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Resumo

O projecto HAMLET – Historial da Área Metropolitana de Lisboa e Estuário do Tejo – é um repositório de
informação e simulação baseada em tecnologia multimédia. A informação disponível respeita as diversas facetas i)
dos Municípios cujo território integra a Área Metropolitana de Lisboa: história, património, ambiente, ordenamento
do território, sócio-economia, infra-estruturas, e turismo; e ii) do estuário do Tejo: ambiente, reserva, porto, infra-
estruturas. As simulações disponíveis referem-se ao transporte e ao comportamento hidrodinâmico do estuário. O
projecto utiliza as mais modernas tecnologias multimédia, o que possibilita a criação de ambientes intuitivos e com
elevada qualidade de visualização que permitem, a qualquer utilizador, uma fácil compreensão da informação
apresentada.

Neste documento, descreve-se o modo como a informação está organizada e apresenta-se o sistema, com
especial destaque para a interface com o utilizador e o modo de navegação.

1. Introdução

HAMLET é um repositório de informação e
simulação baseado em tecnologia hipermédia. A
hipermédia baseia-se num modelo para a organização
e utilização da informação multimédia que permite
aos utilizadores acederem à informação de forma não
sequencial e de acordo com associações previamente
definidas, que a própria leitura sugere.

A aplicação teve como objectivo principal a
divulgação, na EXPO'98, e de uma forma actual e
atractiva, das diversas facetas dos Municípios cujo
território integra a Área Metropolitana de Lisboa,
bem como do estuário do Tejo. Outros objectivos
incluem a actualização da informação e a divulgação
do sistema noutros suportes.

Relativamente aos Municípios, a informação
disponibilizada compreende as seguintes áreas:
história, atracções turísticas, património, sócio-
economia, infra-estruturas, ordenamento do território
e ambiente. Em relação ao Estuário do Tejo,
apresenta-se informação de carácter genérico e
diversas simulações sobre o seu comportamento
dinâmico.

O projecto utiliza as mais modernas
tecnologias multimédia, o que possibilita a criação de
ambientes intuitivos que permitem, a qualquer
utilizador, uma fácil compreensão da informação
apresentada e a criação de simulações com elevada
qualidade de visualização.

O suporte utilizado é a World Wide Web e
todos os mecanismos de interacção que lhe estão
subjacentes. Enquanto um gigantesco servidor web, o
HAMLET incorpora centenas de Megabytes de
informação que constituem o sistema de e se
encontram organizados numa hierarquia bem
estruturada.

A informação é apresentada em formato
HTML (HyperText Markup Language), usando
applets desenvolvidos em Java e recorrendo a um
browser para a sua visualização. Esta informação
está disponível sob a forma de: texto, fotografias,
animações, vídeo e som. Incluem-se também diversos
modelos tridimensionais de edifícios

1 Designa-se por informação multimédia qualquer tipo de dados com representação digital, como seja texto, imagens, voz, som e vídeo



relevantes de cada um dos concelhos da AML, os
quais poderão ser navegáveis pelo utilizador, o que
constitui um aspecto relevante e inovador do projecto.
Estes modelos são apresentados em formato VRML
(Virtual Reality Modeling Language).

2. Modo de exploração da interface com o
utilizador

2.1. Design

O design de todo o sistema foi desenvolvido e
estruturado mediante certos parâmetros e conceitos.
Foram consideradas as seis secções: Página inicial,
Página dos créditos, Página da AML, Página dos
Concelhos, Página do Estuário, Página da AML
Virtual.

Na página inicial (Fig.1) foi inserida uma
animação que está activa enquanto o sistema
HAMLET estiver em repouso. Desta página é
possível passar para as páginas dos concelhos
bastando, para tal, seleccionar a língua que se
pretende. A página dos créditos (Fig. 2) apresenta de
uma forma geral as entidades e respectivas pessoas
envolvidas no desenvolvimento de todo o projecto.
Tem um design que se baseia no mar e suas ondas,
dando realce às entidades que desenvolveram o
sistema (LNEC e CCG) e às Câmaras Municipais e
outras instituições que deram apoio na criação do
projecto.

Figura 1. - Página inicial do sistema

Figura 2. - Página de créditos

Na página da AML previa-se incluir
informação supra municipal, com especial destaque
para temas como infra-estruturas e ambiente, para
além da apresentação da estrutura e organização
interna da Área Metropolitana de Lisboa. Contudo,
tal informação nunca foi fornecida, pelo que neste
momento esta ligação não existe.

