   

Finalmente, para cada ficheiro convertido, associou-se um ficheiro .proj, que 

mais não é que um ficheiro que contem informações sobre o sistema de 

referenciação espacial associado aos dados, nomeadamente, o datum, o elipsóide 

de referência, a projecção cartográfica, o meridiano de referência e as unidades 

de medida utilizadas. Deste modo garante-se a eliminação de eventuais equívocos 

no futuro, uma vez que se o sistema de coordenadas não estiver especificado, 

devido à diferença mínima entre datum73 e PT-TM06/ETRS89 seria difícil a um 

utilizador futuro da informação determinar em qual dos sistemas se encontrava a 

informação (Gonçalves, 2008).  

 

3.1.2 Dados de partida 

 

Com excepção dos dados que implicam recolha directa em campo, todas as 

outras necessidades a nível de informação cartográfica de base provêem de 

organismos públicos. Não se discutirá aqui a natureza técnica dos modelos de 

dados raster e vectorial, um tema largamente abordado na bibliografia da 

especialidade, e presente em qualquer manual de introdução aos SIG (Lusch, 

1999). Não obstante, a implementação desses tipos de dados (i.e. o formato dos 

dados), deve obedecer a critérios de qualidade que promovam a 

interoperabilidade e a performance, do SIG.  

Os vectores de base utilizados foram a Carta Administrativa Oficial de 

Portugal, produzida pelo Instituto Geográfico e a Rede Hidrográfica produzida pelo 

Instituto da Água. Para os dados vectoriais foi adoptado o formato shapefile (.shp) 

por razões evidentes: é um standard de facto do universo SIG, e além da 

flexibilidade do formato, assegura o desiderato da interoperabilidade, uma vez que 

é um tipo de ficheiro aceite por todos os softwares SIG e até por softwares de 

edição vectorial e de base de dados (ESRI, 2003).  

Já para os dados raster a escolha teve por base uma aferição das 

vantagens e desvantagens dos formatos actualmente disponíveis. Os formatos 

raster mais eficientes a nível de compressão e velocidade de visualização são o 

Multiresolution Seamless Image (extensão .sid) e o Enhanced Compressed 

Wavelet (extensão .ecw). Ambos são soluções proprietárias, para as quais é 

necessário adquirir licenças para editar e/ou criar ficheiros com estas extensões 
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(Carreira, 2010). A isto acresce que se trata de um formato que não é suportado 

por muitos softwares, o que não favorece a interoperabilidade e partilha de dados. 

Face ao exposto, optou-se por converter todos os rasters para formatos abertos 

ou livres de forma a contornar as restrições associadas aos formatos proprietários. 

Assumindo que os rasters devem suportar paletes com mais de 256 cores, as 

opções disponíveis actualmente são o Joint Photographic Experts Group 

(extensão .jpg), Portable Network Graphics (extensão .png), e  Tagged Image File 

Format (exensão .tiff). A escolha recaiu sobre o formato .tiff com compressão 

deflate. A opção justifica-se pelo facto de o formato .tiff ser aceite por 

praticamente qualquer software, por ter tempos de rendering melhores que as 

outras três opções, e por trabalhar com compressão reversível e sem perdas 

significativas de qualidade como é o caso do algoritmo deflate (Furieri, 2010). As 

conversões de formato foram aplicadas aos rasters que foram fornecidos noutro 

formato que não o .tiff (tabela 4). 

                                        Tabela 4 – rasters utilizados  

 

3.1.3. Paisagem e recolha de dados  

 

A paisagem da região em estudo apresenta particularidades a nível da 

morfologia que é necessário ter em conta antes de avançar para o trabalho de 

recolha de dados em campo. A georreferenciação das jazidas e de outros 

elementos, que se situam na sua esmagadora maioria na zona costeira impõe 

algumas observações.  

A zona litoral é composta por arribas e falésias interrompida apenas nas 

zonas de baia onde desaguam rios. São exemplos disso a zona de Porto Novo e 

Santa Rita a Norte, e a Foz do Sizandro a Sul. Em contrapartida o interior é mais 

plano nas zonas adjacentes às margens dos Rios Sizandros e Alcabrichel, mas 

mais acidentado à medida que se avança para o interior. 

Esta morfologia consubstancia uma paisagem de falésias e escarpas de 

erosão muito acelerada (Figura 7) O principal contributo para a erosão das 

falésias é sem dúvida a gravidade: quanto maior o declive – e não são raras 

Raster Escala Formato Resolução Origem 
Carta militar de 

Portugal 
1:25000 .tiff 2,5m Digitalização a partir de original analógico 

Carta Geológica de 
Portugal 1:500000 .tiff 10m Digitalização a partir de original analógico 

Plano Director 
Municipal 1:10000 .jpg 0,84m Adquirido em suprte digital junto da CMTV 

Ortofotos 1:10000 .sid 0,40m Cedido pela CIMO em formato digital 
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zonas de precipício, maior a propensão para os sedimentos, suspensos a altitudes 

de 20, 30 e até 70m, se soltarem gradualmente. Este processo é acelerado pela 

água, elemento erosivo por excelência, que desgasta as camadas geológicas ao 

escorrer por elas em consequência de chuvas ou de linhas de água que se 

precipitam pelas falésias abaixo sob a forma de autênticas cascatas sempre que a 

precipitação é mais intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Vista de falésia a partir da zona de Gentias (Torres Vedras) 

 

A paisagem acidentada torna o trabalho de campo uma tarefa árdua e 

complexa do ponto de vista técnico, do ponto de vista da segurança da equipa e 

do ponto de vista do planeamento e organização como se discutirá mais adiante. 

 

2.2.2. Tecnologia GPS – potencial e limitações 

 

O sistema GPS tem o mérito de ser o primeiro GNSS (Global Navigation 

Satellite System) aberto ao uso civil e é o único que se encontra totalmente 

operacional, uma vez que o Glonass, apesar de já estar acessível, ainda não 

oferece uma cobertura global tão eficaz como o GPS (Pullen, 2007). 

O sistema GPS consiste numa constelação de 28 satélites (24 mais 4 

suplentes), distribuídos por seis planos orbitais completando uma órbita a cada 

12h de modo a que em qualquer ponto da terra, em qualquer momento, haja 

sempre pelo menos 6 satélites visíveis. O princípio básico de funcionamento do 

GPS é o da triangulação dos tempos que o sinal rádio transmitidos pelos relógios 
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atómicos dos satélites (na frequência 1575.42_MHz) leva até ser recebido pelos 

relógios dos receptores (figura 8). A partir daqui é possível calcular a localização 

do receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – GPS: determinando a posição de um receptor (Fonte: Zogg, 2002) 

 

O sistema é composto por três segmentos distintos: o espacial (os satélites), 

o de controlo (estações em terra que monitorizam o sistema) e o de utilizador 

(receptores GPS). O fundamental é compreender que o sistema GPS permite 

calcular longitude, latitude e altitude e que a partir daqui podem ser derivadas 

outras informações adicionais como velocidade, áreas, direcção, etc. 

Desenvolvido com objectivos militares a partir dos anos 70 (continua a ter 

uma forte componente militar) a potencial para aplicações civis é imenso e, 

virtualmente, impossível de enumerar e quantificar. Podemos considerar o ano 

2000 como o ano em que a tecnologia GPS passou a ter na sociedade civil o seu 

grande vector de expansão. Nesse ano, o Departamento de Defesa Norte 

Americano decidiu desligar a Selective Availability – distorção intencional ao sinal 

de GPS que impedia os receptores civis de obter precisões aceitáveis.  

De então para cá, a tecnologia GPS expandiu-se a todas as actividades, 

desde aparelhos de navegação a projectos cujo o modelo de aquisição de dados 

passa pela contribuição de milhares de voluntários (crowdsourcing) com vista ao 

mapeamento total do globo como é o caso do OSM (Open Street Map), que em  

Julho de 2008 contava com mais de 45000 utilizadores registados (Haklay, 2008).  

A crescente acessibilidade da tecnologia GPS é bem visível através do fenómeno 

Geocaching, uma forma puramente recreativa de tirar partido da tecnologia GPS 

que consiste em esconder objectos e publicar as coordenadas desses objectos 

para que outros utilizadores de GPS possam fazer autênticas “caças ao tesouro” 

nos mais variados tipos de cenários urbanos e naturais (O’Hara, 2008) 
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Quando aplicado a objectivos científicos, em que a precisão e a 

compreensão da qualidade dos dados é uma questão fundamental, há que ter em 

conta as limitações a que a tecnologia GPS está sujeita. As limitações estão 

relacionadas com as margens de erro expectáveis entre a posição real do 

utilizador e a posição indicada pelo sistema. As margens de erro expectáveis 

variam muito em função do estudo que se considere, mas os factores que podem 

conduzir ao erro são conhecidos (tabela 5).  

 

 

 

 

 
Tabela 5 – Erros de precisão expectáveis (Fonte: http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm) 

 
Finalmente importa ainda considerar o impacto da geometria de satélites, 

perceptível através do índice DOP (Diluition of Precision), que afirma que quanto 

mais espaçados estiverem os satélites, mais precisa será a triangulação. É difícil 

quantificar a margem de erro expectável em função de uma má DOP (Langley, 

1999), mas o utilizador deve ter em conta que quanto mais alto for o valor DOP 

mais adversa será a geometria dos satélites (figura X) e mais propensas ao erro 

estarão sujeitas as suas medições. É um indicador da máxima importância para 

quem trabalhe em áreas de visibilidade limitada abóbada celeste. 

 

 

 

 

 

                                            

 

Figura 9 – Índices DOP (Fonte: Zogg, 2002) 

 

2.2.3. Metodologia de recolha de dados  

 

A definição da metodologia de recolha de dados foi elaborada em função 

das necessidades de projecto, ou seja, pode não ser igualmente eficaz para 

outros trabalhos de recolha de dados com tecnologia GPS. 

Primeiro há que definir o que é uma jazida paleontológica. Assim, e à falta 

de consenso na comunidade cientifica, considera-se jazida um sítio de onde 

Origem Erro expectável 
Atmosfera 5,5m 

Relógios e cálculo 2m 
Reflectância 2m 

Órbita 2,5m 
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tenham sido retirados em contexto – ou seja inseridos na matriz e extracto 

geológico original, fósseis de um ou mais animais. Uma jazida pode-se resumir a 

uma única peça, ou a várias, representativas de um ou mais animais, da mesma 

espécie ou de espécies diferentes. Pode também conter elementos vegetais.  

Este entendimento de jazida, juntamente com as dificuldades do terreno, já 

previamente discutidas levou à definição de critérios de qualidade para os dados 

recolhidos em campo. Desejavelmente, a margem de erro máximo para as 

coordenadas de ponto é de 3m. Mais do que isso poderá induzir em erro futuras 

escavações, pois a necessidade de precisões altas justifica-se com a 

possibilidade de explorar as jazidas num futuro próximo e averiguar o que ainda 

podem revelar. Uma vez que a precisão das medições GPS pode ser afectada por 

uma série de factores, decidiu-se complementar a informação geográfica com 

informação gráfica, ou seja fotografias. Para todas as jazidas foram tiradas 

fotografias com uma bandeira apoiada no local exacto de onde foram retirados os 

fósseis (figura 10), privilegiando, sempre que possível, um ângulo que permita 

captar também elementos marcantes da geomorfologia e da paisagem 

envolventes que possam ser utilizados como referências futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  – Fotografia de trabalho de levantamento 

 

A informação gráfica é um complemento dada a dificuldade em obter leituras 

precisas de GPS em zonas onde os erros de reflectância dos sinais rádio podem 

ser consideráveis, e onde, além disso, metade da abóbora celeste está bloqueada 

por falésias o que potencia valores de DOP altos devido à dificuldade em trabalhar 

com boas geometrias de satélite. 
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Figura 11 – Problemas inerentes à recolha de coordenadas na área de projecto  

 

A dificuldade de recepção de sinais GPS imposta pela paisagem (figura 11) 

obrigou a que a recolha de dados através de receptor GPS adoptasse algumas 

precauções. O primeiro cuidado foi garantir acesso a correcções diferenciais em 

tempo real (DGPS), o que obrigou à aquisição de um receptor que trabalhasse 

com pelo menos dois modos de correcção diferencial alternativos, desiderato 

satisfeito pelo MobilleMapper CX da Magellan. Obter correcções diferenciais é 

fundamental para eliminar grande parte das margens de erro a que um sinal 

autónomo está sujeito (tabela 6). Em condições ideias é possível obter precisões 

submétricas (IGEOE, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 6 – Erro máximo em medições GPS e DGPS (Fonte: Sabatani, 2008) 

 

Um dos sistemas DGPS utilizado, e o mais comum e fácil de usar é o SBAS 

(Satellite-based Augmentation System), um sistema que fornece correcções 

diferenciais através de um conjunto de satélites geoestacionários (SHERMAN, 

1998). Inicialmente desenvolvido para apoio à navegação aeronáutica, depressa 
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se tornou uma mais-valia para a indústria GPS não só por aumentar a precisão, 

mas também por ser fácil de usar – o utilizador não tem de ter conhecimentos 

técnicos profundos para tirar partido deste sistema. Na Europa o sistema SBAS foi 

implementado através do EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service), uma rede de 34 estações terrestres que monitorizam três satélites 

geoestacionários encarregues de transmitir correcções diferenciais ao receptor de 

GPS do utilizador. O problema do sistema EGNOS é que não está completamente 

imune a muitos dos factores de erro que afectam a recepção de sinal dos satélites 

GPS. Uma vez que as correcções são recebidas através de sinais enviados por 

satélite, estes sinais também estão sujeitos a distorções atmosféricas e aos 

efeitos da reflectância. Além disso, como o sistema foi pensado para apoio à 

aviação, o uso em condições restritivas do ponto de vista topográfico pode ser 

altamente condicionado (EGNOS, 2009). 

