
XI Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 
 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 
 

 
 

ANÁLISE DE DIFERENTES RESOLUÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS DO 
VENTO EM MODELOS DE PROGNÓSTICOS DE ONDAS 

 

Lewis, B.S. 1; Nogueira, I.C.M1; Violante de Carvalho, N1 ; Menezes, W.F2. 
 

1 
LIOc- Laboratório de Instrumentação Oceanográfica – COPPE/UFRJ - Avenida Athos da 

Silveira Ramos, bloco I, sala 104e, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ- Brasil 

(barbara@lamma.ufrj.br) 
2 

Departamento de Meteorologia - IGEO/UFRJ - CCMN, Av. Brigadeiro Trompowsky, s/nº, 

Bloco G, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ – Brasil 

 
 
RESUMO 

 
 Neste trabalho são avaliados os impactos que as diferentes resoluções temporais e 

espaciais do campo de vento gerados pelo modelo atmosférico de mesoescala BRAMS 

provocam nos resultados de altura significativa do modelo prognóstico de onda. Para tal, 

foram simulados os ventos para dois eventos meteorológicos que geraram ondulações na 

Bacia de Campos e os resultados empregados no WW3. A análise foi realizada com a 

comparação com dados uma boia meteo-oceanografica situada na Bacia de Campos. Dos 

resultados encontrados, sugerimos que para diminuir os erros, sejam utilizados campos de 

ventos com espaçamento de grade de até 60 km. Quanto à resolução temporal, os três 

intervalos de tempo resolveram bem os casos selecionados. 

 

Palavras chave: Modelagem atmosférica, Modelo de propagação e geração de onda  

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos, alguns autores destacaram que uma possível fonte de erros na 

modelagem da geração e propagação de onda está associada aos campos de ventos utilizados 

como "entrada" (input) dos modelos de ondas. Isto porque, existem erros numéricos 

associados também aos modelos atmosféricos, ressaltando-se o fato dos modelos ainda não 

são capazes de reproduzir completamente a enorme diversidade de fenômenos que 

influenciam a evolução das condições atmosféricas, além de existir uma dependência da boa 

qualidade dos dados observados. 

 Nos trabalhos de PALMEIRA et al. (2012), OSTRITZ et al. (2012) e CAVALERI e 

BERTOTTI (2006), avaliam a importância do detalhamento dos ventos. Nestes foram 

comparados os resultados dos modelos de ondas para simulações com ventos com variadas 

resoluções espaciais de diferentes modelos atmosféricos, sendo o campo de vento mais 

resoluto obtido através de modelos de mesoescala. Os autores concluíram que os modelos de 

mesoescala proporcionaram melhores resultados que os globais (com espaçamento de grade 

maior), apontando que a prática de downscaling, ou seja, diminuir o espaçamento de grade 

através da modelagem é valido. 

A maioria dos trabalhos testa a resolução dos ventos comparando com dados 

observados, mas utilizando campos de ventos de diferentes modelos. Assim, erros inerentes 

aos distintos métodos físicos e matemáticos dos modelos atmosféricos podem ser 

encontrados, e não necessariamente erros associados à resolução. 
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Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar como diferentes resoluções espaciais e 

temporais do campo de vento podem impactar nos resultados de altura significativa (Hs) do 

modelo prognóstico de ondas, mantendo o mesmo campo de ventos e apenas alterando o 

espaçamento das grades. 

 

 

METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foram selecionados dois eventos sinóticos responsáveis pela ocorrência 

de ondas que afetaram a agitação marítima da Bacia de Campos. No evento de agosto de 

1992, as ondas foram geradas por um ciclone formado próximo à costa do Rio Grande do Sul. 

Este, além de um deslocamento acima de média, com velocidade média de deslocamento em 

24h de aproximadamente 35 km/h, apresentou uma característica espacial interessante, pois 

este ciclone partiu de dimensões pequenas e se desenvolveu rapidamente. Os ventos fortes 

provocaram uma pista de grande extensão e que geraram ondas de SW na Bacia de Campos 

(BC), e que, posteriormente, alcançaram Hs de 6,58 m no dia 25. Para o caso de dezembro de 

1992, a pista de geração estava associada ao ASAS e apresentou uma pequena extensão, com 

ventos de fracos a moderados, mas com predomínio continuo fluindo de NE em direção à BC. 

Estes eventos pareceram ser interessantes para explorar as capacidades do modelo dentro das 

diferentes resoluções espaciais. 

Para o período dos eventos selecionados foram simulados campos de ventos utilizando 

o modelo atmosférico de mesoescala Brazilian Regional Atmospheric Modeling System 

(BRAMS), versão 4.2, com uma resolução de 20 km para uma área delimitada sobre o 

Atlântico Sul, compreendida entre as latitudes 3,5S-65,8S e longitudes 70,7W-17,3W. A 

partir dos resultados do modelo de atmosférico BRAMS para a resolução de 20km em 1h, foi 

realizado um processo para diminuir o número de pontos da grade numérica e com isso piorar 

a resoluções espaciais e temporais. O mecanismo foi simples, através de um algoritmo em 

fortran. Assim, foram gerados novos campos de ventos com espaçamento de grade 60, 100, 

300 e 600 km em 3 e 6 h. 