Na primeira página dedicada aos concelhos
(Fig. 3) é possível seleccionar individualmente um dos
dezoito concelhos pertencentes à AML, que se
distribuem segundo a sua posição geográfica
ocupando a parte central de toda a página. Nesta
secção ainda temos acesso na parte superior, ao menu
principal com todas as opções e acesso às três línguas
(no canto inferior direito), bastando seleccionar as
opções desejadas.

Escolhendo o concelho pretendido passa-se
para as páginas específicas de cada um (Fig. 4). Estas
páginas têm um layout específico, estando sempre o
menu principal acessível na parte superior de cada
ecrã. Uma particularidade destas páginas é terem
associado ao menu principal um símbolo específico
para cada concelho da AML.

Em todas as páginas dos concelhos é possível
ter acesso ao mesmo tipo de informação, a qual se
encontra identificada na parte inferior da página. Esta
informação pode corresponder a qualquer nível de
informação, por exemplo, tópico ou sub-tópico.



Figura 3. – Página dos concelhos

Figura 4. – Layout geral das páginas concelhias

Apresenta-se a seguir o layout geral das páginas dos
concelhos:

O menu principal está sempre acessível na
parte superior das páginas dos concelhos (assim como
de qualquer outra); o sub-menu referente a todas as
informações de cada concelho é sempre visível na
parte inferior destas páginas.

A parte central destas páginas é dividida em
três colunas, as duas da esquerda destinam-se ao
conteúdo da informação do concelho, de acordo com a
opção escolhida no menu inferior. A terceira coluna
tem disponíveis informações gerais sobre o concelho,
como a data da fundação, o número de freguesias, o
distrito a que pertence, a área e a população. Nesta
coluna encontra-se ainda o acesso ao modelo virtual
do concelho, através de um símbolo específico (um
olho), às informações úteis (através de um i) e às
línguas consideradas (português, espanhol e inglês).

Existe ainda um pequeno quadrado onde é
apresentado sucessivamente um conjunto de imagens
representativas do concelho e onde são visualizadas as
fotos e os vídeos, sempre que seleccionados. Quando
necessário, é apresentado o número de páginas

existente sobre cada opção, podendo ser seleccionada
cada uma das páginas individualmente com o simples
clique do cursor sobre o número pretendido.

As páginas com informação hierarquica-
mente inferior podem ter um layout um pouco
diferente, em função da informação a ser visualizada.

Neste caso foi seleccionado um mapa de
ordenamento (Fig. 5), a partir da página com infor-
mação sobre o mapa. A informação é apresentada por
inteiro nas duas primeiras colunas.

Há um outro caso de layout diferente que se
refere à opção de Demografia na tópico Sócio-Eco-
nomia, onde o ecrã aparece ocupado com informação
textual e gráfica nas três colunas (Fig. 6).

Figura 5. – Layout de uma sub-página dos concelhos

Figura 6. - Layout da sub-página referente à opção

Demografia em Sócio-Economia

Na página referente ao Estuário do Tejo (Fig.
7), o design altera-se um pouco, surgindo na primeira
página uma imagem do estuário do Tejo, algumas



Informações Gerais e quatro tipo de Simulações
possíveis.

As informações gerais estão divididas em
quatro tópicos: Ambiente, Reserva, Porto e
Infra-estruturas (Fig. 8). Todas estas informações são
acessíveis a partir de qualquer sub-página, as quais
têm uma estrutura um pouco análoga à dos concelhos
embora estruturadas ao contrário. Isto é, na primeira
coluna é dada informação genérica reduzida sobre o
estuário: área molhada; comprimento do estuário
(desde Muge até à foz); largura máxima; tempo de
residência; amplitude de maré viva; e, caudal fluvial.
Nesta coluna encontra-se o acesso às diversas línguas.
Também existe ainda um pequeno quadrado inserido
na terceira coluna, onde é apresentado sucessivamente
um conjunto de imagens representativas do estuário.
Quando necessário é ainda apresentado o número de
páginas existentes sobre cada opção, podendo cada
uma destas páginas ser seleccionada com o simples
toque do cursor sobre o número pretendido.

As sub-páginas com informação
hierarquicamente inferior podem ter um layout um
pouco diferente, em função da informação a ser
visualizada.