Estes inconvenientes, embora não excluíssem o uso do sistema EGNOS, 

tornaram claro que o ideal seria ter acesso a um segundo tipo de correcções, 

preferencialmente mais precisas. A solução adoptada foi a rede de estações de 

referência permanentes do IGEOE - a rede SERVIR (Sistema de Estações de 

Referência GNSS Virtuais). Esta rede, totalmente operacional desde 2006 e 

reforçada ao longo dos anos seguintes, é constituída por 26 estações de 

referência espalhadas por todo o país (figura 12).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Mapa da localização das estações de referência (fonte: www.igeo.pt) 
 

Estas estações, de coordenadas conhecidas, baseiam-se na técnica SBS 

(Single Based Station), na qual um receptor GPS estático emite correcções para 

um receptor GPS móvel. No caso da rede SERVIR trata-se de um conjunto de 

SBS que, funcionando em rede, eliminam as desvantagens associadas a esta 
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metodologia – necessidade de utilizar dois receptores GPS com dois utilizadores 

para cada um dos aparelhos e fraco raio de autonomia do receptor móvel em 

relação ao fixo (Afonso, 2007). 

 A disposição das estações garante que qualquer utilizador dentro da rede, 

ou nas suas imediações, receba correcções diferenciais em tempo real através de 

sinais RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services): o receptor 

GPS envia o cálculo sobre a sua posição actual para o centro de controlo da rede 

através do protocolo NMEA (National Marine Electronics Association), que por sua 

vez, reenvia o cálculo da posição do receptor, agora devidamente corrigida para o 

receptor GPS que gera uma VRS (Virtual Reference Station) a partir da qual 

calculará correcções diferenciais (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Esquema de Funcionamento da rede SERVIR (adaptado a partir de Afonso, 2007 com 

base em Landau et al., 2002) 

 

As comunicações entre o centro de controlo e o receptor GPS processam-se 

através do protocolo NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) 

que utiliza um telemóvel com ligação GPRS (General Packet Radio Service) 

conectado ao receptor de GPS através de Bluetooth para aceder ao ip do servidor 

do centro de controlo e assim receber e transmitir as correcções para o GPS. 

Este sistema apresenta várias vantagens, sendo de destacar o facto de as 

correcções não serem condicionadas por erros atmosféricos e de reflectância o 

que aumenta a precisão das medições horizontais para valores submétricos quer 

na componente horizontal, quer na componente vertical, uma melhoria substancial 

relativamente à precisão alcançável com o sistema EGNOS (IGEOE, 2007). A 

principal limitação prende-se com o facto de o uso das correcções diferenciais via 

NTRIP estar dependente da cobertura de rede do operador GPRS, neste caso a 

TMN. Tirando os casos em que esta cobertura não se verifica, todas as 

coordenadas foram recolhidos recorrendo à rede SERVIR.  
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De modo a reforçar as garantias de qualidade dos dados recolhidos em 

campo, o trabalho de levantamento privilegiou os dias e horas de geometria e 

visibilidade favorável por parte dos satélites GPS, informação fornecida pelo 

software Planning da Trimble (figura 14).  

 
Figura 14 – Exemplo de planeamento de trabalho de levantamento 

 
Finalmente recorreu-se ainda a controlos posicionais junto de um marco 

geodésico antes dos trabalhos de levantamento para garantir a precisão das 

coordenadas (figura 15). Acrescente-se que em diferencial via NTRIP as 

diferenças entre a coordenada do marco e as registadas são mínimas – na ordem 

dos centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Controlo posicional no topo de um marco geodésico 

 

Tão importante como assegurar a precisão das coordenadas, é garantir um 

registo eficaz dos dados em campo. Partindo dos critérios expostos por Mário 

Cachão (Cachão, 1998), e da necessidade de obter dados que permitam, no 

futuro, um controlo de qualidade posicional sobre os dados registados, foi criada 

uma tabela com os atributos considerados indispensáveis para caracterizar uma 

jazida. Esta tabela foi transposta para o formato Esri Shapefile (.shp), de forma a 

tirar partido da flexibilidade deste formato vectorial, especialmente no que 
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concerne à possibilidade  de editar a tabela de atributos graças à extensão .dbf 

(dBase) do ficheiro de tabela que acompanha a extensão .shp (ESRI, 1998). O 

shapefile foi criado no software QGIS e exportado para um SD card com software 

Digiterra Explorer 6, uma solução SIG proprietária para plataformas móveis – pads 

que permite registar geometrias em tempo real directamente para o formato que 

se queira, neste caso um shapefile (tabela 7). 

 
Tabela 7 – Atributos associados ao shapefile Jazidas.shp 

 

As vantagens de poder registar todos estes elementos em campo são 

essencialmente duas: em primeiro lugar é sempre mais fiável registar informação 

enquanto se observa, e em segundo lugar é muito mais vantajoso em termos de 

tempo dispendido com a recolha de dados, pois a alternativa seria preencher os 

atributos do shapefile no computador pessoal com base em registos manuais e/ou 

com o apoio da observação das fotografias tiradas no dia. 

 

 

 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Acrónimo text 

Identificador único para cada jazida. Obtido a partir das 
iniciais do Concelho e da Freguesia seguindo a ordem 

numérica de registo (i.e tvsil17 = Torres Vedras, Silveira, 
jazida 17). Este tem a sistema tem a vantagem de fornecer 
informações sobre o enquadramento administrativo com um 

único campo 

tvsil17 

Topónimo text Nome pelo qual é conhecida a zona onde se situa a jazida Praia Azul 

Grupo text Tipo de animal/animais/plantas Sauropoda 

Vestígios text Que partes do animal/animais/plantas foram exumadas Vertebras 

InSitu logical 
Se os achados foram encontrados no contexto original ou 
se, pelo contrário foram encontrados soltos de uma forma 

que permite identificar com alguma certeza o local da jazida 
True 

Matriz text Tipo de rocha que envolve os fósseis Arenito 

Idade text Época geológica – único campo preenchido à posteriori 
Portlandiano 

Kimmeridginao 

Data text Data em que a jazida foi registada 23-08-2010 

Equipa text Primeiro e segundo nome de cada um dos elementos 
responsáveis pelo registo AM e JJ 

Fotos Integer Número de fotografia/s que documentam a visita à jazida 156 

Cota Integer Altitude acima do nível médio do mar 26 

Precisão text Qual o tipo de correcção diferencial utilizado, se algum SERVIR 

PDOP Integer Indice de Diluição de precisão posicional – preenchido 
automaticamente 3 

Satélites Integer 
Número de satélites utilizados para calcular a coordenada – 

preenchido automaticamente 7 

Observações  text Informações adicionais que se considere pertinentes 
registar em campo Null 
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3.2 Derivação de Dados 

 

3.2.1 Operações de Vectorização 

 

Grande parte dos dados necessários para os modelos de risco foi obtida a 

partir de operações de vectorização de dados. A vectorização de novos objectos a 

partir de um fundo raster é uma das técnicas mais utilizadas para obter dados 

novos e tem a vantagem de ser informação que beneficia da flexibilidade 

associada ao modelo vectorial. Foram criados dois vectores, ambos a partir da 

CMP (tabela 8), com vista a operações futuras. 

 

 

 

Tabela 8 – Vectores criados a partir de vectorização entidades discretas 

 
Os nomes dados aos ficheiros criados – assim como a todos os elementos 

utilizados ou criados no decorrer do projecto seguiram a codificação UTF8 (Eight-

Bit Unicode Transformation Format), daí a ausência de caracteres típicos das 

línguas latinas como acentos e cedilhas. Esta opção justifica-se com a 

necessidade de garantir a total interoperabilidade dos lados que pode ser 

dificultada se utilizarmos codificações associadas a idiomas que não o Inglês. 

Outro cuidado foi a preocupação com a topologia dos vectores. Em ambos 

os casos as topologias são relativamente simples, mas considerando os erros e 

impacto que uma má topologia pode ter em futuras análises espaciais (Maras, 

2010) foram definidos critérios com vista a evitar os erros topológicos mais 

comuns neste tipo de edições vectoriais nomeadamente erros de sobreposição e 

erros de desconexão (Deng, 2002). A vectorização de redes hidrográficas é 

propícia à ocorrência de erros de desconexão, e a vectorização de curvas de 

nível, principalmente em zonas de declive e precipício exige especiais cuidados 

para evitar erros de sobreposição (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

Vector Atributos Tipo Geometria 

LinhasAgua.shp Nome Text Linhas 

CurvasNivel.shp Elevacao Integer Linhas 
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Figura 16 – Contextos de erro mais frequentes com vectores de linha 

 

De forma a evitar este tipo de erros, as operações de vectorização foram 

levadas cabo com a opção topological editing, que o Quantum Geographic 

Information System (QGIS) disponibiliza de modo a garantir a conexão dos nós no 

caso das linhas de água e a adjacência das linhas mais próximas no caso das 

curvas de nível. 

 

3.2.2. Operações de Reclassificação 

 

A construção de modelos – tema explorado mais adiante, pressupõe a 

utilização de álgebra de mapas, mas para se obter resultados fiáveis há que 

assegurar que as células dos rasters têm valores constantes. Para tal há que pré 

processar rasters através de software de edição de imagem de modo a que os 

rasters tenham valores constantes e bem delimitados (figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - exemplo de operação de pré processamento de raster 
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Agrupar as células com valores constantes foi feito em função das entidades 

discretas que seria importante agrupar tendo em conta análises posteriores 

(tabela 9) 

 

 

 

 

 

 

(Tabela 9 - elementos agrupados a partir dos rasters) 

 

O pré processamento é fundamental para as operações de modelação pois 

assegura uma delimitação espacial inequívoca e absoluta das variáveis a 

considerar e, além disso torna muito mais simples as operações de reclassificação 

dos valores de célula, facilitando assim a obtenção do output a partir dos inputs 

seleccionados (Goodchild, 2005). 

 

3.2.3 Modelo Digital de Elevação 

 

Obter modelos digitais de elevação é uma operação relativamente simples 

se a resolução pretendida não for muito elevada. Como referência, temos o 

exemplo dos dados que os EUA e o Japão, através do projecto ASTER (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), disponibilizam, e que 

permite a obtenção de Modelos Digitais de Elevação (MDE) com resolução de 30 

metros no plano horizontal e uma precisão vertical na ordem dos 20 metros2, 

suficiente para mapas hipsométricos à escala nacional ou regional, mas 

manifestamente insuficiente para os objectivos do projecto. 

A solução adoptada, passou pela vectorização das curvas de nível da CMP 

à escala 1:25000 de modo a obter uma boa base para criar um MDE em formato 

raster a partir de interpolação. Esta opção, embora extremamente trabalhosa, 

apresenta duas grandes vantagens: 

 

a) – Altitudes têm como referencial o mareágrafo de cascais e não um 

elipsóide de referência, o que assegura maior precisão vertical; 

                                            
2 ASTER GDEM Readme File – disponível em http://srtm.datamirror.csdb.cn/resource/doc/gdem0.pdf 

Raster Elementos Agrupados 

CGP 

- Jurássico oxfordiano/kimmeridgiano 
- Jurássico portlandiano/Kimmeridgiano 

-Cretácico 
- Quaternário 

PDM – Planta de condicionantes 

- Área Urbanizável 
- Reserva Ecológica e Reserva Agrícola 
- Pedreiras e contratos de exploração 

- Sem condicionantes 
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b) – Permite a obtenção de um MDE de resolução espacial elevada – 10m. 

 

Uma vez obtidos os inputs a serem utilizados, procedeu-se à escolha dos 

interpoladores que irão moldar o MDE. Importa no entanto clarificar o que se 

entende por MDE. Um modelo digital de elevação é uma representação do relevo 

que ignora todos os elementos não topográficos como vegetação ou construções, 

é, por isso, uma representação estritamente topográfica (Li, 2005). 

Mais do que as características técnicas dos vários interpoladores 

disponíveis, o que realmente importa é aferir qual o interpolador que melhor se 

adapta ao terreno que queremos modelar (Binh, 2008). Nos 400km2 do concelho 

de Torres Vedras a paisagem dominante são sem dúvida colinas e morros que, 

aliás, desempenharam um papel importante na história da região ao 

proporcionarem as condições ideais para a construção de um sistema defensivo 

que viria a ser conhecido como “Linhas de Torres”. Do ponto de vista do realismo 

morfológico e da facilidade de visualização, o interpolador Inverse Distance 

Weight (IDW) poderia ser uma boa escolha para produzir o MDE para a área em 

estudo, mas a computação necessária para se alcançar uma resolução espacial 

de 10m seria elevada (Hugentobler, 2004). Outra grande desvantagem deste 

interpolador é o facto de assentar numa estrutura em grade (Shaowen, 2003), 

uma arquitectura que não é aconselhável para representação de acidentes 

topográficos como falésias ou vales profundos (Câmara, 2001). Tendo em conta o 

esforço computacional e acima de tudo o grande objectivo do MDE que é a 

aferição de declives e encostas e não a altitude precisa de um dado ponto, optou-

se pelo uso de uma rede triangular (Triangular Irregular Network), por ser o 

método de interpolação que melhor se adequa às variações do terreno devido à 

da triangulação de Delaunay (Namikawa, 2004). 

