OCEANOGRAFIA FÍSICA - ALTURA DO NÍVEL DO MAR - METADADOS
NOME_ARQUIVO_MDB

VL_LATITUDE

VL_LONGITUDE
CD_ESTACAO
CD_UNIDADE_AMOSTRAL

NOME

Latitude

CD_MEDIDA_NIVEL_MAR

Longitude
Código da Estação
Código da Unidade Amostral
Código da Medida
Altura Nível do Mar

NM_ESTACAO_ORIGEM_NM

Estação Altura Nível do Mar

NM_CONJUNTO_DADOS
NM_RESTRICAO
NM_AREA_TEMATICA
DT_INICIO_OBSERVACAO
VL_HORA_INICIO_OBSERVACAO
DT_FIM_OBSERVACAO
VL_HORA_FIM_OBSERVACAO
VL_FUSO
NM_EQUIPAMENTO_COLETA
CD_FONTE
NM_QUALIFICACAO_MEDIDA
DT_COLETA
VL_HORA_COLETA

Conjunto de Dados
Restrição
Nome da Área Temática
Data do Início da
Observação
Hora do Início da
Observação
Data do Fim da
Observação
Hora do fim da
Observação
Fuso
Equipamento de Coleta
Fonte
Qualidade da Medida
Data de Coleta
Hora da Coleta

DESCRIÇÃO
Medida angular entre o ponto e o Equador tomada
sobre o meridiano local. Varia de 0° a 90° na
direção do Polo Norte(ou Latitudes Norte – N) e de
0° a –90° na direção do Polo Sul(ou Latitudes Sul).
Medida angular entre o ponto e o Meridiano de
Referência (Greenwich) tomada sobre o paralelo
local. Varia de 0° a 180° na direção Leste(ou
Longitudes Leste – E) e de 0° a -180° na direção
Oeste (ou Longitudes Oeste – W).
Codigo de referência da Tabela estação
Codigo de referência da Tabela Unidade Amostral
Codigo de referência da Tabela
Medida Nível do Mar
Nome da cidade, porto ou acidente geográfico onde
está localizado o ponto de coleta de dados ou
número da trilha e do ponto dentro da trilha do
satélite.
Conjunto de dados que agupa as Alturas do Nível
do Mar. Pode ser Número de trilha do satélite ou
Estações Costeiras de Observação de Marés.
Informação sobre restrições de acesso aos dados.
Nome da Área Temática a qual o dado pertence.

FORMATO / UNIDADE DE MEDIDA

Grau decimal (ex., -21,7865)

Grau decimal (ex., -39,3498)
nula
nula
nula

nula

nula
nula
nula

Data do início da coleta de dados.
Início da contagem de horas para a
coleta de dados

De acordo com o calendário gregoriano.

Data do término da coleta de dados.
Término da contagem de horas para a coleta
de dados.
Fuso ao qual está referida a Hora da observação.
Equipamento utilizado para coleta dos dados.
Referência à Instituição ou fonte bibliográfica
da qual os dados foram obtidos.
Indicação sobre a observação de critérios de
qualidade para obtenção dos dados
Data da coleta dos dados.
Hora da coleta de dados, contada a
partir do instante de início da coleta dos dados

De acordo com o calendário gregoriano.

Na forma de Horas, Minutos e segundos

Na forma de Horas, Minutos e segundos
nula
nula
Código (Ver tabela FONTE.txt)
nula
De acordo com o calendário gregoriano.
Na forma de Horas, Minutos e segundos

VL_ALTURA_NIVEL_MAR

Altura do Nível do Mar

Altura do nível do mar obtida em relação a um nível
de referência.
centímetros (cm)