Figura 7. – Página principal do tópico estuário

Figura 8. – Layout geral das páginas de
Informações Gerais sobre estuário

As páginas das simulações (Fig. 9) permitem
a visualização de um leque variado de corridas de
modelos sobre aspectos de hidrodinâmica e de
transporte no Estuário do Tejo. A interface mantém a
consistência com o restante sistema, estando dividida
em duas colunas, a do lado esquerdo contém
informação elucidativa sobre a simulação e como
colocá-la em funcionamento; a coluna do lado direito
permite a selecção dos parâmetros para as várias
simulações e a sua execução.

As páginas seguintes apresentam a simulação
seleccionada, tendo sempre acessível a possibilidade
de retroceder, escolher outro tipo de simulação
(Previsão de maré, Propagação de maré ou
Transporte) ou uma das opções do menu principal
(Fig. 10).

Figura 9. – Layout das sub-páginas das simulações

Figura 9. – Layout das páginas com as simulações

Na secção 4 faz-se uma análise detalhada
desta componente do HAMLET.

A página da AML Virtual tem um layout
simples apenas tendo acessível, na parte superior do
ecrã, o menu principal. Neste modelo pode-se navegar
sobre a Área Metropolitana de Lisboa e escolher um
dos concelhos a visualizar, bastando para tal
seleccionar o edifício correspondente ao concelho. Por



exemplo, seleccionar a Torre de Belém para poder
visualizar o concelho de Lisboa.

Figura 10. – Página da AML Virtual

1.1 Simbologia

Foi utilizada uma simbologia específica no
desenvolvimento de todo o sistema de informação que
identifica funcionalidades específicas disponí-veis
durante a execução do mesmo.

Foram escolhidos símbolos para o cabeçalho de
cada concelho desenhados no mesmo estilo gráfico do
sistema para uma maior uniformização. Na maior
parte dos casos estes símbolos foram eleitos pelos
representantes dos diversos concelhos; apresentam-se
a seguir quatro exemplos dos 18 símbolos disponíveis
no sistema.

     Alcochete - Salinas

     Almada – Cristo Rei e Ponte 25 de

                     Abril

     Barreiro – Moinhos de Alburricas

     Sintra – Chaminés do Palácio

                   Nacional de Sintra

Figura 11. – Símbolos utilizados

O acesso a algum tipo de informação, como
imagens, pequenos textos, vídeo, mapas, etc., é feito
através de pequenos ícones pictográficos, que estão
sempre associados ao mesmo tipo de informação. São
representados a amarelo ou a azul conforme estão ou
não seleccionados. A título de exemplo referem-se os
seguintes:

     Representa o modelo virtual, bastando
premi-lo para que se possa visualizar o
edifício representativo do concelho que está
a ser visitado.

    Diz respeito ao número da página de
informação  a ser visualizada sobre dado
assunto.

Figura 12. – Símbolos utilizados

1.2 Navegação

Dado o contexto em que o projecto HAMLET
se inseriu (EXPO’98), optou-se por um estilo gráfico
e por uma paleta de cores que pudessem sugerir a
proximidade do mar e as características solarengas
dos concelhos ribeirinhos. O sistema foi dividido em
quatro partes que são assinaladas com quatro
cabeçalhos diferentes: casas avermelhadas para a
AML; casas amareladas para os concelhos; fundo do
mar para o estuário e pássaros e nuvens para a AML
Virtual. Estas diferenças permitem ao utilizador uma
orientação permanente.

Uma das particularidades deste sistema de
informação reside na qualidade e facilidade de
navegação, sendo possível aceder a toda a infor-
mação sempre que necessário. A interactividade foi
uma preocupação sempre constante, uma vez que o
público a quem se destina este sistema multimédia não
tem necessariamente de estar familiarizado com a
Internet e com as suas ferramentas. Assim, torna-se
possível fazer toda a navegação pelo sistema, sem
nunca ter de recorrer aos comandos do browser,
sendo a  presença de elementos de navegação uma
constante.



Barra da AML

Barra dos Concelhos

Barra do Estuário

Barra da AML Virtual

Figura 123. – Barras de navegação principais

Dada a complexidade do sistema, a partir do
momento em que se entra numa das quatro opções, o
arranjo das páginas foi sistematizado o mais possível
de modo a facilitar a navegação. Assim, a entrada nos
tópicos principais é feita a partir de links textuais
ondulantes em níveis diferentes que vão aprofundando
a informação (Fig. 14).

