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RESUMO
Desde 2002, o grupo de investigação do Instituto Superior Técnico, MARETEC, tem
implementado, o modelo de previsão meteorológica MM5 para Portugal Continental e fornece
diariamente a previsão numérica do tempo disponível em http://meteo.tecnico.ulisboa.pt. Além
disso, os resultados do MM5 servem de base para outros modelos numéricos, nomeadamente o
MOHID, e para fins de investigação em diversas áreas da engenharia do ambiente. Contudo, em
2008, o MM5 foi descontinuado tendo sido substituído pelo seu sucessor, o WRF.
O modelo WRF é um modelo complexo e tem disponível um conjunto muito variado de esquemas
físicos de parametrização, o que permite, por um lado, ter a possibilidade de escolha e assim
permitir adaptar os resultados do modelo às condições reais do domínio e do período em estudo,
mas por outro, dificulta a tarefa de eleger o melhor subconjunto do universo das possibilidades
existentes. O presente trabalho tem como objectivo implementar o modelo de previsão
meteorológico WRF versão 3.9.1, para Portugal Continental e realizar a sua validação
escolhendo a parametrização que melhor se adapta às condições reais, por forma a substituir o
MM5.
Com base no cálculo de parâmetros estatísticos implementou-se uma metodologia que permitiu
validar o modelo e escolher a parametrização que melhor se adapta aos dados reais, de um
subconjunto de combinações previamente seleccionadas. Os testes de comparação foram
efectuados com base nos dados obtidos em 10 estações meteorológicas do Sistema Nacional
de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), distribuídas de forma homogénea pelo território
de Portugal Continental.
Por um lado, os resultados obtidos permitiram escolher a melhor parametrização mas por outro,
mostraram que é necessário considerar um maior conjunto de parametrizações para análise de
modo a ajustar o melhor possível os resultados do modelo aos dados observados.

Palavras-chave: meteorologia, modelos de previsão numérica, WRF parametrização, validação

ABSTRACT
Since 2002, the research group of Instituto Superior Técnico, MARETEC, has implemented the
MM5 weather forecast model for mainland Portugal and provides daily numerical weather
forecast, available at http://meteo.tecnico.ulisboa.pt. In addition, the outputs of the MM5 serve as
a basis for other numerical models, namely MOHID, and for research purposes in various areas
of environmental engineering. However, in 2008 MM5 was discontinued and replaced by its
successor, the WRF.
The WRF model is a complex model and has a very diverse set of physical parameterization
schemes, which allows, on one hand, to be able to choose and thus allow to adapt the outputs of
the model to the real conditions of the domain and the period in study, but on the other hand,
makes it difficult to choose the best subset from the universe of possibilities
The present work aims to implement the WRF version 3.9.1 for mainland Portugal and its
validation, choosing the parameterization that best adapts to the real conditions, in order to
replace the MM5.
Based on the calculation of statistical variables, it was implemented a methodology that allowed
to validate the model and to choose the parameterization that best adapts to the real data, from
a subset of options, previously selected. The comparison tests were carried out based on the
data obtained from 10 SNIRH meteorological stations, distributed homogeneously throughout the
territory of mainland Portugal. On one side, the results obtained allowed to choose the best
parameterization, but on the other side, they showed that it is necessary to consider a larger set
of parameterizations for analysis in order to adjust the model outputs to the observed data as best
as possible.