 

3.3 Software 

 

Uma das decisões críticas de qualquer projecto SIG prende-se com a 

implementação e escolha do software. No caso do Projecto SIGAP, e atendendo à 

natureza e paradigmas que regem a instituição, a solução a adoptar teria de ser 

financeiramente comportável, e, por outro lado, dada a necessidade de trabalhar e 

consultar os dados em pelo menos três locais diferentes, teria também de ser 

versátil e acessível – múltiplas instalações em múltiplas máquinas. 
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As soluções proprietárias – para além dos custos financeiros, têm como 

grande desvantagem limitarem a versatilidade na medida em que raramente 

funcionam sob vários tipos de plataformas (Windows, MacOS, Linux) e as 

licenças, muitas vezes, estão limitadas a um computador. 

No caso da ALT-SHN, uma instituição sem fins lucrativos, o software open 

source apresenta-se como uma escolha óbvia devido à optimização financeira que 

permite – tantas vezes referida como uma das grandes vantagens deste tipo de 

software (Cavallini, 2007). O mesmo é dizer que o dinheiro que se poupa em 

licenças pode ser utilizado para colmatar outras necessidades. Não obstante esta 

óbvia vantagem, era imperioso garantir, qualquer que fosse o software adoptado, 

uma resposta eficaz às seguintes necessidades: 

 

a) – Ambiente de visualização e edição intuitivo, que dispense curvas de 

aprendizagem longas e penosas, de modo a encorajar a utilização 

deste software por outros sócios; 

 

b) – Capacidade de proceder a análises espaciais complexas de modo a 

derivar novos outputs; 

 

c) – Possibilidade de tirar partido das vantagens associadas às bases de dados 

relacionais e assim transformar um o projecto numa base de dados de 

toda a colecção e não apenas das jazidas; 

 

d) – Garantir flexibilidade a nível de plataformas e de instalações de forma a 

coadunar-se com as necessidades de uma instituição que gere três 

espaços físicos distintos. 

 

Tendo em conta estas necessidades, a escolha recaiu sobre três soluções 

patrocinadas pelo OSGEO (Open Source Geospatial Foundation) – fundação de 

direito privado que promove o uso e desenvolvimento de software SIG desde 

2006. Trata-se do QGIS, do GRASS (Geographic Resources Analysis Support 

System) e do PosgreSQL/PostGIS. Todas estas soluções funcionam em qualquer 

tipo de plataforma, e acima de tudo gozam de uma total interoperabilidade entre 

elas.  

O denominador comum é o QGIS, um projecto nascido em 2002 e que neste 

momento suporta uma grande variedade de formatos (tabela10) graças às 
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bibliotecas GDAL/OGR (Geospatial Data Abstraction Library) (Cavallini, 2007). O 

QGIS funciona como interface gráfico para o GRASS, possibilitando o uso dos 

seus mais de 400 módulos e a visualização dos outputs através do QGIS. 

Finalmente, o PostgreSQL com a sua extensão para dados espaciais – PostGIS, 

oferece a possibilidade de construção de uma base de dados relacional e espacial 

que, quando inquirida permite a visualização dos resultados sob forma de mapa 

através do do QGIS sendo ainda de assinalar a notável interoperabilidade deste 

software com clientes Apache ou até com o Open Offfice ou o Microsoft Access 

(Cavallini, 2006). 

 
Tabela 10 – Formatos suportados pelas bibliotecas GDAL/OGR  

 

 

 

 

 

 

Formato raster Formato Vectorial 

AAIGrid FujiBAS JP2KAK RASDAMAN AVCBin OCI 

ADRG GENBIN JP2MrSID Rasterlite AVCE00 ODBC 

AIG GEORASTER JP2OpenJPEG RIK BNA MSSQLSpatial 

AIRSAR GFF L1B RMF DXF OGDI 

BLX GIF LAN RPFTOC CSV OpenAir 
BAG GRIB LCP RS2 DODS PCIDSK 

BMP GMT Leveller RST PGeo PDS 

BSB GRASS LOSLAS SAGA SDE PostgreSQL SQL dump 

BT GSAG MEM SAR_CEOS ESRI Shapefile PostgreSQL 

CEOS GSBG MFF SDE FMEObjects Gateway REC 

COASP GS7BG MFF2 (HKV) SDTS GeoJSON S57 

COSAR GSC MG4Lidar SGI Geoconcept SDTS 

CPG GTiff MrSID SRP GeoRSS SOSI 

DIMAP GTX MSG SRTMHGT GML SQLite 

DIPEx GXF MSGN TERRAGEN GMT SUA 

DODS HDF4 NDF Terralib GPSBabel UK. NTF 

DOQ1 HDF5 NITF TIL GPX TIGER 

DOQ2 HF2 netCDF TSX GRASS VFK 

DTED HFA NTv2 USGSDEM GPSTrackMaker VRT 

ECW IDA NWT_GRC VRT HTF WFS 

EHdr ILWIS NWT_GRD WCS IDB XPLANE 

EIR INGR OGDI WKTRaster "Interlis 1" "Interlis 2"   

ELAS ISIS2 PAux WMS INGRES   

ENVI ISIS3 PCIDSK XPM KML   

EPSILON JAXAPALSAR PCRaster   LIBKML   

ERS JDEM PDF   MapInfo File   

ESAT JPEG PDS   DGN   

FAST JPEGLS PNG   Memory   

FIT JPEG2000 PNM   MySQL   

FITS JP2ECW R   NAS   
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3.4 Modelos 

 

3.4.1. Modelo de Erosão 

 

O registo de vestígios paleontológicos pode ocorrer em qualquer estrato dos 

níveis cronoestratigráficos presentes na região. Estes níveis podem ter 

espessuras de centenas de metros (Zbyzewski, 1955) o que significa que não 

estão diagnosticados níveis de cota certos para a ocorrência deste tipo de 

vestígios – tanto aparecem ao nível do mar como no topo da arriba a 90m acima 

do nível do mar. Esta constatação implica que a erosão dos solos é o fenómeno 

que mais contribui para expor vestígios paleontológicos (figura 18). Criar um 

modelo que identifique a as zonas mais propensas a este fenómeno é 

fundamental para a futura gestão da colecção paleontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Relação entre erosão e vestígios paleontológicos 

 

Os factores erosivos estão identificados há muito, o que nem sempre é 

consensual é quais os factores mais relevantes e qual o peso de cada um desses 

factores. A modelação do fenómeno da erosão tem conhecido várias propostas, 

que variam em função dos objectivos e paisagem em estudo como por exemplo a 

já clássica Univeral Soil Loss Equation, (Wischmeier, 1978) ou ainda estudos 
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sobre o impacto que a drenagem em terreno montanhoso pode ter sob o piso das 

estradas (Best, 1995).  

O denominador comum a praticamente todos os modelos de erosão 

existentes é considerarem a água e a gravidade (em conjunto e individualmente), 

como os principais agentes erosivos. O modelo proposto no âmbito deste estudo é 

um modelo estático baseado em regras, ou seja pretende apenas identificar zonas 

propensas a sofrer erosão acelerada mas sem pretender avançar qualquer tipo de 

previsão no que toca a quantidade de materiais que se desagregam ou mudanças 

na morfologia da paisagem. Tal desiderato, tendo em conta os objectivos do 

projecto, seria manifestamente inconsequente. O objectivo á a obtenção de um 

output que, não sendo preditivo, possa ser utilizado como ferramenta de 

planeamento de futuros trabalhos de campo e assim tirar partido da possibilidade 

de ter mais um elemento de apoio à decisão – vaticínio dos modelos estáticos 

(Goodchild, 2005). O resultado final deverá ser um índice expresso numa escala 

de 1 a 10, que será acrescentado como mais um atributo de cada jazida.  

Pese embora o modelo proposto seja aplicado a todo o concelho, a sua 

concepção privilegiou a morfologia da paisagem costeira (descrita no ponto 2.2.1 

deste estudo), onde o efeito dos declives acentuados é mais evidente. Igualmente 

é assumido o papel determinante da gravidade e da água nos processos de 

erosão, cujos efeitos podem ser facilmente constatados para qualquer observador 

atento da paisagem (figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – exemplo dos efeitos da água associada a declives elevados 
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A influência da gravidade é expressa em função dos declives mais ou 

menos acentuados do terreno, sendo lógico assumir que quanto maior o declive, 

mais propensos estarão os terrenos a soltarem-se não só em função da gravidade 

mas também em função da força de atrito que a água exerce ao escorrer por 

esses terrenos sempre que chove (Liu, 2001). 

Assim, o primeiro desafio do modelo é aferir a influência do declive e 

expressa-la numa escala ou índice. O primeiro conceito importante é o conceito 

de Critical Hill Slope, ou seja o grau de declive a partir do qual se potenciam as 

derrocadas. Para efeitos de modelação assume-se o valor de 26º tal como é 

sugerido pela maioria dos estudos (Changxing, 2001). Consequentemente todos 

os declives superiores a 25º serão considerados zonas de alto risco. Já para 

valores mais baixos adoptaram-se as medições do estudo em ambiente 

controlado efectuado por Zhang & Hosoyamada (Zhang, 1996) sobre o efeito de 

erosão que a água tem nos solos em função do declive (Figura 20 e Tabela 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – relação entre declive e erosão tendo a água como agente (fonte:  Changxing, 2001) 

 

Outro factor fundamental para o modelo são as linhas de água – 

permanentes ou não, na medida em que são responsáveis pelo transporte das 

águas, uma acção que a nível de erosão tem expressão no conceito de stream 

power unit, um conceito que pretende medir a força e poder de erosão de uma 

linha de água através da seguinte relação (Mather 2001): 

 

Stream Power = xQs 
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Em que x é o índice de peso da água (varia em função da temperatura), Q é 

o volume de descarga e s o declive da linha de água. No entanto, este conceito 

apenas pode ser aplicado parcialmente porque não há forma de aferir as primeiras 

variáveis da equação Assim, recorreu-se a uma simplificação que assume que 

quanto maior for o declive que as linhas de água atravessam, maior será o atrito e 

maior o efeito de erosão. Finalmente também se assumiu que os 10m adjacentes 

às margens estão particularmente sujeitos a este efeito de atrito, especialmente 

em alturas de chuva mais intensa (Tabela 11). Em ambos os casos o referencial 

de calibração do impacto do declive da linha de água, é o mesmo utilizado para os 

declives (Figura 20). 

Além da hidrologia e dos declives, o modelo de erosão tomou em conta as 

áreas situadas junto à zona de rebentação marinha, devido ao forte efeito erosivo 

que a rebentação das ondas e a variação entre marés – especialmente as maré 

vivas, pode ter em zonas situadas até 5m acima do nível médio do mar (Figura 

21). Foram reconhecidos três níveis distintos de impacto desde aos 0 aos 5m 

acima do nível do mar (Tabela 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Registo de uma jazida situada em zona de rebentação marinha 

 

Finalmente, a modelação do fenómeno erosivo teve ainda em conta o factor 

eólico. Sendo um dos agentes da erosão, é também o mais difícil de quantificar e 

modelar por ser um fenómeno extremamente dinâmico e também porque a sua 

acção é particularmente condicionada pelo tipo de solo (USDA, 2001). Assim, 

tomou-se como referência apenas a direcção dominante dos ventos na região 

Oeste para calibrar esta variante. O Quadrante predominante é o N/NW durante 

quase todo o ano, embora seja frequente, nos meses de Primavera, o vento 



    40 
 

soprar predominantemente de NE. (Rodrigues, 1996). Por ser o elemento mais 

difícil de modelar e quantificar, a direcção do vento aferida a partir da orientação 

cardinal das vertentes, é a variante com menos ponderação (Tabela 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 – Variáveis e calibração do modelo de erosão 

 

Considerando as variáveis indicadas na tabela 11, o modelo erosivo que 

vem sendo exposto é concretizado através da seguinte expressão: 

 

Risco de Erosão = A*0,5 + B*0,05 + C*0,2 + D*0,2 + E*0,05 

 

Relativamente às variáveis, foram obtidas através de várias operações 

efectuadas em ambiente GRASS (Figura 22). Uma breve descrição de todos os 

módulos GRASS utilizados no âmbito deste projecto pode ser consultada (Anexo 

2), bem como todas as regras de reclassificação raster (Anexo 3). 
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Figura 22 – Esquema das operações de geoprocessamento necessárias ao modelo erosivo 

 

O output final, um raster do tipo floating point, ou seja com valores decimais, 

foi transformado em integer de modo a que os valores de célula apenas 

contemplassem números inteiros. Finalmente o espectro de valores de célula foi 

definido entre 1 e 10 de modo respeitar a escala decimal (Tabela12). 

Valores de Célula  Risco Erosivo  
1 Mínimo 

2 Residual 

3 Baixo 

4 Baixo 

5 Medio 

6 Alto 

7 Alto 

8 Muito alto 

9 Muito Alto 

10 Máximo 
 

Tabela 12 – Índices de risco erosivo 



    42 
 

3.4.2. Modelo de Risco Paleontológico 

 

Determinar as zonas mais afectadas pela erosão é uma informação 

importante por si só, mas é também o primeiro elemento necessário para construir 

um mapa de risco de destruição de património de paleontológico. Os outros 

elementos são a geologia e as actividades humanas. A opção de decompor o 

modelo em subsistemas tem a vantagem de tornar a computação mais leve, e 

também possibilita uma exposição mais clara e concisa da metodologia. 

Em primeiro lugar comecemos com a geologia. Das épocas, idades e 

períodos constantes na carta geológica, foram agrupadas 4 unidades 

cronoestratigráficas. Da mais antiga para a mais recente: Jurássico 

Oxfordiano/Kimmeridgiano (-161 a -146 ma), Jurássico 

Portlandiano/Kimmeridgiano (-161 a -146 ma), Cretácico (146 – 100 ma) e 

Cenozoico (desde há 66 ma). Estas quatro unidades foram definidas em função 

de critérios empíricos. Há muito que se sabe que a paleontologia torriense é 

riquíssima em níveis jurássicos, menos relevante em solos cretácicos e residual 

em terrenos quaternários. Esta realidade reflecte-se nas colecções da ALT-SHN, 

onde é evidente que a grande maioria dos fósseis é de época jurássica. 