Nível 1

Nível 2

Figura 13. – Barras de navegação nas sub-páginas

Em qualquer secção é sempre possível ter
acesso a outro tema totalmente distinto, quer através
do menu principal - na parte superior de cada ecrã -
quer através dos sub-menus (em algumas áreas) na
parte inferior do ecrã. Por outro lado, nos vários
menus, o tema que está a ser visualizado distingue-se
em virtude da sua diferente coloração – amarelo –
permitindo ao visitante saber sempre em que área se
encontra, diminuindo as probabilidades de este se
perder.

2 Modelos virtuais

2.1 Modelos disponíveis

Uma das particularidades deste trabalho
consistiu em modelar um determinado monumento ou
edifício representativo do concelho, escolhido
previamente por cada Câmara Municipal, que
posteriormente foi inserido num Mundo Virtual da
AML.

Nas Figs. 15 e 16 apresenta-se uma das vistas
disponíveis para dois dos modelos construídos.

Figura 15. – Tagus Parque – Oeiras

Figura 16. – Moinho de maré de Corroios - Seixal

Os “ambientes virtuais” foram modelos a três
dimensões (3D), e foram construídos com base em
informação fotográfica e arquitectónica (plantas,
alçados, cortes, etc). Para apresentação final, no que
diz respeito ao tratamento da imagem, forma
utilizadas fotografias e vídeos. Na concepção destes
ambientes tentou-se ser o mais realista possível,



integrando algum tipo de informação acerca do meio
onde os edifícios se encontram, como, por exemplo,
passeios, estradas, árvores e água.

Para cada edifício forma escolhidos alguns
pontos de vista pré-definidos, a fim de permitir ao
utilizador ter uma visão global de todo o local, sem
ser necessário navegar no ambiente. Estas vistas
também são úteis para prevenir que o visitante se
perca durante a navegação interactiva.

Para visualizar estes modelos apenas é
necessário um programa que permita visualizar
modelos VRML (Virtual Reality Modelling
Language). No HAMLET usou-se o Cosmo Player.
Para interactuar com o modelo virtual o utilizador
necessita de aprender um número muito reduzido de
comandos.

2.2 AML Virtual

Uma das secções deste trabalho diz respeito à
AML Virtual, que diz respeito à representação da
Área Metropolitana de Lisboa em ambiente virtual
com os modelos escolhidos para representar cada
concelho na posição correcta (Fig. 17). Estes modelos
podem ser seleccionados, bastando para isso passar
com o cursor sobre eles e seleccionando-os quando o
cursor mudar de forma. Após a selecção dos modelos
o nosso ambiente passa de imediato para a página
representativa do concelho escolhido.

O mundo 3D que representa a AML é um
modelo VRML, sendo possível navegar nele
utilizando os comandos e controlos enunciados
anteriormente. Também aqui foram definidos vários
pontos de vista para facilitar a navegação, pois trata-
se de um modelo com bastante informação e como tal
um pouco mais lento para carregar.

Figura 17. – Modelo tridimensional da AML

3 Simulações do Estuário

3.1 Considerações gerais

Dado que é ainda fisicamente impossível
construir simulações em tempo real útil (cada
computação demora alguns minutos a ser calculada),
algumas centenas de cenários representativos dos
fenómenos a mostrar foram previamente compilados
(Fortunato e Oliveira, 1997). Estes foram escolhidos
de modo a cobrir um largo espectro de situações. Os
resultados apresentam-se na forma de animações
vídeo, disponíveis através da WWW, à semelhança do
que acontece com todos os outros elementos do
sistema.

Como em todo o sistema, a simplicidade foi
considerada uma necessidade. A interface para a
indicação das escolhas do utilizador tinha de ser
trivial, de extrema simplicidade e intuitiva. Afinal de
contas, o objectivo principal de todo o projecto é
atrair pessoas comuns, pouco habituadas ao uso de
computadores, e fazê-las sentirem-se o mais
confortável possível.

3.2 Hidrodinâmica

Dois tipos de animações foram desenvolvidos
para a visualização de fenómenos resultantes da
hidrodinâmica do Estuário do Tejo.

Dado que a propagação de maré num estuário
da dimensão deste apresenta características
interessantes a diferentes escalas, optou-se por
simular, em Propagações de Marés, um nível maior de
detalhe abrangendo todo o estuário, tendo-se simulado
zonas mais restritas, em Correntes de Maré.

A propagação de maré no Estuário do Tejo é
ilustrada num conjunto de quatro filmes. Cada um
deles cobre todo o estuário e uma parte da zona
costeira adjacente. São ilustradas situações de maré
morta e viva, para caudais médios e caudais de
Inverno. Os filmes têm uma duração de um ciclo de
maré completo.

