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RESUMO 

 

O conhecimento sobre o comportamento do vento sobre a superfície oceânica é um 

parâmetro fundamental para modelos de interação oceano-atmosfera. Investigamos esta 

variável sobre o litoral paranaense utilizando dados de uma estação de superfície, dados de 

ventos obtidos pelo Quick Scatterometer (QSCAT) e das análises do National Center 

Environmental Prediction (NCEP). A análise ocorreu para o período de 1999 a 2009. A 

estação meteorológica é localizada a 25°34 S de latitude e 48°21W de longitude, numa 

altitude de 4 metros do nível do mar. Os dados do NCEP são a cada 6 horas e localizados a 

25° S de latitude e de longitude 47,5° W. Os dados do QuikSCAT estão na latitude de 25,5° S 

e longitude 48,5° W. A média mensal da velocidade do vento para as três fontes apresentou 

um comportamento similar. As médias anuais da velocidade foram de 3,45 m/s, 3,41 m/s e 

3,06 m/s para o NCEP, Estação e QuikSCAT, respectivamente. O comportamento da direção 

do vento durante o ano mostrou para todas as fontes, ventos do segundo quadrante 

predominantes. Apenas para o QuikSCAT a direção NE se apresentou importante. Nos testes 

estatísticos, os dados do satélite e da Estação, apresentaram melhor linearidade tanto para a 

direção como para a velocidade, 0,22 e 0,53, assim como o erro médio quadrático foi menor 

nesta comparação.  
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INTRODUÇÃO 

O padrão de ventos é fundamental em modelos de circulação oceânica, de previsão de 

ondas, estudos de interação oceano-atmosfera e climatologia (Monaldo e Beal, 2004). Porém 

o conhecimento sobre o comportamento dos ventos de superfície próximos às áreas costeiras é 

limitado pela insuficiente cobertura espacial e temporal (Kara et al., 2008).  

Produtos de centros de previsão numérica de tempo são usualmente usados para 

aplicações próximas à linha da costa. Mas, em geral, os valores calculados para direção ou 

velocidade do vento por estas fontes, podem não representar bem a realidade da atmosfera 

local.  

Modelos oceânicos frequentemente usam climatologias ou saídas de modelos de 

grande escala. Mas está se tornando comum o uso de ventos de analises regionais para 

melhorar as correntes modeladas que são geralmente sensíveis as feições dos ventos em 

pequena escala (He et al., 2004). 



OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é investigar a acurácia entre fontes de dados de vento de 

superfície para a região do litoral Paranaense. São utilizados, para isto, dados de uma estação 

de superfície, ventos do Quick Scatterometer (QSCAT) e das análises do National Center 

Environmental Prediction (NCEP). 

 

METODOLOGIA 

O litoral paranaense está localizado entre as latitudes 25° S e 26° S e longitudes 49°W e 

47°55’W. Sua caracterização é de planície costeira marcada pela presença de dois estuários 

bem desenvolvidos – Guaratuba e Paranaguá. A região tem como limites o Oceano Atlântico 

a leste e a oeste o Complexo Cristalino montanhoso da Serra do Mar, podendo atingir até 55 

km de extensão neste sentido (Bigarella, 2001). 

 

 

Figura 1. Área de estudo com a localização das três áreas de análise. 

A Estação meteorológica em 25°34 S e 48°21 W. Área do satélite à 

25,5°S e 48,5°W e NCEP à 25° S e 47,5° W. 

 

Os dados de superfície são provenientes da estação meteorológica de Pontal do 

Paraná, localizada no balneário de Pontal do Sul, em 25°34 S de latitude e 48°21W de 

longitude, numa altitude de 4 metros do nível do mar (Figura 1). Os dados do satélite QuikSCAT 

são de resolução de grade de 0,25° × 0,25° e, tomando como referência as coordenadas da localização 

da estação, o ponto escolhido para análise localiza-se em 25,5°S de latitude e 48,5°W de longitude. Os 

dados do NCEP, assim como os de satélite, estão disponíveis como médias mensais ou observações a 

cada 6h e sua resolução é de 2,5° x 2,5°. 

 Devido a resolução da grade, o ponto de localização do NCEP selecionado mais próximo às 

coordenadas da estação localiza-se em 25°S latitude e 47.5°W de longitude. O período de dados 

analisados foi de 1999 a 2009.  