Mais complexa é a quantificação e calibração destes elementos. A 

metodologia seguida para obter um critério mais cientifico que empírico foi feita 

através de uma série de passos que resultaram num quadro (Tabela 12) com 

índices que seriam utilizados no modelo: 

 

a) – Calcular as áreas, em km2, de cada uma das unidades; 

 

c) – Aferir o número de jazidas existentes em cada uma das áreas 

consideradas e calcular a densidade de jazidas por km2 

 

d) – Calcular índice de ocorrência de jazidas de 0 a 1 (em que 1 é o nível de 

densidade mais alto) através de uma regra de três simples para cada 

uma das unidades cronoestratigraficas. Os resultados obtidos foram 

arredondados ao valor decimal mais próximo. 
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Tabela 13 – Aferição de índice de ocorrência de jazidas por unidade cronoestratigráfica 
 

Finalmente considerou-se o risco potenciado por actividades humanas que, 

previsivelmente, se poderão desenvolver no território em estudo. Essa informação 

foi retirada da planta de condicionantes do PDM de Torres Vedras e foram tidos 

em conta as condicionantes que potenciam afectação do substrato geológico, que 

para a zona em estudo se resumem a usos agrícolas, e actividades extractivas. 

Assim foram agrupados 4 tipos de entidades discretas (em função do grau 

de ameaça que potenciam): 

 

a) – Actividades extractivas – associado a pedreiras, é o tipo de actividade 

que potencia o grau de risco máximo para o património paleontológico 

devido à extensiva exploração do substrato geológico tanto em 

extensão como em profundidade; 

 

b) – Reserva Agrícola Nacional (REN) – assinala áreas que apenas poderão 

ser utilizadas para fins agrícolas. O grau de risco que representam é 

muito relativo porque se é verdade que 25% do território do concelho 

está sob reserve agrícola, também é verdade que 45% corresponde a 

vinhas, havendo também uma assinalável presença de culturas em 

estufa (CMTV, 2006), o que em ambos os casos significa que pelo 

menos metade das actividades agrícolas do concelho não implicam 

lavras de grande profundidade o que obviamente atenua o risco;  

 

c) – Sem Condicionantes – As zonas sem condicionantes representam 

quase metade da área do concelho. Ao contrário do que o nome possa 

sugerir, não são sinónimo de “carta branca” às actividades humanas. 

Significam apenas que qualquer que seja o uso que queira dar ao 

terreno (construção, agricultura, indústria, outro), aplica-se os 

regulamentos nacionais e municipais, podendo ser possível - ou não, 

unidade cronoestratigráfica  km2  jazidas  densidade (p/km2)  Índice de ocorrência  

Cenozoico 34,00 2 0,06 0,1 

Cretacico 91,00 2 0,02 0 

Jurássico (oxfordiano-kimmeridgiano) 30,39 25 0,82 10 

Jurássico (portlandiano-kimmeridgiano) 254,21 68 0,27 0,3 
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utilizar para o fim desejado. Simplesmente não é imposto qualquer tipo 

de utilização específica como é o caso das zonas em (REN); 

 

d) – Reserva Ecológica Nacional (REN)  – Áreas consideradas essenciais 

para a qualidade de vida e equilíbrio ambiental das populações 

humanas. Incluem toda a faixa costeira, galerias ripiculas, zonas de 

montanha, etc. Podem coincidir com as zonas de Reserva Agrícola3. 

São zonas em que qualquer tipo de actividade humana de carácter 

permanente (à excepção das zonas coincidentes com a REN) está à 

partida impedida salvo no caso de projectos de interesse nacional 

 

A quantificação destas 4 realidades em forma de índice de risco de 

actividades humanas, obedeceu a critérios meramente empíricos e probabilísticos. 

Assim, sendo as actividades extractivas aquelas que, à partida representam o 

grau de risco maior, foi atribuído o índice de risco máximo. Seguidamente 

colocou-se as áreas sem condicionantes precisamente pela natureza imprevisível 

dos possíveis usos, nomeadamente construção de imóveis que implica sempre 

remoção de solos. Seguindo esta lógica colocou-se as zonas de RAN que devido 

à natureza das actividades agrícolas não potenciam afectações de grande 

profundidade e finalmente as zonas de REN que representam o grau de risco 

mínimo pelo impeditivo que impõe à maioria das actividades humanas. 

Em síntese, o modelo de risco resulta da consideração do factor erosão, do 

factor geologia e do factor actividades humanas. O peso dado a cada um destes 

três eixos (Tabela 13) reflecte o paradigma adoptado pela abordagem modelativa: 

priviligiou-se os elementos naturais (erosão e geologia) por serem imutáveis 

quando comparados com as actividades humanas - alteração de legislação, 

revisão do PDM, casos de excepção, são tudo possibilidades que tornam a 

realidade administrativa extremamente volátil e que por isso mesmo é-lhes dada 

uma influência menor. 

 

 

 

 

 

                                            
3 Regulamento n.º 81/2008, Diário da República, 2.ª série — N.º 33 — 15 de Fevereiro de 2008 
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Tabela 14 – Variáveis e calibração do modelo de risco 

 

Considerando as variáveis indicadas na tabela 13, o modelo de risco que 

vem sendo exposto é concretizado através da seguinte expressão: 

 

Risco Paleontológico = A*0,6 + B*0,1 + C*0,3/10 4  

 

Relativamente às variáveis, foram obtidas através de várias operações 

efectuadas em ambiente GRASS (Figura 23). Uma breve descrição de todos os 

módulos GRASS utilizados no âmbito deste projecto pode ser consultada (Anexo 

2), bem como todas as regras de reclassificação raster (Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Esquema das operações de geoprocessamento necessárias ao modelo de risco 
paleontológico 

                                            
4 O divisor foi a forma de garantir que os valores do raster geologia obedeciam à mesma escala de 
valores que os outros rasters (1 a 10) 
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À semelhança do sucedido com o output final do modelo erosivo, o resultado 

foi um raster do tipo floating point, ou seja com valores decimais, que foi 

transformado em integer de modo a que os valores de célula apenas 

contemplassem números inteiros. Finalmente o espectro de valores de célula foi 

definido entre 1 e 10 de modo respeitar a escala decimal, repetindo o processo e 

a escala adoptado para o modelo erosivo (Tabela12). 

 

3.4.3 Validação 

 

Se considerarmos critérios empíricos uma forma de validação de um 

modelo, então o presente modelo poderá ser considerado válido ou parcialmente 

válido. Face ao exposto e considerando outros exemplos (Pereda-Suberbiola, 

2005) e experiências de achados paleontológicos na zona Oeste (Galton, 1980) 

associados aos factores de risco aqui considerados, é possível afirmar que as 

variantes consideradas são as variantes que têm influência para o estudo do 

fenómeno em causa. Não obstante, a experiência e conhecimento de uma dada 

realidade não pode ser considerada suficiente para validar um modelo, pela 

simples razão que se assim fosse não haveria necessidade de modelos - que 

nada mais seriam que redundâncias que se limitariam a expor o que se acreditaria 

ser real.  

Para o presente exemplo, a validação foi feita através de projecção de de 99 

das 226 jazidas registadas em campo com recurso a GPS, ou seja as que se 

encontram no Concelho de Torres Vedras. O método é muito simples – à tabela 

de atributos do shapefile “Jazidas”, acrescentou-se o atributo “erosão” e “risco” 

que contem, respectivamente, os valores de erosão e risco do sítio onde se 

encontra a jazida, e a partir daí derivam-se estatísticas básicas. 

Relativamente ao modelo de erosão o valor máximo de risco associado a 

uma jazida é de 8 e o menor 3. O valor médio de risco ficou-se pelos 4.57, um 

valor acima da mediana – 4. O valor de moda é 5. 

Relativamente aos valores de risco paleontológico, há uma grande 

proximidade com os do risco erosivo. Assim, o valor máximo de risco associado a 

uma jazida é de 9 e o menor 3. O valor médio de risco é de 4,43 – ligeiramente 

inferior à mediana (4,5). O valor de moda é 5 (Tabela 15). 
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Valor  Risco Erosivo  Risco Paleontológico  

 
1 0 0 

 2 0 0 

 3 24 20 

 4 0 33 

 
5 72 35 

 
6 2 9 

 
7 0 0 

 8 1 0 

 9 0 2 

 10 0 0 

Total  
 

99 99 

 
Tabela 15 – Mapa de distribuição de valores de risco 

 

Face a estes resultados, impõem-se algumas observações. Em primeiro 

lugar é possível concluir que o modelo tem potencial para aplicação futura, uma 

vez que a média dos valores de risco se situa na região da mediana sendo 

também de salientar a ausência de registos nos valores mais baixos – 1 e 2. Já a 

ausência de registos no valor máximo possível (10) explica-se pela 

impossibilidade de um sítio reunir o grau máximo de todos os factores de risco 

considerados nos modelos. Estes resultados indicam que, pelo menos nos seus 

princípios orientadores e nas variantes escolhidas para modelar o fenómeno, o 

modelo tem validade 

Outra observação importante prende-se com o modelo de erosão. O 

entendimento de erosão adoptado dá ao relevo um peso especial por ser a 

variante cujo impacto é mais óbvio. No entanto isso não significa uma relação 

directa com as jazidas uma vez que o fenómeno de erosão, segundo o modelo, 

também tem especial incidência em zonas que não estão associadas a achados 

paleontológicos por ainda não terem sido exploradas e/ou por não serem, 

geologicamente, ricas neste tipo de achados. 

Finalmente uma palavra para o modelo de risco, que não deve ser 

confundido com um modelo preditivo de achados, mas apenas como um mapa 

que pretende identificar zonas potencialmente sensíveis do ponto de vista da 

afectação dos substratos geológicos. Só o tempo e a monitorização em campo ao 

longo dos próximos anos poderão dizer se o modelo tem potencial preditivo. O 

facto de o modelo ter sido aplicado a todo o concelho e não apenas à orla 

marítima, onde se concentram 99% das jazidas conhecidas faz com que os 

resultados possam não ser tão evidentes como em experiências anteriores (Mano, 
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2009) em que o grau de risco associado às jazidas era consideravelmente 

superior. Como em todos os modelos, só o tempo poderá validar ou rejeitar o 

modelo ao ritmo de recolha de novos dados e ocorrências em campo. Tendo em 

conta estes factores, ter associados às jazidas valores próximos de graus de risco 

médio (e até ligeiramente superiores à mediana no caso do risco erosivo) é sem 

dúvida um resultado aceitável, principalmente numa perspectiva de planeamento 

de trabalhos de campo. 
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3.5. Base de Dados Geográfica 

 

3.5.1. Dados e Entidades 

 

Conforme já foi referido, o Projecto SIGAP evoluiu no sentido de se tornar 

não só um SIG de gestão de localização de jazidas e património paleontológico, 

mas também uma ferramenta de gestão de colecções paleontológicas, e isso 

implica a integração na base de dados de objectos espaciais e objectos não 

espaciais. 

Este objectivo implica a consideração de outras informações para além das 

recolhidas directamente com recurso a trabalho de campo. O primeiro passo foi 

acrescentar, aos atributos do shapefile Jazidas (descritos no ponto 2.3), atributos 

resultantes de inputs e outputs dos modelos descritos no capítulo anterior (tabela 

16). Todos estes atributos foram acrescentados a partir de extracção automática 

com base no módulo v.what.vect disponibilizado pelo GRASS (ver anexo 2) 

 
Tabela 16 – Atributos acrescentados ao shapefile Jazidas 

 

Esta actualização não encerra o capítulo do levantamento do património 

paleontológico. Há ainda que considerar dezenas de achados sobre os quais é 

impossível apurar o local exacto de onde vieram mas apenas as zonas de onde, 

com algum grau de segurança, foram arrancados ou desprenderam-se. É uma 

situação comum nas arribas e em campos agrícolas – os agricultores, na 

sequência de trabalhos de lavra, encostam as pedras maiores a uma das 

extremidades do terreno, e por vezes algumas dessas pedras são fósseis. Nestes 

casos, o local de origem do fóssil é um polígono que cobre o terreno ou área em 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Freguesia text 

Identificador único para cada jazida. Obtido a partir das 
iniciais do Concelho e da Freguesia seguindo a ordem 
numérica de registo precidido pela letra “D” que indica 
ser um disperso (i.e Dtvsil17 = Torres Vedras, Silveira, 

jazida 17).  