Keywords: meteorology, numerical weather prediction, WRF, parameterization, validation
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1 INTRODUÇÃO
Os alicerces da previsão meteorológica devem-se ao meteorologista norueguês Vilhelm
Bjerknes, quando em 1897, proporcionou à meteorologia as bases teóricas e os métodos de
investigação de que esta necessitava para que fosse aceite como uma ciência. Bjerknes
desenvolveu modelos hidrodinâmicos associados aos movimentos dos fluídos em grande escala
na atmosfera e nos oceanos. Nessa época, a sua pesquisa focou-se na elaboração de um plano
de investigação que utilizaria os modelos implementados para determinar o futuro estado da
atmosfera a partir da sua condição inicial. Porém, a complexidade das equações matemáticas
impedia a obtenção de soluções rápidas e necessárias para a previsão. Este trabalho culminou
na teoria das massas de ar e frente polar, segundo a qual os ciclones se formam devido ao
aparecimento de uma superfície de descontinuidade entre duas massas de ar, a temperaturas
diferentes. Esta teoria representa a primeira e principal peça do quebra-cabeças da previsão
meteorológica dos tempos modernos (Graham, Parkinson, & Chahine, 2002). Em 1904, Bjerknes
publicou um trabalho intitulado The Problem of Weather Forecasting from the Standpoint of
Mechanics and Physics, onde apresenta os procedimentos necessários para a previsão
meteorológica numérica.
Actualmente, o comportamento da atmosfera afecta directamente a vida quotidiana das
populações. Prever com antecedência as condições atmosféricas é, cada vez mais, uma
preocupação no meio científico, pois a previsão de eventos meteorológicos, com determinada
antecedência, pode evitar perdas materiais e humanas, e tem um grande impacto no
desenvolvimento económico e social. Os modelos numéricos globais e regionais são ferramentas
de extrema importância para a previsão do tempo. Os avanços na formulação desses modelos
bem como os métodos adoptados na previsão numérica do tempo são indiscutíveis. Com o
tempo e com a evolução dos computadores, melhorias ainda devem advir com novos
desenvolvimentos.
Portugal Continental, devido à sua complexa geomorfologia e o difícil acesso a dados de
observação, provenientes de estações meteorológicas, é um bom exemplo da necessidade de
modelação meteorológica de alta resolução. Localizado a Sudoeste da Europa, apresenta uma
geografia meridional com uma costa alongada, com um comprimento de cerca de 600 km por
150 km de largura, e possuí uma climatologia fortemente dependente do contraste terra/mar e
da orografia, nomeadamente no seu padrão de precipitação e vento. Importa ainda referir que a
rede de estações meteorológicas, no continente português, contém 78 1 estações para
temperatura e vento do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o que corresponde a
uma descrição espacial escassa do território, e no caso da precipitação a rede de estações do
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) possui cerca de 7892 estações,
mas de qualidade e períodos abrangidos muito díspares, o que resulta numa distribuição
1

Fonte https://www.ipma.pt

2

Fonte http://snirh.apambiente.pt
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bastante heterogénea, com algumas regiões do território com uma concentração elevada de
estações, contrastando com algumas zonas pouco cobertas ou mesmo sem cobertura.
Neste capítulo será feito um enquadramento da temática abordada e apresentada, a motivação
e os objectivos que levaram à elaboração deste trabalho, bem como a organização do
documento. No capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos com maior relevância na
implementação de um modelo numérico, dando ênfase aos diferentes aspectos da
parametrização do WRF. No capítulo 3 será descrito a metodologia aplicada para a
implementação do WRF bem como todas as opções consideradas para atingir os objectivos
propostos. Serão também apresentadas a proveniência dos dados meteorológicos usados nas
condições iniciais, condições de fronteira, dos dados observados para comparação com os
dados simulados e os índices estatísticos utilizados para a validação do WRF. No capítulo 4 são
apresentados e discutidos os resultados obtidos. No capítulo 5 apresentam-se as conclusões
gerais do trabalho e algumas considerações finais.

