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O SISCORAR

O Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas (SISCORAR) é
uma ferramenta desenvolvida pela equipe da Rede de Modelagem e Observação
Oceanográfica (REMO) por meio de um termo de cooperação entre o Centro de
Hidrografia da Marinha (CHM) e a Petrobrás.  O sistema permite ao usuário
acesso  às  previsões  de  correntes  de  maré  de  forma  interativa,  intuitiva  e
amigável. Em sua segunda versão, o sistema provê previsões referentes à Baía
de Guanabara e à Baía de Sepetiba, ambas no estado do Rio de Janeiro.

Como instalar?

Para instalar o programa, deve-se acessar o sítio eletrônico do CHM na internet
através  do  endereço  https://www.chm.mb/dados-do-smm/corrente-de-mare. No  local
indicado por “Faça já o download!“, clique em download, conforme Figura 1. Uma
nova janela será exibida, onde deve ser selecionado Download e, então, OK.
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Figura 1 – Página do CHM na internet.

Na sequência da instalação, entre na pasta de Downloads de seu computador e
clique  com  o  botão  da  direita  do  mouse no  arquivo  SISCORAR-2.0.zip
selecionando  a  opção  extrair.  Uma  vez  extraído  o  arquivo,  entre  na  pasta
SISCORAR-2.0, clique com o botão da direita do mouse no ícone SISCORAR
e  selecione  a  opção  Enviar  para… →  Área  de  Trabalho (criar  atalho),
conforme Figura 2.
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Figura 2 – Criação de atalho para a Área de Trabalho.

Na  Área  de  Trabalho  do  seu  computador,  efetue  dois  cliques  no  atalho
SISCORAR que foi criado. O programa será aberto.

Atualização automática

O módulo de atualização automática tem o objetivo de avisar o usuário em
relação a novas atualizações do sistema, obter a atualização e descompactar no
diretório  do  sistema  no  computador  do  usuário.  Ele  funciona  como  um
gerenciador de  download, ou seja, ao invés do usuário necessitar baixar uma
nova  versão  do  software manualmente,  o  sistema  irá  obter  o  arquivo  de
atualização automaticamente. Esta funcionalidade faz o uso de internet.
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Quando o sistema identificar uma nova versão uma mensagem será emitida ao
usuário, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Detecção de nova versão do SISCORAR disponível
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Ao clicar em "Sim", uma nova janela é exibida, informando o que há de novo
na atualização em questão e informações sobre versões anteriores,  conforme
Figura 4.

Figura 4 – Informações sobre nova versão disponível.
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Ao  clicar  em  "Atualizar  agora",  o  SISCORAR  é  fechado  e  o  módulo  de
atualização faz o download da atualização e faz a descompactação do arquivo
“update.zip”, que contém a atualização, conforme Figura 5.

Figura 5 – Instalação de nova versão do SISCORAR via módulo de atualização
automática.

Requisitos Mínimos

É necessário uma máquina com Microsoft Windows 7 ou superior, que possua
processador Intel ou similar de 2.0GHz, com arquitetura x86 ou x64, com no
mínimo 512 MB de memória principal (RAM) e 150 MB de espaço em disco. A
resolução de tela mínima recomendada para uma melhor visualização é de 1366
x 768.
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Navegando no SISCORAR

Inicialmente, escolha a área geográfica desejada na janela representada pela 
Figura 6. Na segunda versão, as opções são Baía de Guanabara e Baía de 
Sepetiba.

Figura 6 – Seleção de área geográfica.
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Com o programa aberto, o primeiro passo é escolher a data da previsão desejada
no canto superior direito, conforme indicado pela seta vermelha na Figura 7.

Figura 7 – Seleção de data.
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A seguir,  é  necessário escolher  a  hora  da  previsão desejada no campo logo
abaixo, como exibido na Figura 8.

Figura 8 – Seleção de horário.

Será plotado na tela do programa um mapa da região previamente selecionada
com  os  dados  de  corrente  de  maré  correspondente  à  previsão  para  data  e
horários escolhidos.
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Ao  deslizar  o  cursor  do  mouse sobre  o  mapa,  poderá  ser  observado  as
informações referentes a cada ponto no canto direito da tela, como mostrado na
Figura 9.

Figura 9 – Informação pontual referente à posição do cursor no mapa.
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Gerando previsões para um ponto

O sistema oferece a funcionalidade de geração de um gráfico de previsão para
um ponto específico. Para isto, basta selecionar a opção  Selecionar ponto no
mapa  indicado com uma caixa vermelha na parte superior da Figura 4, depois
clicar no ponto sobre água desejado, e  então selecionar a opção Plotar gráfico
do  ponto  selecionado,  indicado  pela  caixa  verde,  na  parte  superior  da  tela
conforme Figura 10.

Figura 10 – Seleção de um ponto específico para previsão.

Dessa  forma,  será  gerado o gráfico de previsão com dados de velocidade e
direção da Corrente de Maré para o ponto selecionado, assim como uma tabela
com esses mesmos dados que são exibidos na Figura 11.
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Figura 11 – Previsão gráfica e tabular gerado para um ponto selecionado.

Controles do mapa

Outras funcionalidades do programa para controle do mapa  são exibidos na 
Figura 12:

1 – Opção de zoom (+) 
2 – Opção de zoom (-) 
3 – Movimentar o mapa
4 – Restaurar para tamanho inicial
5 – Voltar ao cursor padrão
6 – Remover/exibir correntes
7 – Salvar imagem
8 – Alterar unidade de velocidade
9 – Selecionar ponto no mapa
10 – Plotar gráfico do ponto selecionado
11 – Iniciar animação da área selecionada para as 24h do dia
12 – Mudar de área geográfica
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13 – Configurações do sistema
14 – Sobre o sistema
15 – Ajuda do sistema
16 – Mudar cor da cobertura de terra
17 – Selecionar área e exportar dados em formato .txt
18 – Exportar dados da área selecionada

Figura 12 – Botões de controle do mapa.

Dúvidas e Suporte

Eventuais dúvidas e problemas identificados no sistema podem ser relatados
através do e-mail chm.meteorologia-oceanografia@marinha.mil.br com assunto
SISCORAR. 
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