Maceira 

Geologia text Unidade cronoestratigráfica 
Kimmeridginao
-Portlandiano 

PDM text Tipo de condicionante, prevista no PDM associada à 
jazida REN 

Vertente real Orientação da vertente em que se situa a jazida 174,356 

Declive real Declive onde do da encosta onde se situa a jazida 12.351 

RiscoErosao integer Grau de risco de erosão apurado a partir do modelo de 
erosão 5 

RiscoPaleont
ologico integer Grau de risco paleontológico apurado a partir do 

modelo de risco paleontológico 4 
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causa. Estes locais foram assinalados com o apoio de fotografias aéreas, pois 

devido à sua natureza dispersa, não justificavam uma visita de levantamento 

GPS, o que obviamente também se reflecte na tabela de atributos, que é 

substancialmente reduzida (tabela 17) 

 
Tabela 17 – Atributos do shapefile Dispersos 

 

Do ponto de vista da informação estritamente paleontológica nada mais há a 

considerar. Todos os outros dados são informações que complementam e 

enquadram o levantamento paleontológico e que, em conjunto constituirão a 

futura base de dados. Além das localizações de jazidas e achados dispersos, a  

base de dados comportará outra entidade espacial - as divisões administrativas – 

freguesias, concelhos e distritos, informação adaptada a partir da Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, tendo sido eliminados alguns atributos da 

versão oficial por serem informação irrelevante para os objectivos do projecto, 

ficando por isso reduzidos a quatro atributos que formam uma entidade designada 

por “Freguesia”. (tabela 18) 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – Atributos da tabela Freguesia 

 

Importa também ressalvar que há mais duas entidades que, sendo 

espaciais, são tratadas como atributos do vector de pontos Jazidas. São elas a 

toponímia e as condicionantes do PDM. A toponímia, para efeitos de base de 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Acrónimo text 

Identificador único para cada jazida. Obtido a partir das 
iniciais do Concelho e da Freguesia seguindo a ordem 

numérica de registo precidido pela letra “D” que indica ser 
um disperso (i.e Dtvsil17 = Torres Vedras, Silveira, jazida 

17). 

Dtvsil17 

Topónimo text Nome pelo qual é conhecida a zona onde se situa a jazida Praia Azul 

Freguesia text Freguesia em que se situa o centroide do polígono Silveira 

Geologia text Idade dos solos em que se situa o centroide do poligono Kimeridginao-
Portlandiano 

Vestígios text Que partes do animal/animais/plantas foram exumadas vertebra 

Grupo text Tipo de animal/animais/plantas Dinossauria 

Observações  text Época geológica – único campo preenchido a posteriori Jurássico 

ATRIBUTO TIPO EXEMPLO 

Nome text Maceira 

Concelo text Torres Vedras 

Distrito string Lisboa 

Área real 839.02 (ha) 
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dados é considerado um atributo não espacial uma vez que não é possível 

representá-la de forma consensual e inequívoca através de geometrias sem que 

isso acarrete uma grande dose de arbitrariedade. Questões como onde começa e 

acaba a Praia da Corva ou Vale de Janelas são impossíveis de definir. Quanto às 

condicionantes do PDM, trata-se de dados que valem enquanto informação 

relativa ao enquadramento territorial, não tendo significado espacial relevante que 

justifique a constituição como entidade independente. Finalmente há ainda a 

geologia que é tratada não como atributo mas como entidade não espacial (tabela 

19). É uma opção provisória, uma vez que faz todo o sentido que seja tratada 

como uma entidade espacial. No entanto tal só se justifica após aquisição de 

cartografia mais precisa e actualizada do que a CGP à escala 1:500000 de 1972. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 – atributos da tabela Geologia 

 

No que concerne a entidades não espaciais, estas constituem uma 

componente fundamental da base de dados, pois são elas que permitem que o 

projecto SIGAP se torne num sistema de gestão e inventariação da colecção e 

não apenas das jazidas. O elemento central para a gestão de colecções 

paleontológicas é o conceito de espécime – um ou mais fósseis representativos 

de um único animal. Um espécime provem de uma única jazida, mas uma jazida 

pode fornecer vários espécimes. A descrição de um espécime varia muito em 

função do estado de conservação, do preparador responsável, e da metodologia 

de resisto, mas há campos que são incontornáveis (Tabela 20). A tabela 

Espécimes é o elemento central da futura base de dados, pois está ligada a todas 

as outras entidades, espaciais e não espaciais. 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO TIPO EXEMPLO 

Idade text 
oxfordiano e 

kimmeridgiano 

Epoca text Superior 

Periodo text Jurássico 

Era text Mesozoica 

Eon text Fanerozoico 
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Tabela 20 – Atributos da tabela Espécime 

 

Esta informação é complementada com informação contida numa tabela 

de taxonomias, ou seja classificações biológicas. Na maioria dos casos não é 

possível apurar a taxonomia de um fóssil até à espécie ou subespécie, no entanto 

a tabela de taxonomias prevê todos os níveis de classificação taxonómica (tabela 

21). Assim, os identificadores únicos da tabela são o nível mais baixo de 

classificação taxonómica que tenha sido possível apurar, repetindo assim o último 

nível de classificação que se consiga determinar. É uma forma pouco ortodoxa 

mas eficaz de garantir identificadores únicos para a tabela das taxonomias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 
Espécime text Identificador único para cada espécime ALTSHN001 

Taxon text Classificação biológica Sauropoda 

Geologia text Idade geológica 
Portlandiano-

Kimmeridgiano 

Estratigrafia  text Extracto, dentro de uma unidade geológica,  de onde 
foram retirados os fósseis (carece de sistematização) 

Membro da 
Lourinhã 

Jazida text Jazida de onde foi exumado Null 

Disperso text Disperso de onde foi exumado Dtvsil4 

Deposito text Local, em armazém, onde está acondicionado A3P5Cx23 

Processo text Documento com memória descritiva e informações 
tafonómicas (assume o nome do espécime) ALTSHN001 

Curador text Pessoa responsável pela preparação, limpeza e 
conservação dos fósseis que compõem o espécime Jorge Santos 

Colecção text Qual a colecção a que pertencem os fósseis que 
constituem o espécime JJS 

Doação text 
Caso tenha sido incorporado por doação, surgirá o 

nome do doador Null 

Ãcção text Projecto/campanha de preparação Agosto 2010 

Fotos text N.º das fotografias que documentam o espécime 35-41 

3Dscan text N.º do scan tridimensional que documenta o espécime 
(caso se venha a investir nesta tecnologia) 12 
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Tabela 21 – Atributos da tabela Taxon 

 

Por último, a entidade estratigrafia. A metodologia de determinação do 

identificador único utilizada com a tabela Taxon é também aplicada à tabela da 

estratigrafia. A estratigrafia da região oeste carece sistematização, e como tal não 

é possível, no estado actual de conhecimento, aferir de forma rápida a 

estratigrafia para todas as jazidas. É uma informação que será obtida 

gradualmente, em função de trabalhos de campo por parte de paleontólogos e 

geólogos ao longo dos próximos anos. Não obstante, a base de dados tem de 

prever a integração desta informação (Tabela 22) 

 

 
Tabela 22 – Atributos da tabela Estratigrafia 

 

A fase de construção de uma ferramenta de gestão paleontológica, que é o 

que representa este estudo, implica que as tabelas com dados não espaciais 

ainda não tenham dados porque à data de redacção deste relatório de projecto o 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Taxon text Identificador único para cada taxon, apurado em 
função da classificação que foi possível determinar Sauropoda indet. 

Subespécie text Subespécie Indeterminado 

Espécie text Espécie Indeterminado 

Genero text Genero Indeterminado 

Familia text Familia Indeterminado 

Infraordem text Infraordem Sauropoda 

Subordem text Subordem Sauropodomorpha 

Ordem text Ordem Saurischia 

Superordem  Superordem Dinosauria 

Classe text Classe Reptilia 

Filum text Filum Chordata 

Reino text Reino Animalia 

ATRIBUTO TIPO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Camada text Camada é a entidade mais pequena de um sistema 
estratigráfico indeterminado 

Membro text Carece sistematização Indeterminado 

Formação text Carece sistematização Indeterminado 

Grupo text Carece sistematização Indeterminado 

Zona text Carece sistematização Indeterminado 

Idade text Idade Geológica (com base na CGP) Portlandiano-
kimmeridginao  
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grosso das colecções ainda não tinha sido transferido nem se tinham iniciado os 

trabalhos de inventariação. Consequentemente, apenas se poderão avaliar os 

impactos da base de dados do ponto de vista da sua funcionalidade. 

 

3.5.2. Metodologia 

 

A identificação das entidades e respectivas características constitui a base 

para o desenho da base de dados. Uma vez isoladas as entidades procedeu-se à 

modelação entidade-relação (Chen, 1976) para a partir daí construir as 

cardinalidades. A perspectiva adoptada para o caso em estudo assume que este 

tipo de modelação é uma excelente ferramenta para ilustrar não só as relações 

entre entidades como também o nível de normalização alcançado (Figura 24). 

A base de dados foi construída com base no modelo relacional (RDB 

Relational Database), tendo a normalização seguido as orientações propostas 

pelo ensaio de William Kent (Kent, 1981), sobre a normalização de bases de 

dados relacionais – originalmente propostas por F. Codd (Codd, 1970). A 

normalização de bases de dados é um assunto amplamente debatido – uma 

simples pesquisa por RDB num qualquer motor de pesquisa e depressa se 

constatará que grande parte dos resultados aborda questões relativas à 

normalização. Este debate resulta da generalização de RDB e da evolução das 

capacidades de computação. Hoje a maioria dos autores considera que para a 

grande maioria das bases de dados a 3ª forma normal garante uma gestão eficaz 

da base de dados (Chapman, 2006).  Contudo, o debate é ainda mais amplo. 

Alguns gestores de bases de dados como Atwood (Atwood, 2010), de que a 

normalização pode ter custos a nível de performance de base de dados, havendo 

mesmo autores que referem experiências em que foi necessário “desmoralizar” 

algumas tabelas para a 2F para aumentar a performance da base de dados (.  

A a perspectiva adoptada foi uma perspectiva eminentemente pragmática, e 

esse pragmatismo resumiu-se a fazer a normalização até garantir que cada 

atributo não chave depende da chave primária (Figura 24). Uma vez isso 

garantido, conduziram-se testes de performance com querys que evocassem 

várias tabelas para testar os tempos de resposta. Se os tempos forem bons, o 

desenho será, consequentemente, satisfatório para as necessidades do projecto.  

 

 

 



    55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Diagrama entidade – relação da base de dados 

 

Acima de tudo procurou-se assegurar a integridade referencial e a 

consistência dos dados. A primeira foi alcançada através de chaves estrangeiras 

ou Foreign Keys – atributos não chave de uma tabela que funcionam como chave 

primária (primary key) de outra tabela. Já a consistência dos dados foi conseguida 

através do estabelecimento e uniformização de critérios, e também através do uso 

de constrangimentos (constraints). A uniformização de critérios consistiu na 

adopção e aplicação de duas regras simples – não utilização de caracteres latinos 

de modo a a harmonizar com a codificação UTF8 e preencher todos os campos 

no singular (i.e vértebras = vértebra). Já os constrangimentos foram de três tipos: 

 

a) – Chaves estrangeiras (Foreign Keys): além de garantirem a integridade 

referencial também podem ser consideradas constrangimentos na 

medida em que um campo da tabela que seja chave estrangeira só 

aceitará valores que ocorram na tabela para a qual remete; 
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b) – Tipos de dados (Data Types) – definir o tipo de informação que se pode 

colocar num campo é uma forma eficaz de garantir a consistência dos 

dados. Não será possível, por exemplo, a um futuro utilizador colocar 

texto num campo que só aceita dados do tipo integer (números); 

 

c) – Not Null - Indica que um determinado campo é de preenchimento 

obrigatório. Isto implica a tabela só aceitará um novo registo se todos 

os campos que estejam associados a esta restrição forem 

preenchidos. Com isto espera-se garantir que só quando um utilizador 

estiver na posse dos elementos considerados mínimos para justificar 

uma nova entrada na tabela é que poderá fazê-lo. Assim previne-se a 

existência de registos incompletos. 

 

3.5.3. Implementação 

 

A base de dados descrita anteriormente foi implementada em PostgreSQL 

com a extensão PostGIS activada. A base de dados, denominada “SIGAP” foi 

criada associada ao owner “altshn” com todos os privilégios. Todas as outras 

contas de utilizador que venham a ser criadas terão privilégios limitados a nível de 

inserção e edição e, nalguns casos, validade temporal da conta. Depois de criada 

a base de dados, associaram-se as funções espaciais do PostGIS a essa base de 

dados, de modo a que aceitasse tabelas com colunas geométricas, através dos 

seguintes comandos (válidos em ambiente Linux Ubuntu 10.04): 

 

\c sigap; 

CREATE LANGUAGE plpgsql; 

\i /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql 

\i /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql 

 

  Feito este passo exportam-se os shapefiles para a base de dados a partir 

plugin para QGIS PostGIS Manager, que tira partido da ferramenta shp2pgsql 

para exportar shapefiles com as geometrias incluídas para a base de dados em 

ambiente PostgreSQL (QuantumGIS, 2010).  

Finalmente, e tirando partido da ferramenta PgAdmin – um inferface gráfico 

para administração das bases de dados em ambiente PostgreSQL (PostgreSQL, 

2009) procedeu-se às criação das tabelas não espaciais, definição de chaves 
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primárias e chaves estrangeiras e indexação das tabelas de modo a garantir a 

integridade referencial. 

 

3.5.4. Estrutura e armazenamento de ficheiros  

 

Quem trabalha com SIG sabe que uma das dificuldades do que toca à 

gestão da informação é a organização dos ficheiros e a manutenção de uma 

árvore de directorias consistente que permita encontrar o que se quer 

rapidamente. Esta necessidade torna-se ainda mais evidente devido à quantidade 

imensa de outputs que as operações de análise espacial originam – a grande 

maioria dos módulos e ferramentas SIG assentam na lógica input � output. 

De forma a atenuar este problema optou-se por desenhar uma estrutura de 

dados, que será impressa e colocada ao lado de todo o comutador que venha a 

servir de terminal de acesso não só à base de dados mas também aos outros 

dados – fotografias, processos, rasters e vectores, etc. A segurança desta 

informação será reforçada com uma política de acesso que restringe operações 

de eliminação e edição para prevenir “acidentes informáticos”. Com isto espera-se 

obter uma série de vantagens: 

 

a) – Dar uma noção global e concreta da extensão e localização da 

informação disponível – especialmente útil para first time users; 

 

b) – Tirar partido do esquema em árvore – altamente intuitivo, que todos os 

sistemas informáticos, hoje, disponibilizam; 

 

c) – Garantir que os novos ficheiros que venham a ser integrados sejam 

facilmente “arrumados” 

 

O esquema proposto (Figura 25), está pensado para ser armazenado num 

disco/partição (root) local ou remoto, partição essa que apenas terá as directorias 

que de seguida se descrevem. 

