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Porque precisamos de fazer previsões em
tempo real?
Antecipar eventos de perigo e suportar as
ações de emergência
Apoiar as atividades de gestão e de utilização
das zonas costeiras e portuárias (quer
económicas quer de lazer)
Guiar estratégias de gestão para minimizar
riscos nas zonas costeiras e optimizar o
funcionamento das infraestruturas portuárias
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Conceito e componentes dos SPTR

Hoje

Amanhã

Depois de
amanhã
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Metodologia para criar e operar um
SPTR de qualidade
> Identificar os processos físicos relevantes

> Identificar as escalas espaciais e temporais relevantes

> Implementar
modelos
numericos
com
capacidade simultanea de resolver processos e
suas escalas. Validá-los depois com dados de
campo.
> Implementar um Sistema de previsão em
tempo real que, automatica e regularmente,
antecipe a dinâmica costeira com precisão e
robustez
> Disponibilizar os seus resultados
utilizadores de modo amigável

aos
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A infraestrutura de previsão em tempo
real do LNEC – WIFF
WIFF – Water Information
Forecast Framework - Aplicável
a qualquer sistema costeiro

Um exemplo da
aplicação do WIFF ao
estuário do Tejo

Integra todos os processos
relevantes de forma integrada
(da circulação à qualidade da
água; do rio até ao oceano
incluindo a dimensão urbana)
Providencia previsões e alertas
de perigo de forma automatica
6

Infraestrutura de previsão em tempo real
do LNEC - WIFF
Previsão da agitação marítima no
Atlântico Norte e na Costa Portuguesa
Previsão das marés e storm surges no
Atlântico Norte e na Costa Portuguesa
A WIFF está em
operação há 10 anos
para vários sistemas e
diferentes
combinações de
processos físicos e
biogeoquímicos

WIFF

Previsão das circulação acoplada ondascorrentes no estuário do Tejo

SCHISM-WWM
Sistema de modelação
de malhas não
estruturadas

Previsão da circulação baroclínica na
Ria de Aveiro

Previsão da circulação baroclinica e da
qualidade da água na Ria Formosa e no
estuário do Tejo
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SPTR – Limitações atuais e desafios para
uma nova geração de SPTR
Desenvolvimento para sistemas de qualidade requer equipas mistas de
peritos: dinâmica costeira, modelação e tecnologias de informação
Esforço muito elevado para desenvolver (caso a caso) e manter a funcionar
durante anos
Falhas: redundância de simulações é a melhor opção
Os recursos computacionais (CPU, arquivo) são necessários todos os dias
Serviço – a pedido - para previsão em tempo real
Infraestruturas de recursos computacionais: EOSC, INCD,…
Tornar o desenvolvimento dos SPTRs flexivel, rápido e fácil
Acessível a todos (e não só a equipas com peritos em TI)
Flexível - criado para crescer em abrangência de processos e
de novos modelos e suas versões
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Antevisão: O conceito e a plataforma
OPENCoastS
Agilizar o estabelecimento de
um SPTR num local à escolha
do utilizador e a sua
manutenção
Implementar através de uma
interface simples e guiada em 7
passos
Permite escolha de forçamentos,
parametros, outputs
Permite a validação com dados:
qualidade dos resultados e
rapidez
Permite a replicação rápida de um
SPTR ou o acerto de detalhes, sem
repetir todos os passos

Mais detalhes na próxima aula!
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