 

 



RESULTADOS 

A média mensal da velocidade do vento para o satélite e a reanalise apresentou um 

comportamento similar ao da estação (Figura 2). Os meses mais quentes apresentaram as 

médias mais intensas e os meses mais frios apresentaram as menores médias. A estação por se 

tratar de uma medição pontual, apresentou as médias mais intensas para o vento, 2,73 m/s, do 

que para o NCEP, 1,68 m/s, e para o QuikSCAT, 1,35 m/s. 

 

 

Figura 2. Média mensal da velocidade em m/s para todos os anos, com a 

média anual, de 1999 a 2009. Dados Estação à 25°34 S e 48°21 W; NCEP à 

25° S e 47.5° W.; e QuikSCAT à 25°30 S e 48°30 W. 

 

Na análise sobre o período total da frequência da velocidade e direção do vento (Figura 

3), as três fontes apresentaram observações de ventos predominantes dentro do segundo 

quadrante. A estação apresentou pouca diferença entre os percentuais de frequência das 

direções Leste, Sudeste e Sul, entre 16% e 18%. A direção Sul foi a mais presente entre os 

dados da estação, acompanhada dos ventos mais intensos, acima de 8,8 m/s.  

 

 

Figura 3. Frequência da velocidade em m/s e direção do vento para todos os anos, de 1999 a 2009. Dados 

Estação à 25°34 S e 48°21 W; NCEP à 25° S e 47.5° W.; e QuikSCAT à 25°30 S e 48°30 W. 

 



Observando os dados da reanalise, as velocidades de vento acima de 5,7 m/s até 8,8 m/s 

estiveram presentes em todas as direções. A componente SE obteve a maior presença perante 

as outras direções, cerca de 30%. Esta caracterização do vento está associada a localização do 

grid de análise do NCEP. A localização dele abrange uma área grande de oceano e, portanto, 

menos atrito com a superfície, resultando em ventos mais intensos. A orientação a sudeste 

reflete a ação do vento frontal à área costeira. Entre os dados do QuikSCAT, as maiores 

velocidades estão presentes dentro das direções mais frequentes: NE, L e SE. Esta 

caracterização também se dá acima da localização de análise do satélite. Este está mais 

próximo da estação, mas dentro do estuário. A topografia do estuário pode apresentar 

barreiras que desviam o vento, por isso a presença da componente a NE pode ser notada. 

Os resultados estatísticos, sazonal e total (Tabela 1), mostram que os dados de satélite e 

da estação apresentaram melhor linearidade. Os índices mais altos nesta comparação 

ocorreram na primavera 0,59 para velocidade e 0,25 para direção. Na comparação da estação 

com o NCEP, os melhores índices também foram na primavera, 0,34 na velocidade e 0,15 

para a direção. 

 

 

Verão Outono Inverno Primavera Total 

ExN ExQ ExN ExQ ExN ExQ ExN ExQ ExN ExQ 

 0,34 0,56 0,26 0,45 0,29 0,46 0,38 0,59 0,34 0,53 

 0,17 0,23 0,09 0,2 0,12 0,17 0,18 0,25 0,15 0,22 

Tabela 1. Resultados para o teste de correlação para a velocidade (ru); teste de correlação para a direção (rɵ); 

Comparações Estação – NCEP (ExN) e Estação – QuikSCAT (ExQ). 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho comparou-se dos dados de vento da estação meteorológica de Pontal do 

Paraná com dados fornecidos pelo QuikSCAT e NCEP.  

Observou-se uma melhor linearidade entre os dados da Estação com os de satélite, tanto 

para a direção como velocidade. Entretanto ressalta-se a presença da componente noroeste 

entre os dados de satélite. Diferente da Estação, a área de análise do satélite pode estar sujeita 

aos processos de circulação do vento dentro do estuário.  

Grande parte das incoerências na comparação NCEP e Estação, se revelou acima da sua 

localização e pela extensão dos seus grids de análise. Este está sobre uma área de abrangência 

mais oceânica do que costeira, por isso mostrou a frequência de ventos mais intensos em 

todas as direções, assim como o vento a SE é um produto dos sistemas atmosféricos da região. 
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