 

a) – BDG: Acrónimo de “Base de Dados Geográfica”, é sob esta directoria 

que ficam guardados todos os dados geográficos disponíveis – os que 

já foram utilizados, e os que poderão ser utilizados futuramente. 

Também funciona como backup dos dados geográficos originais; 
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b) –  SIGAP: sob esta directoria ficam todos os dados de input e output com 

utilizados no decurso das análises feitas até ao momento. 

Consequentemente, é também sob esta directoria que ficam as regras 

de reclassificação. Os outputs são acompanhados por um ficheiro de 

texto (extensão .txt) contento metadados (Anexo 4), que dá 

informações básicas sobre o que representam os respectivos dados, 

qual o sistema de coordenadas utilizado, e qual o histórico de 

operações que originou aquele output; 

 

c) – GRASSLocation: nesta directoria guardam-se os inputs e outputs 

utilizados em ambiente de análise GRASS;  

 

d) – Fotografias: as fotografias são uma parte importante da informação. 

Respeitam uma ordem numérica e devem ir sendo guardadas na 

respectiva directoria consoante o tipo de fotografia; 

 

e) – Processos: exemplo de uma informação que será acedida muitas 

vezes. Sob esta directoria estarão todos os ficheiros de texto 

(extensão .odt) que contêm o processo completo de um espécime – 

historial de intervenções, tafonomia, datas de preparação, bibliografia 

seleccionada, etc. Cada espécime só terá um processo, logo o ficheiro 

processo assumirá o nome do espécime; 

 

f) – 3Dscans: as soluções de digitalizações tridimensionais – especialmente 

úteis para fabrico de réplicas, estão hoje bastante acessíveis, e é de 

prever que num futuro próximo a ALT-SHN invista nessa tecnologia. 

Cada digitalização terá como nome o espécime ao qual se refere. 

 

g) – BaseDados: ficheiros e backups da base de dados relacional estará 

alojada nesta directoria; 

 

h) – Spatialite: nesta directoria guardam-se conjuntos de dados vectoriais e 

rasters num único ficheiro. Pode funcionar como backup mas acima de 

tudo serve de apoio a partilha de dados geográficos com outras 

entidades e investigadores, pois tira partido da capacidade da solução 
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open source “Spatialite” de guardar num único ficheiro um conjunto de  

rasters e vectores mas que são tratados individualmente em quando 

em ambiente SIG5; 

 

i) – Backups: a segurança impõe que se façam regularmente backups, além 

dos backups em três unidades físicas distintas, nesta directoria 

também ficarão backups de modo a restaurar informação em caso de 

problemas que não impliquem a perda irreversível do disco ou partição 

em que o sistema de ficheiros está alojado. 

 

j) – Estudos: esta é a directoria menos restritiva de todas. Outputs 

resultantes de análises exploratórias de dados, conduzidas por 

qualquer utilizador, deverão ser guardas aqui. Se a experiência futura 

revelar que há muitos utilizadores a fazer experiências, poderá vir a 

ser necessário pensar noutra solução. 

 

                                            
5 http://www.gaia-gis.it/spatialite/ 
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Figura 25 – Diagrama da estrutura de ficheiros 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização da Colecção 

 

A caracterização da colecção tem por base o conjunto das informações 

retiradas da tabela “Jazidas” e da tabela “Dispersos” designadas por “sítios”. Os 

dados e análises que de seguida se apresentam constituem necessariamente, um 

exercício que poderá ser replicado – com outro nível de complexidade, assim que 

a tabela espécimes comece a ter dados relevantes, algo que só deverá acontecer 

a partir de meados de 2011. Por agora pretende-se obter um primeiro perfil da 

realidade paleontológica presente no espólio. 

A primeira análise prende-se com a caracterização física da colecção. A 

partir dos comandos SQL (Structured Query Language):  

 

SELECT "Especies", count("Especies")  FROM "Jazidas"  

GROUP BY "Especies" ORDER BY count("Especies"); 

 

SELECT "Especies", count("Especies")  FROM "Dispersos"  

GROUP BY "Especies" ORDER BY count("Especies"); 

 

Obtém-se uma lista com o tipo de espécies por sítio, a partir da qual se 

construiu um gráfico para facilitar a leitura (figura 26). O universo neste caso é de 

326 sítios – 226 jazidas mais 95 dispersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – relação entre espécies e jazidas 
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Há ainda que considerar o tipo de vestígios que mais ocorre. Recorrendo 

aos comandos: 

 

SELECT "vestigios", count("vestigios")  FROM "Jazidas" GROUP BY 

"vestigios" ORDER BY count("vestigios"); 

 

SELECT "vestigios", count("vestigios")  FROM "Dispersos" GROUP BY 

"vestigios" ORDER BY count("vestigios"); 

 

Obtém-se uma lista com o tipo de vestígios por sítio por sítio (Figura 27). O 

universo considerado é igualmente de 326 sítios – 226 jazidas mais 95 dispersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – relação entre vestígios e sítios 

 

Finalmente, e para concluir a análise física da colecção importa quantificar a 

relação entre matriz e sitio. Para este caso o universo de análise é de 221 sítios 

porque nalguns casos – especialmente no caso da tabela dispersos, pela tipologia 

de achados que representam, nem sempre foi possível apurar a matriz. É uma 

informação que só virá a ser conhecida à medida que o trabalho de laboratório 

analise os fósseis provenientes desses sítios. Os dados obtidos (Figura 28)  

recorreram ao mesmo comando dos exemplos anteriores:  
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SELECT "matriz", count("matriz")  FROM "jazidas" GROUP BY "matriz" 

ORDER BY count("matriz") 

 

SELECT "matriz", count("matriz")  FROM "dispersos" GROUP BY "matriz" 

ORDER BY count("matriz") 

Figura 28 – relação entre matriz e sítios 

 

Estes dados, embora não revelem nada particularmente surpreendente 

comparativamente com a que anteriores análises empíricas sugerem, impõem 

algumas observações. A primeira diz respeito à predominância de vestígios de 

dinossauros. Considerando que theropoda, sauropoda e stegossaurus são 

subordens da super ordem dinossauria conclui-se que os vestígios deste grupo de 

animais estão presentes em 74,14% dos sítios registados, uma predominância 

reveladora da importância da colecção no que aos dinossauros diz respeito, mas 

ao mesmo tempo surpreendente pelo facto de ¼ dos sítios terem outro tipo de 

faunas, com especial destaque para tartarugas (testudines), crocodilos 

(crocodilia), peixes (pisces) e plantas (plantae). Estes 25,86% são extremamente 

importantes, na medida em que poderão dar importantes pistas sobre os 

ecossistemas do Jurássico Superior. 

A segunda observação impõe a constatação – expectável, que os elementos 

de maior porte – vértebras, costelas e fémures, ocorrem com muito mais 

frequência (quase 50%) que outro tipo de vestígios como escamas, crânios, ou 

elementos pertencentes a patas. O elemento mais surpreendente prende-se com 
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número de pegadas, que atinge proporções consideráveis (10%), o que não deixa 

de ser surpreendente tendo em conta que se trata de um tipo de vestígio que 

revela condições específicas de fossilização. Finalmente no que aos vestígios diz 

respeito, referência ainda para o facto de, no estado actual de conhecimento da 

colecção, praticamente 1/5 dos vestígios ser de tipologia desconhecida. 

Finalmente a última observação incide sobre a matriz de onde provêem os 

fósseis. O arenito é a mais frequente, seguido de margas e argila. No conjunto 

representam 89% do tipo de matriz registada. 

Além da caracterização física da colecção, importa também aferir alguns 

dados sobre a sua distribuição espacial. O mais importante é sem dúvida aferir a 

distribuição administrativa, informação que poderá ser importante para delinear 

estratégias de expansão do projecto e das actividades de investigação com as 

autarquias locais. O comando utilizado para obter a distribuição de um universo de 

321 sítios em função da freguesia em que se situam (Figura 29) foi: 

 

SELECT "Freguesia", count("freguesia")  FROM "Dazidas" GROUP BY 

"freguesia" ORDER BY count("freguesia") 

 

SELECT "Freguesia", count("freguesia")  FROM "Dispersos" GROUP BY 

"freguesia" ORDER BY count("freguesia") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – relação entre freguesias e sítios 
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Além destes dados - que não justificam uma análise mais aprofundada que 

constatar que as freguesias do litoral concentram a grande maioria das jazidas 

(especialmente as situadas na parte Sul do concelho de Torres Vedras e também 

na parte Sul do concelho da Lourinhã), um olhar sobre as características 

topográficas das jazidas é um exercício possivelmente proveitoso (Figura 30). 

Neste caso apenas se consideram as jazidas e não os dispersos, que não contêm 

informação topográfica. No caso da “cota” é considerado um universo de 226 

jazidas, e no caso dos declives e das vertentes o universo é de 99 porque só para 

o concelho de Torres Vedras foram calculados esses elementos. Os gráficos 

foram obtidos através do plugin Stastist desenvolvido por Alexander Bruy (Gis-

Lab)6 para QGIS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Gráficos de distribuição dos valores de cota, declive e vertente das jazidas 

                                            
6 http://gis-lab.info/index-eng.html 
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É possível identificar algumas tendências, que poderão ter algum significado 

a nível de estratégia futura. No que às altitudes diz respeito, há uma distribuição 

bastante homogénea em todos os valores, excepção feita para as jazidas situadas 

entre 0 e 10m acima do nível do mar que contabilizam mais de 70 registos. Para 

todos os outros níveis há uma grande regularidade à excepção dos níveis mais 

elevados (mais de 80m onde se constata uma quebra substancial. 

Já no caso dos declives a distribuição é mais irregular, no entanto é possível 

identificar pelo menos duas zonas: uma dos 0 aos 40º de declive, que concentra a 

maior parte das jazidas, e outra acima desse valor onde é notória uma sucessiva 

redução. 

 Finalmente no caso das vertentes destaca-se a grande concentração de 

ocorrências entre os 120 e os 220º (que na rosa dos ventos GRASS corresponde 

a NW/W) o que é natural dado a maioria das jazidas se encontrar nas arribas do 

litoral oeste que estão viradas, precisamente, para essas orientações cardinais 

 

4.2. Estratégia de valorização 

 

Enquanto os elementos não espaciais da base de dados não estiverem 

devidamente inventariados e introduzidos na base de dados de modo a 

representar uma amostra significativa, a valorização da colecção terá por base os 

dados obtidos a partir dos elementos espaciais recolhidos em campo, além dos 

dados obtidos a partir da modelação. A estratégia proposta parte das seguintes 

suposições: 

 

a) – É essencial monitorizar as jazidas associadas a graus de risco mais 

elevados de modo a prevenir eventuais perdas de novas peças que 

eventualmente completem o conjunto; 

 

b) – O esforço de monitorização deve ser acompanhado de um plano de 

prospecções regulares às áreas de maior risco. Estas prospecções 

são fundamentais para enriquecer a colecção com novos achados e 

acreditar ou desacreditar os modelos de risco 
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c) – A estratégia de valorização incidirá, em 2011, sobre o concelho de 

Torres Vedras, que servirá como experiência piloto para afinar 

metodologias para outras áreas da região Oeste. 

 

O primeiro passo é identificar as jazidas associadas aos níveis de risco 

paleontológico mais elevados – 5 a 9. Trata-se de um total de 16 jazidas que 

deverão ser monitorizadas pelo menos duas vezes por ano: no início da primavera 

– altura propícia para avaliar eventuais alterações morfológicas produzidas pelas 

intempéries do Inverno, e após as primeiras chuvas do Outono -  altura igualmente 

propícia para observar o efeito do erosão, uma vez que os terrenos no final do 

verão estão ressequidos e com a granulação solta, pelo que as primeiras chuvas 

potenciam efeitos erosivos acentuados. 

O segundo passo consiste em identificar e quantificar as zonas de risco 

paleontológico mais elevado – 6 a 10 e dar prioridade a essas zonas aquando do 

trabalho de prospecção. Trata-se de um total de 25,85km2 dos quais 0,02km2 

correspondem a zona de risco máximo, 3,89km2 a risco muito alto e 21,91km2 a 

risco alto (Anexo 5). Tendo em conta que uma prospecção metódica e cuidada 

dificilmente conseguirá cobrir mais de 1 km2 por dia; que deve ser feita pelo menos 

em duas ocasiões diferentes do ano e que esse trabalho será feito em regime de 

voluntariado, o objectivo será conseguir prospectar pelo menos 10km2 durante um 

ano, o que implica entre 10 e 20 dias de trabalho, dando prioridade, obviamente 

às zonas de risco mais elevado. 

Finalmente é igualmente importante que no final de 2011 a base de dados 

tenha pelo menos 100 entradas na tabela de espécimes – amostra mínima para 

começar a compreensão definitiva da colecção além de permitir aferir eventuais 

problemas da base de dados e assim melhorá-la. 

 

4.3. Impacto na Organização  

 

O impacto do projecto sobre a entidade promotora pode ser avaliado, mas 

não com base em critérios económicos como é proposto nas metodologias de 

teoria das organizações. Isto implica uma aferição com base em critérios 

qualitativos em vez de quantitativos, o que se coaduna com a natureza não 

lucrativa da instituição. 

