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RESUMOS
Potencial da Informação Geográfica Voluntária para a criação e validação de mapas de cobertura e
uso do solo
Prof. Dra. Cidália Costa Fonte (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra)
Atualmente está disponível uma grande variedade de Informação Geográfica Voluntária (IGV), que
vai desde fotografias e descrições georreferenciadas até mapas vetoriais. A partir de algumas dessas
fontes de dados é possível extrair informação potencialmente útil para a produção e/ou validação de
mapas de cobertura e uso do solo. No entanto, a utilização deste tipo de dados levanta várias
questões, como a identificação dos dados relevantes para o objetivo em causa e a sua qualidade.
Nesta apresentação será feita uma análise das principais potencialidades e limitações do uso da IGV
para o apoio à criação e validação de mapas de cobertura e uso do solo, sendo identificadas
iniciativas que fornecem dados potencialmente úteis, apresentados exemplos da sua utilização e
identificados aspetos que requerem desenvolvimentos adicionais.

Modelação geográfica 3D e Realidade Aumentada baseada em plataformas móveis como
contributo para a valorização do património urbano
Dr. Luís Marques (CICS.NOVA - Portugal & CPSV-UPC - Espanha)
Prof. Dr. José António Tenedório (Universidade NOVA de Lisboa, CICS.NOVA)
O património edificado é um elemento fundamental do espaço público urbano, fazendo parte da
memória histórico-cultural-simbólica do lugar e sobretudo das pessoas que o habitam. O valor
fundamental que normalmente lhe é atribuído deve-se frequentemente a diversos fatores associados
à raridade, singularidade, importância e interesse de que se reveste, atraindo visitantes e
investimento económico, sobretudo da indústria do turismo.
A virtualização do espaço urbano em múltiplas plataformas móveis e ambientes de realidade mista
(Realidade Aumentada) in sito, tem possibilitado aquilo que poderemos designar como a expansão do
espaço público com valor patrimonial. As App’s poderão ser entendidas como o prolongamento
desmaterializado do espaço visível combinando, sobre o lugar e os objetos, diversa informação que é
virtualmente ilimitada. Por outro lado, possibilita a ubiquidade deste espaço através do mundo
virtual. A criação de ambientes de realidade mista possibilita a sobreposição de modelos 3D e 4D,
proporcionando o que é designado como Virtual Time Travel, ou seja, a visualização 3D, de situações
diversas daquele lugar no tempo (no presente, passado e planeado para o futuro) e, portanto,
contribuindo de forma preponderante para a compreensão e gestão urbana.
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Os levantamentos terrestres e/ou com recurso a UAV para a modelação geográfica a 3D, promovem
a virtualização das cidades e potenciam o valor patrimonial urbano. Esta ideia está subjacente à
apresentação do protótipo da App Lx_W que incide sobre o Aqueduto das Águas Livres que é um dos
elementos patrimoniais mais representativos de Lisboa.

Nuvens de pontos para levantamento 3D de ambiente construído e paisagem
Prof. Dr. Victor Ferreira (Faculdade de Aquitectura da Universidade de Lisboa, CIAUD)
As "nuvens de pontos", como se chama aos pontos tridimensionais resultantes de vários métodos
diferentes de captura 3D do ambiente, estão a tornar-se rapidamente um dos tipos de dados 3D com
grande potencial de crescimento em várias áreas e com variadas escalas: geografia, urbanismo,
arquitetura, arqueologia, património.
Estes dados 3D em nuvem resultam, na sua maioria, da aplicação de duas tecnologias: Digitalização
Laser (terrestre fixa, móvel ou aérea) e fotogrametria automática 3D.
Uma das grandes vantagens deste tipo de captura é a riqueza de informação contextual que fica
registada, muito para lá do simples levantamento geométrico. Essa riqueza torna os dados valiosos
para vários tipos de utilização, e permitirá com certeza o desenvolvimento futuro de técnicas e
aplicações inovadoras, em que ainda não pensámos. Se conseguirmos preservar estes dados a longo
prazo, serão "fotografias 3D" dos nossos ambientes que serão testemunhos do nosso tempo.
Os exemplos que serão apresentados, de levantamentos 3D, elaborados no âmbito do Grupo de
investigação Archc3D do CIAUD-FAUL, tentarão ilustrar várias abordagens de capturas de dados
(laser e fotogrametria automática), vários tipos de ambiente (rural e urbano) e várias escalas
(edifício, rua, aldeia, vila).