1.1 Enquadramento
O trabalho desenvolvido e apresentado no presente documento vem no seguimento da
actividade que a secção de Ambiente e Energia, actual MARETEC, vem desenvolvendo desde
1998 na área da mecânica dos fluídos e termodinâmica (Tânia Sousa, 1998), no uso de modelos
de qualidade do ar (Ângela Canas, 1999), na implementação e aplicação de modelos de altas
resolução (Jorge Palma, 2005) e na previsão numérica do tempo (Rosa Trancoso, 2013). Nessa
altura, em Portugal, o acesso a dados meteorológicos fazia-se com grande dificuldade tendo o
Professor Delgado Domingos criado um grupo de investigação para colmatar essa necessidade.
Os dados meteorológicos eram (e continuam a ser) de difícil acesso e necessários para inúmeras
aplicações, nomeadamente a ligação a modelos hidrodinâmicos como o MOHID-Water e
modelos hidrológicos como o MOHID-Land. Em 2002, foi implementado o modelo de previsão
meteorológico MM5 3 para Portugal Continental. Desde essa altura, o modelo implementado
fornece as previsões para o serviço de previsão numérica do tempo disponível em
http://meteo.tecnico.ulisboa.pt. Em 2008 foi anunciado o fim do MM5, tendo sido descontinuado
e substituído definitivamente pelo modelo Weather Research and Forecasting (WRF).
Vários são os trabalhos realizados com comparações entre os modelos MM5 e WRF, mostrando
melhorias do WRF, face ao MM5. Sousounis et al. (2004) em que foram realizadas diversas
simulações, com diferentes modelos (MM5, WRF, ARPS, Eta) e com diferentes configurações
em relação às parametrizações na previsão de eventos de precipitação convectiva. Os modelos
foram integrados com resoluções horizontais de 36 e 12 km, para a região continental dos
Estados Unidos e as grandes planícies, respectivamente. Os resultados da verificação para a
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O modelo meteorológico PSU/NCAR mesoscale model (conhecido por MM5) é um modelo desenvolvido
em conjunto pela Pensylvania State University e pelo National Center for Atmospheric Research no fim dos
anos 70, de área limitada, não-hidrostático com coordenada sigma do tipo terrain-following. É um modelo
de mesoescala criado para simular ou prever a circulação atmosférica.
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resolução de 36 km, mostraram que o MM5 e o WRF apresentaram os melhores desempenhos.
Através da técnica denominada “acuity-fidelity”, mostraram que o WRF foi mais preciso que o
MM5 com a resolução espacial de 36 km. Também mostraram que a performance do WRF, com
resolução espacial de 12 km foi melhor, comparada à resolução de 36 km.
Devido ao facto da manutenção do código do MM5 ter sido descontinuada e devido à evolução
dos compiladores de FORTRAN, actualmente é cada vez mais difícil proceder à compilação dos
ficheiros e obter os vários executáveis necessários à utilização do MM5. Desta forma, é urgente
a sua substituição e consequentemente a implementação do modelo WRF.
Devido ao facto do WRF ser um modelo complexo com diversas opções de parametrização, é
necessário efectuar um estudo prévio para determinar qual a parametrização que melhor se
adapta às condições reais em Portugal Continental. Para isso, devem ser estudados os
diferentes esquemas físicos disponibilizados pelo modelo e em conjunto com uma análise
estatística, escolher a melhor parametrização.
Devido ao pouco tempo disponível para realizar este trabalho, o mesmo deve ser considerado
como estando inserido numa fase inicial de estudo do WRF e pré-selecção de esquemas físicos
disponíveis com vista à validação deste modelo.

1.2 Objectivos do trabalho
O objectivo deste trabalho é implementar e validar o desempenho do modelo WRF na previsão
numérica do tempo, para Portugal Continental, no prognóstico de variáveis meteorológicas, com
vista à substituição do modelo MM5, actualmente implementado e em modo operacional no
MARETEC.
Dada a complexidade do modelo WRF, é necessário proceder à escolha da melhor
parametrização para aproximar os resultados do modelo às condições reais. Tendo em conta o
objectivo deste trabalho, foram definidas as seguintes etapas com vista a atingir o mesmo:
1)

Iniciar e apresentar um estudo prévio das características do WRF;

2)

Implementar o WRF;

3)

Comparar os resultados do modelo obtidos através de várias parametrizações com dados
reais de estações meteorológicas de superfície e seleccionar a melhor parametrização;

4)