O impacto mais óbvio é que o projecto transformou a ALT-SHN na única 

instituição de Portugal com uma base de dados geográfica para gestão de 
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colecções paleontológicas. A ferramenta SIGAP dotou a instituição de um 

conhecimento preliminar da colecção que lhe permite planear o trabalho para os 

próximos anos e também aferir e partilhar de foram rápida e objectiva informações 

à medida que a colecção vá sendo inventariada e introduzida na base de dados. 

Isto representa um capital de credibilidade que não é de menosprezar, pois a ALT-

SHN já recebe pedidos de aconselhamento por parte de parceiros científicos, 

relacionados com políticas de gestão da colecção. Este facto é claramente um 

sinal que o trabalho é acompanhado e goza de credibilidade, que obviamente será 

maior à medida que as metodologias e resultados forem sendo divulgados através 

dos canais científicos próprios da paleontologia como publicações e congressos – 

já tem, inclusive, presença marcada para alguns desses eventos em 2011 como 

instituição convidada com vista a apresentar políticas de gestão patrimonial. 

Outra evidência é que o projecto trouxe o que podemos chamar de 

“paradigma geográfico” para o seio da instituição. A partir de 2011 irão arrancar 

projectos de investigação para os quais o conhecimento geográfico e os 

equipamentos (nomeadamente a tecnologia GPS com correcção diferencial), 

serão fundamentais. O primeiro projecto é o estabelecimento de curvas de 

calibração para métodos de datação absoluta com base em amostras 

dendocronológicas, e o segundo um levantamento de líquenes para avaliação de 

impactos ambientais. Em ambos os casos o levantamento de informação no 

terreno com GPS e o uso de software SIG para analisar e projectar os dados será 

indispensável.  

Este “paradigma geográfico” instalou-se devido a uma cuidadosa política de 

formações sobre ciência e sistemas de informação geográfica. De facto, a longo 

prazo, as acções de formação que foram organizadas poderão vir a revelar-se 

como o impacto mais duradouro junto dos sócios, pelo contributo inestimável que 

deram para a divulgação do potencial e usos da tecnologia SIG - completamente 

desconhecida de todos os sócios que participaram nestas formações. A formação 

interna, que decorreu na biblioteca da ALT-SHN, teve a duração de 30 horas 

distribuídas por dois fins-de-semana (Figura 24), contou com a participação de 8 

sócios e estruturou-se em torno de dois objectivos (Anexo 6): 

 

a) - Dotar os formandos de competências essenciais para poderem trabalhar 

de forma autónoma com tecnologia SIG. 
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b) - Despertar o interesse dos sócios para projectos em curso na AL T- 

Sociedade de História Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31 – Sessão de formação interna (módulo de cartografia) 
 

O balanço é francamente positivo como o revela o facto de terem nascido 

projectos por parte de alguns dos sócios que contemplam uma componente 

espacial. Também é de referir a colaboração pós formação de alguns sócios nos 

extensivos trabalhos de pré processamento de rasters – o que foi útil para o 

projecto e serviu para consolidar conhecimentos. 

O projecto também contribuiu para ampliar o leque de parcerias e relações 

institucionais da ALT-SHN. Hoje, a ALT-SHN é conhecida não só no meio 

arqueológico e paleontológico mas também no meio geográfico, fruto da 

divulgação pública do projecto (através de notícias publicadas na imprensa 

regional e no website) e também das parcerias feitas com instituições públicas 

como é o caso do IGEOE e com empresas privadas, sendo de destacar a parceria 

com a empresa Faunalia Lda. que permitiu organizar em Torres Vedras um ciclo 

de workshops QGIS/GRASS que além da forte adesão, colocou Torres Vedras no 

mapa do open source em Portugal e deu à organização uma importante parceria 

técnica. Destaque ainda para o interesse manifestado por outros municípios da 

região Oeste, nomeadamente Alcobaça e Nazaré que poderão vir a ser vectores 

de expansão do projecto e da investigação científica levada a cabo pelo 

Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da ALT-SHN. 

A nível de organização e modus operandi interno, o Projecto SIGAP tem o 

mérito de ter sido o primeiro projecto a ser conduzido de acordo com a nova 

regulamentação dos estatutos, aprovada em sede de Assembleia Geral em 
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Janeiro de 2008. Esta regulamentação oficializou a Comissão Cientifica e o papel 

decisivo do parecer deste órgão para a aprovação ou não de projectos 

submetidos pelos sócios. O Projecto SIGAP cumpriu todas as exigências previstas 

na regulamentação dos estatutos contribuindo assim para que se instalasse uma 

cultura de rigor e responsabilidade que por vezes é difícil de cultivar em 

instituições sem fins lucrativos onde todo o trabalho é feito por voluntários. 

Finalmente, e tendo em conta que, como em qualquer associação sem fins 

lucrativos, os problemas financeiros são o principal obstáculo à prossecução dos 

objectivos estatutários, é legítimo afirmar e aspirar que os equipamentos e 

conhecimentos técnicos especializados que o projecto trouxe para a organização 

têm o potencial de permitir que a instituição, futuramente, possa prestar serviços 

na área da geoinformação, especialmente nas áreas da biologia, arqueologia e 

paleontologia e assim reforçar a sua tesouraria.  

 

4.4. Plano de Desenvolvimento 

 

Se considerarmos o conjunto de experiências e conhecimentos adquiridos 

através do Projecto SIGAP não apenas como uma ferramenta mas também como 

património da instituição, é importante estabelecer linhas orientadoras com vista 

ao desenvolvimento do Projecto. O primeiro passo é fazer uma análise objectiva 

(Figura 32) com vista a obter uma perspectiva de futuro. Para tal recorre-se a uma 

análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), com vista a 

traçar um perfil transversal do futuro do projecto. O desenvolvimento do projecto 

deve reforçar os aspectos positivos e atenuar os menos positivos. 

Assim sendo, do ponto de vista das forças (strengths), o reforço consiste na 

manutenção e estreitamento das parcerias já existentes. Para 2011 já está 

agendado um ciclo formativo em software open source que irá decorrer nas 

instalações da ALT-SHN nos meses de Março, Abril e Maio, através da empresa 

Faunalia Lda., acentuando assim a integração da instituição na comunidade de 

utilizadores de software SIG com especial incidência para o open source. 

No campo das oportunidades (opportunities), irá iniciar-se a expansão do 

projecto para outros concelhos da região oeste. Na altura em que este estudo está 

a ser escrito, estão em preparação reuniões com os municípios da Nazaré e de 

Peniche, com vista a expor o projecto e sondar o eventual interesse desses 

municípios em investir na aplicação do mesmo aos respectivos concelhos com 

vista a valorizar o património paleontológico e geológico. A metodologia e 
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resultados do Projecto também serão apresentados em congressos nacionais e 

internacionais, nomeadamente no IX Encontro de Jovens Investigadores em 

Paleontologia, a realizar em Catellón (Morella, Espanha), agendado para Maio de 

2011. 

 

 

 

Figura 32 - Análise SWOT do futuro do Projecto 

  

Já no que concerne as fraquezas (weaknesses), está a ser preparado um 

dossier de candidatura a fundos municipais para contratar um curador a tempo 

inteiro que possa progressivamente inventariar a colecção e dar o melhor uso 

possível à ferramenta construída. 

Finalmente as ameaças (threaths). A questão dos fundos é uma ameaça 

não só para o futuro do projecto SIGAP, como para todos os outros eixos de 

actuação da ALT-SHN. Sendo um projecto eminentemente tecnológico, foi 

submetida uma candidatura ao Projecto TECEXPALARQ – Tecnologias 

Exploratórias Aplicadas à Arqueologia e à Paleontologia, um projecto internacional 

gerido pela FAICO (Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica). O projecto 

financia instituições que explorem novas tecnologias aplicadas à valorização de 

património arqueológico e paleontológico. Foi submetida uma candidatura para 
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uma subvenção de 214000€ que, se aprovada, dará ao projecto SIGAP (e a 

outros projectos que também foram submetidos), o reforço financeiro que 

assegurará a sustentabilidade e expansão necessária. Permitirá, por exemplo, 

instalar um servidor permanente para os dados geográficos e não geográficos de 

modo a poderem ser consultados por qualquer utilizador ou parceiro científico 

acreditado a partir de qualquer lugar do mundo, contando que tenha acesso a 

uma ligação à Internet. 
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5. CONCLUSÕES 

 

“A tecnologia é dominada por aqueles que gerem o que não entendem” 

 

- Arthur Bloch 

 

A observação de Bloch remete para muita da crítica feita à tecnocracia, e 

implicitamente à tecnologia, desde os tempos da Revolução Industrial (Cabral, 

2003). O paradigma tecnológico, ou a tentação de ver na tecnologia o epicentro 

da realização humana, comporta armadilhas às quais muitos têm sucumbido. No 

caso das ciências da informação, essas armadilhas podem ser sintetizadas no 

célebre princípio garbage in, garbage out, síntese dos perigos de uma atitude 

acrítica para com a informação, tendência tanto maior quanto mais banais se 

tornam as decisões baseadas em dados obtidos a partir de análises 

computacionais sem que isso signifique um conhecimento efectivo da realidade 

que está na origem dos inputs (Brooks, 1981). 

Mais do que observações filosóficas, as constatações anteriores foram 

amplamente confirmadas com a experiência de implementação do Projecto 

SIGAP. O sucesso do projecto deve-se não tanto à tecnologia que hoje está 

acessível em troca de um esforço financeiro mínimo, mas sim ao facto de terem 

sido evitadas algumas das armadilhas do que aqui designarei de “paradigma 

tecnológico”. A principal armadilha do paradigma tecnológico é a tentação de ver 

na tecnologia um oráculo com respostas para os nossos problemas, 

independentemente do nível de compreensão prévio do fenómeno para o qual 

buscamos respostas.  

No caso do projecto SIGAP – e independentemente das fragilidades e 

limitações tecnológicas discutidas mais adiante, foi alcançada uma base sólida 

para o contínuo desenvolvimento do projecto precisamente porque a base do 

projecto foi o conhecimento e entendimento da realidade sobre a qual se estava a 

aplicar a tecnologia. Por outras palavras, o capital humano de experiências, 

perspectivas e conhecimento da realidade paleontológica estiveram na base da 

definição de necessidades, objectivos e abordagens que foram adoptadas ao 

longo do projecto. A primeira conclusão que se retira é que a dinâmica de 

implementação do projecto foi adaptativa não por falta de sentido de objectividade 

mas porque os muitos contributos, de várias pessoas, foram impondo uma gestão 
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de projecto altamente flexível, e isso só foi possível porque o capital humano 

impôs-se ao paradigma tecnológico, e isso deve ser a base de qualquer projecto. 

Quando se aposta no capital humano, o movimento de troca de experiencias 

tem de ser bidireccional – ou seja, da parte do gestor de projecto há que envolver 

as pessoas directamente e saber gerir as expectativas dessas mesmas pessoas. 

A gestão de expectativas pretende acima de tudo garantir que não se propagam 

perspectivas erradas ou irrealistas sobre o que o projecto trará à organização 

(Ramsay, 2004). Essa gestão de expectativas passa também por tentar evitar que 

a organização caia nas armadilhas do paradigma tecnológico e perca a 

perspectiva crítica do projecto por efeitos de “deslumbramento”. A partilha de 

conhecimentos por intermédio das acções de formação pode ser uma solução 

muito interessante para estes desafios, uma vez que confere uma perspectiva 

concreta e uma abordagem pragmática que contribuem para a assertividade 

colectiva. Sintetizando este ponto, podemos afirmar que o envolvimento proactivo 

e positivo da organização só é possível se as pessoas compreenderem o que se 

está a fazer, como e porquê. 

Este enfoque na componente humana não deve ser confundido com 

menosprezo pela tecnologia. A tecnologia é uma parte fundamental do projecto e 

merece algumas observações. A tecnologia deve ser aliada das pessoas, 

trabalhar para elas e não o contrário. Esta visão da tecnologia justifica em grande 

medida a adopção de soluções open source. A liberdade de utilizar programas 

informáticos onde, quando e como se quiser é uma vantagem amplamente 

aproveitada ao longo do projecto. O facto de não ser necessário licenças 

comerciais garante uma total interoperabilidade dos dados uma vez que, além de 

se privilegiar formatos abertos, é possível fazer múltiplas instalações nos vários 

computadores da ALT-SHN, espalhados por três espaços físicos distintos. 

Facilitará ainda, futuramente, em caso de partilha de dados com terceiros, a 

visualização e manipulação de dados por parte desses terceiros sem que a 

questão das licenças seja limitativa. Finalmente, e numa perspectiva mais 

alargada, há que contar com a possibilidade de futuramente poderem ser 

desenvolvidas funcionalidades especificas para as necessidades da instituição – 

uma das grandes vantagens de se poder aceder livremente ao código-fonte dos 

programas. Por todas estas vantagens, a experiência com soluções open source 

foi altamente compensadora e é sem dúvida a solução ideal para instituições com 

o perfil da ALT-SHN ou para situações em que seja necessário instalar o software 

em várias máquinas. 
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Relativamente ao potencial da tecnologia SIG para o estudo da 

paleontologia, o Projecto SIGAP foi pioneiro, uma vez que há muito poucos 

exemplos no mundo e nenhum em Portugal. Da experiência resultam algumas 

conclusões importantes. 