A modelação 3D no CIGeoE
Maj. Eng.º Nuno Mira (Centro de Informação Geoespacial do Exército)
Desde que o CIGeoE produz a Carta Militar de Portugal por métodos fotogramétricos que a
modelação 3D está presente. A modelação do terreno e a sua utilização em termos militares teve e
tem impacto e benefícios na sociedade civil, daí que a aquisição de dados topográficos por restituição
em modelos tridimensionais do terreno vem refletida nas Cartas Militares desde há cerca de 90 anos.
A representação do terreno através das curvas de nível resulta da visualização e interpretação de
pares estereoscópicos de fotografias aéreas.
Em meados da década de 90 do século XX foram introduzidas na cadeia de produção estações
fotogramétricas digitais, onde os modelos tridimensionais do terreno obtidos passaram a permitir a
restituição para software CAD onde a informação digital passou a estar verdadeiramente a 3D, pois
cada vértice de uma curva, de um polígono ou cada ponto passou a poder ser representado por uma
tupla de coordenadas tridimensionais. Este salto tecnológico permitiu a criação de produtos
derivados de elevada qualidade, tais como os modelos digitais de elevação, sejam eles de superfície
ou de terreno. Estes modelos, aliados ao conhecimento técnico permitiu promover a produção de
ortofocartografia de qualidade e de referência em termos nacionais e internacionais.
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No início da década de 10 deste século deu-se início aos testes, com sucessiva implementação, de
aquisição de informação tridimensional em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), cuja mais-valia
de gestão, manipulação, validação e difusão de informação tem vantagens indiscutíveis.
Mais recentemente, com aquisição de novo software, passou a ser possível gerar modelos
tridimensionais do terreno em nuvens de pontos geradas a partir de fotografia aérea. Os novos
algoritmos de processamento de imagem, aliados às imagens digitais de maior profundidade (16 Bits)
e multiespectrais permitem gerar modelos digitais de superfície de grande rigor, que por sua vez têm
impacto direto na qualidade da informação geográfica produzida. É de relevar que a Carta Militar de
Portugal à escala 1:25 000, tem apresentado valores de qualidade posicional na ordem do metro.
Mais recentemente o CIGeoE integrou vários projetos de UAVs, com destaque para o projeto
TROANTE. Desenvolveu também ações de testes, em colaboração com a TOPCON, TRIMBLE, LEICA e
TOPOGIS, em que foram utilizadas imagens dos respetivos UAVs no processamento, modelação 3D e
análise de dados de produtos derivados.
Com a aquisição do equipamento multi-station que combina as capacidades de uma estação total
com as capacidades de um laser scanner terrestre, começou-se a fazer testes de varrimento laser de
zonas especificas, com resultados muito promissores.
A perspetiva de futuro está orientada na capacidade de integração de dados de vários sensores ,
maximizando as capacidades que cada equipamento permite, aliando a precisão e o detalhe com a
velocidade de aquisição, facilitando o trabalho de análise e otimizando a produção e atualização
cartográfica.

O geoportal SNIMar – Sistema Nacional de Informação do Mar
Dra. Teresa Rafael (Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental)
O geoportal SNIMar constitui o ponto centralizador da informação sobre o ambiente marinho em
Portugal. Trata-se de uma Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos que foi desenvolvida para dar
resposta às questões “Que informação marinha existe?” Onde se encontra?” “Como se pode aceder a
essa informação?”, para apoiar a decisão na capacidade de avaliação e gestão do estado ambiental
das águas marinhas portuguesas e para facilitar a investigação científica e para promover a
economia azul.

