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RESUMO 

Neste estudo, o modelo Weather Research and Forecasting (WRF) foi utilizado o para 

simular campos de vento em 10 metros com enfoque na região de Arraial do Cabo. O modelo 

foi configurado com três grades aninhadas com resoluções horizontais de 27km, 9km e 3km, e 

o período de simulação compreendeu os dia 24 a 27 de janeiro de 2014. Com o intuito de 

avaliar a influência da resolução horizontal para a modelagem computacional da circulação 

atmosférica na região de Arraial do Cabo, os resultados da intensidade do vento em dez 

metros simulado para as três grades foram comparados com dados de intensidade do vento em 

dez metros medidos pela estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) em Arraial do Cabo. Os resultados indicam melhor desempenho para as malhas de 

3km, 27km e 9km respectivamente. 

 

INTRODUÇÃO 

Sobre plataforma continental ao largo do Estado do Rio de Janeiro, em especial 

próximo do município de Arraial do Cabo, ocorrem fenômenos oceanográficos de extremo 

interesse científico como, por exemplo, a ressurgência costeira. Um dos forçantes para a 

ressurgência costeira é o vento sobre a superfície do oceano e desta forma, uma melhor 

representação do escoamento atmosférico por modelos computacionais permite a simulação 

da hidrodinâmica marinha com maior acurácia, já que campos de vento são utilizados como 

condições de contorno para modelos hidrodinâmicos. Com o aumento da capacidade 

computacional, modelos de previsão numérica do tempo estão utilizando resoluções 

horizontais cada vez maiores. Este fato permite uma melhor representação de processos em 

meso-escala, bem como a topografia, linha de costa, entre outros. 

 

OBJETIVOS 

Dada a grande importância da previsão do vento, o objetivo deste trabalho é avaliar a 

influência da resolução horizontal para a modelagem computacional da circulação 

atmosférica, especialmente o vento em dez metros na região de Arraial do Cabo. 

 

 

http://www.wrf-model.org/
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METODOLOGIA 

Neste estudo foi utilizado o modelo Weather Research and Forecasting (WRF) 

(Skamarock et al., 2008) para simular a circulação atmosférica, utilizando como condições 

iniciais e de contorno resultados do Global Forecast System (GFS).  

Foram utilizados três domínios, sendo o primeiro o mais abrangente, com resolução 

horizontal de 27km, e os outros dois aninhados, com resoluções horizontais de 9km e 3km, 

decaindo na proporção de 3:1. Os três domínios foram aninhados utilizando interação 

direcional (“one-way”), onde os fluxos entre os domínios ocorrem apenas dos domínios com 

maior dimensão para os domínios com menor dimensão. Todos os domínios foram 

configurados com 35 níveis na vertical.  

Para representação dos processos sub-grade no modelo WRF são utilizados esquemas 

físicos de parametrizações, divididos em várias categorias, cada uma contendo diversas 

opções. As parametrizações físicas utilizadas neste estudo estão citadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Parametrizações físicas utilizadas no modelo WRF. 

Categoria Opção Referência 

Microfísica WSM 3 Hong et al. (2004) 

Radiação de Onda Longa RRTM Mlawer et al. (1997) 

Radiação de Onda Curta Dudhia Dudhia (1989) 

Camada Superficial 

Atmosférica 

Revised MM5 

Monin-Obuckov 

Jimenez et al. (2012) 

Superfície terrestre Noah-MP Niu et al.(2011) 

Yang et al. (2011) 

Cumulus Betts-Miller-Janjic Janjic (1994) 

Camada Limite Grenier-Bretherton-McCaa (Grenier e Bretherton, 

2001) 

 

Os resultados da simulação foram comparados com dados de vento em 10 metros 

medidos pela estação meteorológica do INMET em Arraial do Cabo. Para comparação, foram 

extraídos resultados do modelo no ponto da malha mais representativo do local onde se 

encontra a estação meteorológica. Esta estação está localizada em -22.97 ºS e -42.02 ºO 

 

RESULTADOS 

Na Figura 1 podemos observar os campos médios de vento em 10 metros resultados do 

modelo WRF para as malhas com resolução de 27 km (a), 9 km (b) e 3 km (c). Observa-se a 

presença de um núcleo com maiores intensidades do vento na região marinha ao largo de 

Arraial do Cabo e Búzios. Na Figura 2 estão ilustradas séries temporais do vento na estação 

meteorológica do INMET em Arraial do Cabo e resultados do modelo WRF. Através dos 

índices estatísticos BIAS e RMSE pôde-se avaliar com mais clareza as diferenças entre os 

resultados da simulação e o dado medido. Como pode ser observado na Tabela 3, a malha 

com 3 km de resolução foi a que melhor representou a intensidade do vento em dez metros. 

Apesar de serem esperados melhores resultados para a malha com 9 km em relação a malha 

com 27 km, isso não foi observado. Porém, vale ressaltar que a escolha do ponto da malha 

para comparação pode alterar os resultados. 

 

http://www.wrf-model.org/
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Figura 1: Campos médios de vento (ms

-1
) em 10 metros resultados do modelo WRF. 
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Figura 2: Séries temporais de intensidade do vento (ms
-1

). 

 

Tabela 3: Índices estatísticos 

 BIAS RMSE 

Domínio 27 km -1.4006 1.8924 

Domínio 9 km 2.0397 2.4798 

Domínio 3 km 0.3542 1.2523 

 

CONCLUSÕES 

Neste estudo foi avaliada a influência da resolução horizontal da malha para a 

simulação do vento em dez metros na região de Arraial do Cabo. A intensidade do vento em 

dez metros foi melhor representada com a malha de 3 km de resolução, seguido pela malha de 

27 km e posteriormente a de 9 km de resolução. Vale ressaltar que a escolha do ponto da 

malha para comparação pode alterar os resultados. Sugere-se avaliação para um período maior 

de análise e a utilização de outras estações meteorológicas. 
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