Em primeiro lugar há que salientar a extrema utilidade na georreferenciação 

dos sítios de valor paleontológico tirando partido da acessibilidade que 

caracteriza, hoje, a tecnologia GPS. A possibilidade de estes sítios poderem ser 

conhecidos e visitados por qualquer pessoa é uma mais-valia que será 

certamente aproveitada e testada nos próximos anos. Contudo o que realmente 

sobressai são as possibilidades virtualmente infinitas que se abrem uma vez 

obtida a informação de base. As centenas de funções geográficas e abordagens 

analíticas que a tecnologia SIG permite abrem todo um campo de hipóteses de 

estudo que caberá aos paleontólogos explorar e testar. Essas hipóteses serão 

certamente consideradas à medida que o paradigma geográfico influencia os 

investigadores da ALT-SHN. A hipótese mais evidente, e que foi devidamente 

explorada, prende-se com a elaboração de modelos cujos outputs sejam úteis e 

acima de tudo verificáveis através de aplicação prática no terreno para que 

possam ser afinados à medida que o conhecimento evolui. 

Isto remete para os desenvolvimentos futuros – tema parcialmente abordado 

na análise SWOT, mas que merece mais alguns apontamentos. O 

desenvolvimento mais premente, prende-se com os modelos. Os modelos, sendo 

a aplicação mais óbvia que o potencial da tecnologia SIG pode trazer à 

investigação paleontológica pela optimização de tempos e recursos que poderá 

permitir, carecem de verificação no terreno e é provável que à medida que o 

conhecimento paleontológico aumente, os critérios que presidem à calibração dos 

modelos também mudem de modo a tornarem-se mais precisos e eficazes. Esse 

aumento de precisão poderá, inclusive, abrir as portas a modelos predicativos de 

ocorrências paleontológicas, algo que só será possível desenvolver partindo de 

uma base de dados muito mais alargada, que justifique exercícios de data mining 

que possam revelar padrões que por enquanto nos escapam totalmente. 

Finalmente uma palavra para as limitações. As limitações de foro 

institucional, também elas abordadas na análise SWOT, são, apesar de tudo, mais 

facilmente contornáveis que as limitações tecnológicas. A principal limitação 

prende-se com as curvas de aprendizagem relativamente longas, e por vezes 

penosas que o domínio mínimo da tecnologia SIG exige. Isso implica que a 

actualização de conhecimentos por parte do gestor de projecto tenha de ser 
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constante, mas acima de tudo pode ter como consequência um efeito de 

“intimidação” junto de potenciais utilizadores do sistema, o que pode originar 

alguma resistência – daí a necessidade de continuar a política de formações 

internas. Um exemplo disso é a base de dados, que pese embora deva ser 

acessível a partir de vários softwares clientes, ainda não permite o acesso a um 

simples formulário que remeta automaticamente os dados introduzidos para a 

respectiva tabela, obrigando os utilizadores a abrir mais que uma tabela cada vez 

que queiram acrescentar um novo espécime à base de dados – o que obviamente 

não contribui para a clarificação de processos. Outra limitação importante prende-

se com o armazenamento da informação. Neste momento tudo reside num único 

computador e em dois backups externos, o que não permite retirar todas a 

vantagens normalmente associadas a um sistema servidor-cliente como é o 

PostgreSQL/PostGIS. Isto é uma limitação importante pois obriga a que o trabalho 

de introdução de dados (e mais importante, a sua consulta) se processe num 

único lugar, numa única máquina. A aquisição de um servidor dedicado ao SIGAP 

resolverá esta limitação e é um dos pontos-chave para o desenvolvimento futuro 

do projecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Extensão dos trabalhos de levantamento pa leontológico 

efectuados  
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ANEXO 2 – Módulos GRASS utilizados no âmbito do Pro jecto 7 

 

 
r.buffer  Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that 

contain non- NULL category values. 
 
r.reclass  Creates a new map layer whose category values are based upon the 

user’s reclassification of categories in an existing raster map layer. 
 
r.mapcalculator  Calculates new raster map from r.mapcalc  expression 
 
r.to.vect  Converts a raster map into a vector map layer. 
 
v.to.rast  Converts a binary GRASS vector map layer into a GRASS raster map 

layer. 
 
v.what.vect  Uploads vector values at positions of vector points to the table. 
 
v.db.addcol  Adds one or more columns to the attribute table connected to a given 

vector map. 
 
r.rescale  Rescales the range of category values in a raster map layer. 
 
r.in.gdal  Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer. 
 
v.in.ogr  Convert OGR vectors to GRASS. 
 
v.report  Reports geometry statistics for vectors. 
 
r.report  Reports statistics for raster map layers. 
 
r.slope.aspect  Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial 

derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is calculated 
counterclock-wise from east. 

 
r.null  Manages NULL-values of given raster map. 
 
r.composite  Combines red, green and blue raster maps into a single composite 

raster map. 
 
r.recode  Recodes categorical raster maps. 

 

                                            
7 Informação retirada de http://grass.osgeo.org/gdp/grassmanuals/grass64_module_list.pdf 
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ANEXO 3 – Regras de reclassificação utilizadas 

 

 

Slope.tif � Declives.tif  

 
0 thru 9 = 1 
10 thru 12 = 3 
13 thru 14 = 5 
15 thru 25 = 7 
26 thru 90 = 10 
 

 
Aspect.tif � Vertentes.tif 
 

0 thru 90 = 1 
391 thru 180 = 1 
181 thru 270 = 2 
271 thru 360 = 5 
 

 
MDE Concelho Torres Vedras � Linha Costeira 
 

1 thru 2 = 10 
3 = 5 
4 thru 5 = 2 
* = NULL 

 

Hidrologia.tif �BufferHidrologia5m.tif  

Hidrologia.tif � BufferHidrologia5a10m.tif 

 
0 thru 9 = 1 
10 thru 12 = 3 
13 thru 14 = 5 
15 thru 25 = 7 
26 thru 90 = 10 

 
 
Geologia 
 

22 thru 29 = 40 PortlandianoKimmeridgiano 
1 2 3 = 100 OfordianoKimmeridgiano 
4 5 6 7 8 9 21 = 1 NeocomianoApciano 
10 thru 20 = 5 HolocenicoPlistocenico 
 

 
Risco Erosão 
 

0.55 thru 2.94 = 1 minimo 
2.95 thru = 5.298 = 2 residual 
5.299 thru 7.668 = 3 baixo 
7.669 thru 10.042 = 4 baixo 
10.043 thru 12.416 = 5 medio 
12.417 thru 14.790 = 6 alto 
14.791 thru 17.164 = 7 alto 
17.165 thru 19.538 = 8 muito alto 
19539 thru 21.912 = 9 muito alto 
21.913 thru 24.30 = 10 extremo 
 

 
PDM 
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161 = 10 IndustriaExtractiva 
251 = 7 SemCondicionantes 
75 = 5 REN 
95 = 1 RAN 
* = 0 

 
Risco Paleontológico 
 

1.83 thru 2.617 = 1 minimo 
2.618 thru = 3.405 = 2 residual 
3.406 thru 4.195 = 3 baixo 
4.196 thru 4.979 = 4 baixo 
4.980 thru 5.766 = 5 medio 
5.767 thru 6.553 = 6 alto 
6.554 thru 7.34 = 7 alto 
7.35 thru 8.127 = 8 muito alto 
8.128 thru 8.997 = 9 muito alto 
8.898 thru 9.784 = 10 extremo 
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ANEXO 4 – Exemplo de Ficheiro de Metadados 

 
 
 
 
Nome: RiscoPaleontologico 
 
CRS: ERTS89-tm/06 (EPSG 3763) 
 
Resolução : 5m 
 
Descriçãoo : células com valores compreendidos entre 1 e 10 em  
que o valor mais alto representa maior probabilidad e de 
afectaçãoo do património paleontologico 
 
Células : floating point 
 
Historial : criado em GRASS atravéss de r.mapacalc a partir d a 
expressão - RiscoErosao1_10@PERMANENT * 0.6 + 
PDMClassificado@PERMANENT * 0.1 + Geologia@PERMANEN T * 0.3 
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ANEXO 5 – Mapa de risco paleontológico  
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ANEXO 6 – Plano de formação interna do “Curso de In iciação aos 
Sistemas de Informação Geográfica 
 
 
Objectivo do Curso 
 

• Dotar os formandos de competências essenciais para poderem trabalhar de forma 
autónoma com tecnologia SIG. 
 

• Despertar o interesse dos sócios para projectos em curso na AL T- Sociedade de 
História Natural 
 
 

Métodos 
 

• Exposição Oral com apoio de slides 
 

• Exercícios Práticos com GPS e manuseamento de mapas 
 

• Exercícios Práticos com recurso a computadores com software SIG aberto 
 

• Projecto Prático para consolidar conhecimentos 
 
 
Pré Requisitos 
 

• Computador Portátil com Windows ou Linux Ubuntu. Caso não tenha acesso a um 
computador portátil contacte o Departamento (i.geografica@alt-shn.org) que 
tentará arranjar um computador. 

• Ser sócio da ALT - Sociedade de História Natural com as cotas em dia. 

 
Programa  

 
MÓDULO I – compreender dados geográficos (4 horas)  
 
1     A Geografia  

 
1.1  O que é e para que serve a geografia 
1.2 Os postulados da geografia 
1.3 As especificidades da informação geográfica 

 

2    A Cartografia  
 
2.1 Breve História da cartografia – tipos de mapas 
2.2 Projecções Cartográficas e Sistemas de Coordenadas 
2.3 Formas de representar e interpretar a altitude 
2.4 Escalas de representação e problemas associados 
2.5 A simbologia 

 
MÓDULO II – aquisição de dados geográficos (6 horas ) 

 
1    Dados oficiais  

 
1.1 Entidades produtoras de dados 

1.1.1 IgeoE 
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1.1.2 IGEO 
1.1.3 Municípios 
1.1.4 Outros 

1.2  Formatos e formas de distribuição 
1.2.1 Analógico 
1.2.2 Digital 
1.2.3 Digital via WebServices (WMS e WFS) 
1.2.4 Webgis 

1.3 Formas de representação de realidades Geográficas: pontos, linhas e 
polígonos 

 
2     Dados não oficiais  

 
2.1 Produção privada (Michelin, Google, outros) 
2.2 Crowssourcing (Open Street Map ; upload de informação pelos 

utilizadores de serviços 
2.3 Produzidos por utilizadores individuais 

 
3 Recolha Directa  

 
3.1 GPS e aquisição de dados 

3.1.1 Princípios de Funcionamento do GPS 
3.1.2 Limitações da Tecnologia GPS 
3.1.3 Margem de erro e formas de a atenuar 
3.1.4 Recolha e descarga de dados (prático) 

 
MÓDULO III – processamento e análise de dados  (12 Horas)  

 
1  Conceitos  

 
1.1 Sistemas de Informação Geográfica 
1.2 Modelos de dados 

1.2.1 Raster 
1.2.2 Vectorial 

1.3 Software Aberto e Software Fechado 
 
2 Quantum GIS (QGIS) – interface open source  

 
2.1 Instalação e Configuração 
2.2 Interface e ferramentas básicas 
2.3 Operações básicas 

2.3.1 Sistemas de coordenadas 
2.3.2 Adicionar informação vectorial 
2.3.3 Adicionar Informação Raster 
2.3.4 Adicionar Informação de dados GPS 
2.3.5 Operações de Simbologia e etiquetas 
2.3.6 Tabelas de Atributos 
2.3.7 Aferir distâncias e áreas 
2.3.8 Opções de impressão 

2.4 Operações avançadas 
2.4.1 Instalar, Activar e explorar plugins 
2.4.2 Adicionar informação via webservices (WMS e WFS) 
2.4.3 Criar temas vectoriais 
2.4.4 Utilizar buffers 
2.4.5 Georeferenciar rasters 
2.4.6 Inquirir informação com linguagem SQL 
2.4.7 Derivar Modelos de Elevação 
2.4.8 Derivar Curvas de Nível 
2.4.9 Adicionar mapas Open Street Map 
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3 Geographic Resources Analysis Support System (GRASS ) – ferramentas de 
análise open source  

 
3.1 As directorias GRASS: Mapsets e Locations 
3.2 Adicionar dados ao MapSet 
3.3 Explorar a interface GRASS – os módulos 
3.4 Converter dados raster em vectorial e vice versa 
3.5 Aferir declives (slope), orientação (aspect), e áreas de visibilidade 

(visibility) 
3.6 Classificar rasters 
3.7 Operações de álgebra de mapas: 

3.7.1 Operadores aritméticos 
3.7.2 Operadpres condicionais 

3.8 Visualização de dados tridimensionais (Bird Eye) 
 
Módulo IV – projecto (8 horas)  
 
Os participantes, em grupo/grupos deverão planear, com o apoio e orientação do 
formador, um pequeno projecto em ambiente SIG e implementá-lo com recurso às 
ferramentas abordadas ao longo do curso. Possíveis aplicações: Ecossistemas, 
mapas de risco, mapas de aptidão, cartas arqueológicas/patrimoniais, etc. 
 
Algumas sugestões: 
 
Proposta de Projecto 1 : Domínio de Território dos Fortes das Linhas de Torres 
 
→ Com recurso a um Modelo Digital de Elevação, será produzido um mapa que dê 

uma visão das áreas de visibiliade directa de cada forte, e qual o alcançe do 
projecteis (artilharia). A partir daqui podem ser delimitados corredores de 
segurança. 

 
Proposta de Projecto 2 : Roteiro Patrimonial 
 
→ Após recolha de elementos patrimoniais pela cidade com recurso a GPS, deverá 

ser produzido um roteiro com a rota mais eficiente 
 
Proposta de Projecto 3 : Identificar Riscos para um dado ecossistema 
 
→ Após delimitação de um dado ecossistema, deverão ser identificados os pontos 

críticos para a vida selvagem desse ecossistema. O resultado final deverá ser uma 
carta de risco. 

 