A importância da georreferenciação para o 112
Dra. Inês Loução (Hexagon Safety & Infrastructure/ Intergraph Portugal)
A georreferenciação de chamadas efetuadas para o serviço nacional de emergência (112) tornou-se
uma necessidade imperativa no desenvolvimento de um serviço de emergência seguro e eficiente,
que se traduza numa maior rapidez na prestação de auxílio a quem dele mais precisa. O sistema do
112.PT dispõe de um serviço que permite georreferenciar as chamadas fixas ou móveis, bem como
chamadas de aplicações como o eCall e o Mobile 112.PT para surdos. Um serviço que possibilita o
envio da informação de localização, de forma automática, a partir de telefones inteligentes e de
veículos ligeiros ou pesados em caso de acidente.
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Lisboa Interativa – uma janela sobre o SIG do município de Lisboa
Dra. Rosa Branco (Câmara Municipal de Lisboa)
A plataforma Lisboa Interativa constitui a ferramenta integradora da produção e divulgação de
informação geográfica sobre Lisboa. Tendo sido pioneira pela diversidade de informação
disponibilizada, riqueza de funcionalidades, desenho gráfico e carácter modular das suas aplicações
temáticas, continua a ser hoje uma referência entre os portais websig nacionais. Nesta apresentação,
daremos a conhecer a sua estrutura e os seus módulos mais utilizados e relevantes.
Gestão de Dados Espaciais: comunicação no presente e com o futuro
Prof. Dr. José Barateiro (LNEC)
Atualmente, vivemos numa Era Digital em que os dados são recolhidos, armazenados e processados
de forma digital, assumindo grandes variações de complexidade que resultam, fundamentalmente,
da sua heterogeneidade, volume, velocidade de recolha e qualidade. Naturalmente, os dados
espaciais também se enquadram na Era Digital, proliferando na sua variedade, representação e
volume. Por outro lado, os dados espaciais são produzidos e/ou consumidos por diferentes processos,
sendo necessário garantir a interoperabilidade destes dados com processos e dados de outra
natureza (comunicação/ interoperabilidade no presente), i.e., garantir que os dados espaciais podem
ser processados (utilizados) por diferentes tipos de processos e aplicações.
O problema da interoperabilidade/comunicação torna-se ainda mais complexo quando consideramos
cenários de utilização de dados (espaciais) no futuro, i.e., como garantir que os dados presentes
podem ser utilizados num futuro incerto em que desconhecemos os processos, aplicações e formatos
de representação? Este desafio é normalmente designado por preservação digital que, ao contrário
da gestão de informação em formatos físicos, requer a execução contínua de tarefas de gestão e
preservação de dados com o objectivo de garantir a sua futura interpretação.
Visualização e Interação para o SIG 3D
Prof. Dr. Alfredo Ferreira (INESC-ID Lisboa)
Ao longo das últimas duas décadas, a área dos sistemas de informação geográfica tem sido pioneira
na aplicação de técnicas de visualização de informação, tecnologias de realidade virtual e novos
paradigmas de interação. A este facto não é estranha a natureza dos dados geográficos e os
processos associados à visualização e manipulação dos mesmos. Com a disseminação do uso internet
de banda larga, dos ambientes de realidade virtual e aumentada de baixo custo e de novas
plataformas para análise e visualização de dados, estão lançados os fundamentos para o
desenvolvimento de abordagens que oferecem uma panóplia de potentes se tirar o máximo partido
dos SIG 3D.
Neste painel iremos discutir o potencial da aplicação em SIG 3D das novas ferramentas e técnicas de
visualização de informação em conjunto com os ambientes de realidade virtual e aumentada.
Pretendemos identificar contextos reais de utilização destas soluções, definindo caminhos e metas
para o futuro.
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O papel dos sistemas de bikesharing nas Smart Cities
Eng.º Afonso Pais de Sousa (Siemens)
Vivemos actualmente uma revolução tecnológica que está a mudar drasticamente as nossas vidas e
as nossas cidades. Actualmente, 54% da população mundial vive nas cidades e estima-se que até
2050 este valor ascenda aos 66%. Para responderem aos desafios desta elevada procura, as cidades
têm que estar em constante mudança e ser cada vez mais inteligentes.
Um pilar fundamental nas nossas cidades é a mobilidade. Nesta área assistimos ao aparecimento de
soluções inovadoras como a Uber, sistemas de partilha como o carsharing, scootersharing e
bikesharing. Todos estes sistemas são hoje possíveis graças aos avanços tecnológicos e, em
particular, à digitalização.
Este tipo de sistemas geram uma imensidão de dados, no entanto, hoje, a maioria dos dados
armazenados não é utilizada. Estimativas indicam que até 2020 existirão 20 biliões de dispositivos
conectados, incluindo telemóveis, electrodomésticos, edifícios, comboios, redes eléctricas, entre
outros, em suma, equipamentos que constituem a infra-estrutura crítica para as nossas vidas. Todos
estes dados têm o potencial de transformar o mundo - como corrigir falhas antes de ocorrerem
através da manutenção preditiva, possibilitando um abastecimento de energia sustentável, reduzindo
o congestionamento através de soluções inteligentes de transporte ou fábricas inteligentes que criem
produtos individualizados. Este painel versará sobre o papel dos sistemas de bikesharing e a
importância da análise de dados aplicada a estes sistemas.
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