As correntes de maré no Estuário do Tejo são
ilustradas num conjunto de 20 filmes, cada um
cobrindo uma de cinco zonas seleccionadas no
estuário. São ilustradas as mesmas situações de maré
que para as animações de propagação de maré:
situações de maré morta e viva, para caudais médios e
caudais de Inverno.



3.3 Transporte

As correntes de maré num estuário
transportam todo o tipo de material dissolvido, em
suspensão ou flutuante. O transporte pode ser
visualizado de dois modos alternativos e
complementares: partículas e plumas. O transporte de
partículas individuais é ilustrado através de um
conjunto de 80 filmes, cobrindo todo o estuário. São
ilustradas duas situações de caudal (caudal médio e
caudal de cheia), dez locais de lançamento e quatro
instantes de lançamento (maré cheia, meia vazante,
vazia e meia enchente). Estas partículas representam,
por exemplo, uma garrafa lançada à água.

O transporte de substâncias dissolvidas é
ilustrado através de 20 filmes, cobrindo todo o
estuário. São ilustradas duas situações de caudal
(caudal médio e caudal de cheia), cinco locais de
lançamento, e plumas lançadas instantaneamente ou
de forma contínua. Uma pluma representa, por
exemplo, uma concentração em coliformes fecais
provenientes de um esgoto.

3.4 Parametrização dos modelos

3.4.1 Contexto

Para cada um dos 4 tipos de simulações, o
utilizador tem acesso a algum texto que descreve
sucintamente os modelos e os cenários disponíveis.
Em todos os casos, está disponível uma figura do
estuário com as localizações ou áreas das simulações
evidenciadas. Uma tabela com os parâmetros a
seleccionar em cada caso está igualmente sempre
presente.

3.4.2 Cenários

A escolha de um cenário é feita através da
selecção de um conjunto de parâmetros específicos de
cada caso. Esta selecção pode ser feita através da
tabela de parâmetros, onde todas as linhas são de
escolha múltipla, devendo o utilizador pressionar
(premindo o rato ou tocando com o dedo no visor) a
que escolhe. As escolhas podem ser áreas de estuário,
tipos de maré, tempo dos lançamentos, etc..

Figura 148. – Exemplo de parametrização de

simulações

De especial interesse é a escolha de
localizações de pontos ou áreas no estuário. Esta
escolha pode ser sempre feita de uma de duas
maneiras – directamente na tabela ou, então, na
figura. Estes indicadores apresentam-se sempre
sincronizados.

A Fig. 18 evidencia uma situação onde o
utilizador tem à disposição 5 localizações distintas
para a simulação. A escolha corrente é sempre
indicada no mapa por uma seta evidenciada a grosso e
de cor diferente. Um clique em qualquer das outras
setas mudará a escolha.

Na simulação propriamente dita, a imagem
visualizada é semelhante à apresentada na Fig. 10.

Para visualizar uma simulação, o utilizador
apenas tem de pressionar o botão inscrito na imagem
do estuário para arrancar a simulação. A
parametrização arranca sempre com valores por
omissão, pelo que, mesmo que o utilizador não efectue
qualquer escolha, uma simulação será sempre
apresentada.

5. Conclusões

O sistema HAMLET é uma colecção enorme de
informação dos mais variados tipos. Não é uma
colecção ad hoc mas sim, pelo contrário, uma
colecção de informação muito estruturada, acessível
de um modo transparente através da interacção do



utilizador com uma interface gráfica intuitiva e
agradável.

Dada a disponibilidade que se pretendia para
o projecto, o HAMLET foi desenhado e construído
para satisfazer um vasto leque de utilizadores
diferenciados.

As tecnologias utilizadas na sua concepção
(HTML, JavaScript, Java e VRML) permitem a sua
disponibilização em diversos meios: site Internet,
acessível de qualquer lugar e a qualquer momento,
quiosque, CD-ROM e DVD-ROM.

As soluções propostas são simultaneamente
complementares e concorrentes. A complementa-

ridade das soluções pode ser facilmente ilustrada,
notando-se que a actualização parcial do conteúdo dos
CD-ROM, DVD-ROM ou quiosques pode ser feita
recorrendo ao site Internet. Por outro lado, por razões
económicas, pode ser necessário escolher apenas uma
solução; nesse caso, elas são obviamente
concorrentes.

Finalmente, a disponibilização via
quiosques tem como principal limitação o
reduzido número de acessos, embora seja mais
atractiva para utilização por um público mais
heterogéneo
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