Estas novas 15 configurações do campo de ventos foram utilizadas como condição de 

contorno do modelo de onda WAVEWATCH III, versão 3.14, gerando valores de Hs que 

foram comparados com os dados da boia meteo-oceanográfica Marlin-Barracuda situada na 

Bacia de Campos. Os resultados de Hs também foram analisados por faixas de períodos, ou 

seja, as integrações do espectro (equação 1) para o cálculo de Hs (equação 2) foi realizado 

para as seguintes faixas de períodos: Faixa A – Acima de 10 s, Faixa B de 8 até 10 s, Faixa C 

de 6 até 8 s, Faixa D de 4 até 6 s, Faixa E de 2 até 4 s.   

 

          Equação 1 ���� = � ������
	



= �
 Equação 2 � = �, 
�	��
 

 

Um exemplo de como seria a aplicação das equações 1 e 2 para a faixa de período 

compreendida entre 6 e 8 s: ����� = � ��������
� = �� e �� = 4,01	��� . 

 

 

RESULTADOS 
 

Na tabela 1 são expostos os resultados de BIAS (Viés), do Erro Médio Quadrático 

(EMQ) e do Coeficiente de Correlação (CF.CORR) para as simulações de 20 km em 1, 3 e 6 

horas dos casos de agosto e dezembro de 1992. Observa-se que não teve muita diferença nos 

erros, entre 1, 3 ou 6 horas e por esta razão serão expostos os resultados apenas de 1 hora. 
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Tabela 1. Parâmetros estatísticos da Altura Significativa para os casos de agosto e dezembro 
 

Agosto - Altura Significativa Dezembro - Altura Significativa 
BIAS EMQ CF. CORR BIAS EMQ CF. CORR 

1h -0.3650 0.7330 0.9310 -0.3700 0.4770 0.8490 

3h -0.3770 0.7440 0.9300 -0.3760 0.4820 0.8480 

6h -0.4110 0.7740 0.9260 -0.3940 0.4980 0.8450 
 

 

Para os valores de EMQ de Hs do caso de agosto fica evidente como os erros do 

modelo de ondas aumentam para as faixas de maiores períodos. As simulações de 20, 60 e 

100 km apresentaram boa concordância (Figura 1.a), sendo a rodada que apresentou maiores 

erros foi a de 600 km. A faixa de período com maior EMQ foi acima de 10 s, com valor EMQ 

de 1,24 m, enquanto que faixas entre os períodos de 2 a 10 s (faixas E, D, C e B) 

apresentaram erros menores. A simulação de 100 km apresentou erros sutilmente menores que 

as simulações de 20 km e 60 km para períodos acima de 6 s. 

  

 
 

 

Figura 1. EMQ por faixas de períodos para os resultados das simulações de Hs do WW3 do (a) caso de agosto e 

do (b) caso de dezembro utilizando como entrada as resoluções espaciais de 20, 60, 100, 300 e 600 km e 

resolução temporal de 1 hora. 
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 Para os valores de EMQ do caso de dezembro (figura 1.b) observa-se que a resolução 

de 100 km não apresentou bons resultados para períodos acima de 6 segundos como tinha 

sido visto no caso de agosto, pelo contrário, manteve erros maiores que as resoluções mais 

refinadas de 20 e 60 km. Também ficou evidente a grande diferença entre os erros da 

resolução mais grosseira (600 km) e da mais resoluta (20 km), sendo os erros em 600 km bem 

maiores, principalmente entre 4 e 10 s. 

 

CONCLUSÃO 
 

As discrepâncias entre os erros das resoluções dos casos de agosto e de dezembro 

podem estar associadas à diferença dos sistemas que ditaram as pistas destes eventos. 

Enquanto que no caso de agosto o evento mais energético que gerou as ondulações 

observadas na Bacia de Campos estavam associados a pistas com grandes extensões espaciais, 

que poderiam ser facilmente interpretadas pela simulação de 100 km, o caso de dezembro as 

pistas tinham dimensões relativamente pequenas, o que pode ter gerado uma má interpretação 

para com a utilização de resoluções pouco refinadas como de 100 km, 300 km e 600 km. Por 

isso, as diferenças entre curvas de erros foram menores no caso de agosto do que em 

dezembro. Então, baseado nos resultados aqui apresentados, sugere-se que a resolução 

espacial do vento para simulação de ondas seja de até 60 km, assim, espera-se representar 

melhor os eventos meteorológicos que geram pistas com dimensões espaciais menores, como 

a do caso de dezembro e conseqüentemente, minimizar os erros. 

Quanto a resolução temporal, foi observado que não houve grandes discrepâncias entre 

as resoluções temporais de 1h, 3h e 6h, ficando a critério do pesquisador e de sua demanda 

computacional, decidir sobre a melhor resolução temporal a ser utilizada, mas ressalta-se que, 

embora o ciclone simulado no caso de agosto tenha apresentado velocidade de propagação de 

35 kmh
-1 

(um pouco acima da média, que fica em torno de 30 kmh
-1

), não foram avaliados 

neste trabalho eventos com ciclones explosivos, que tem possuem maior velocidade de 

propagação e poderiam não ser bem representados por uma resolução temporal grosseira, 

como a de 6 horas. 
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