Efectuar uma análise estatística do comportamento do modelo com a parametrização
selecionada em 3).
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2 PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO
2.1 Modelos numéricos
Uma das opções para se obterem melhores resultados na previsão do tempo é a utilização de
modelos numéricos, baseados na integração numérica das equações fundamentais da física que
regem o sistema atmosférico, partindo de condições iniciais e condições de fronteira predefinidas.
O aumento da capacidade de processamento dos computadores, verificado nas últimas décadas,
tem permitido, cada vez mais, simular fenómenos atmosféricos com maior resolução espacial.
No entanto, sabe-se que as previsões com modelos atmosféricos apresentam incertezas que
podem ser consequência da representação dos processos físicos do modelo, por não estarem
ajustados às condições de determinados locais, ou podem mesmo ser decorrentes da precisão
dos cálculos. Como os modelos apresentam as equações físicas do movimento dos fluídos com
aproximações, alguns processos não conseguem ser modelados sem recorrer a elevadas
resoluções da malha. Deste modo, tais processos são simplificados e incluídos de forma
parametrizada. Além das limitações no tratamento adequado dos fenómenos físicos, Lorenz
(1963) observou que as integrações numéricas das equações do movimento atmosférico
apresentam uma forte dependência das condições iniciais. As condições iniciais são o estado,
num determinado instante, das variáveis meteorológicas fundamentais, nomeadamente, a
pressão, a temperatura, a humidade, a velocidade e direção do vento à superfície e em altitude.
De acordo com a “Teoria do caos”, pequenos erros nas condições iniciais, após algum tempo de
integração, podem amplificar-se, diminuindo a aproximação dos valores simulados aos valores
reais, concordando com Kalnay (2003), que afirma que o efeito borboleta demonstra a
impossibilidade de uma previsão perfeita e que modelos numéricos têm um limite finito de
previsibilidade.
Assim, o core de qualquer modelo numérico de simulação consiste na formulação das equações
dinâmicas apropriadas, juntamente com as técnicas utilizadas na resolução das mesmas. As
equações básicas da mecânica dos fluidos que regem a física do movimento do ar atmosférico
são baseadas na hipótese da existência de uma atmosfera diabática, compressível, não
hidrostática, húmida, com atrito e viscosidade turbulenta e na qual existem trocas de calor com
o exterior (Dudhia, 1993). Este é um sistema de equações de conservação da massa, da
quantidade de movimento e de energia, não lineares, e por isso não é possível obter uma solução
analítica. Como consequência, os métodos numéricos obtêm soluções aproximadas e
apresentam simplificações por forma a tornarem-se utilizáveis.
Os modelos meteorológicos de previsão numérica podem ser classificados segundo a sua
resolução em modelos globais, regionais ou de mesoescala e locais ou de microescala. Os
diferentes tipos de modelos são descritos a seguir.
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2.1.1 Modelos globais
No modelo global, o domínio horizontal cobre todo o planeta permitindo identificar fenómenos
meteorológicos de larga escala ou sinópticos. Um dos modelos globais mais utilizados na
previsão meteorológica é o Global Forecast System (GFS), com uma resolução espacial máxima
de 0.25º (~28km) e uma resolução temporal de 3h. Outro modelo global muito utilizado, mas
restrido aos membros do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

é Integrated Forecast System (IFS), que na sua configuração “HRES” tem uma resolução
horizontal de 9km. Embora os modelos globais consigam representar bem a circulação geral da
atmosfera e identificar alguns fenómenos regionais, com bons resultados na representação de
sistemas de larga escala, estes apresentam limitações, em relação às representações de
fenómenos de meso e microescala, como as brisas marítimas ou as tempestades que geram
tornados.

2.1.2 Modelos regionais
Para identificar fenómenos regionais devem-se utilizar modelos com uma resolução superior aos
modelos globais. Estes modelos permitem representar de forma mais eficaz os fenómenos
meteorológicos com escalas espaciais e temporais menores. Os modelos regionais estão
desenvolvidos para a previsão meteorológica de pequenas escalas, sendo já capazes de
produzir resultados para resoluções inferiores a 10 km. Usam o método das diferenças finitas
para as três dimensões e podem usar malhas com maior resolução encaixadas na malha original,
permitindo analisar mais detalhadamente uma ou mais regiões de interesse englobadas na área
original. Estes modelos de mesoescala utilizam os resultados de um modelo global para obter as
condições iniciais e de fronteira do domínio regional sobre o qual incide a sua previsão,
eventualmente complementada por assimilação de dados provenientes de observações de
natureza local. Além disso, introduzem maiores detalhes como factores locais que afectam a
circulação atmosférica, nomeadamente a topografia, as linhas de costa, a cobertura de solo, o
tipo de solo e os processos de turbulência e microfísica.
Alguns modelos regionais mais difundidos e utilizados são o RAMS - Regional Atmospheric
Modeling System (Pielke et al., 1992), o ARPS - Advanced Regional Prediction System (Xue et
al., 2000), o MM5 - Penn State Mesoscale Model (Grell et al., 1994) e mais recentemente, o WRF
- Weather Research and Forecasting (Michalakes et al., 1998), sucessor do MM5.
No entanto, a esta escala, este tipo de modelos tem ainda algumas limitações não sendo
capazes de realizar uma discretização suficientemente detalhada para a caraterização, por
exemplo, do regime local de ventos numa zona montanhosa em que o relevo é acentuado.
Além disso, o aumento da resolução horizontal destes modelos envolve um aumento
significativo da capacidade computacional necessária para obter resultados, devido ao maior
número de cálculos e consequentemente ao maior tempo de processamento das previsões.
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2.1.3 Modelos locais
Os modelos locais tratam dos fenómenos e escoamentos atmosféricos que ocorrem numa escala
horizontal inferior a 2 km e numa escala temporal inferior a 1 hora. Nestes modelos, a camada
limite atmosférica é definida como sendo a região adjacente à superfície onde a turbulência gera
mistura da massa de ar e onde ocorre a maior parte do transporte de energia, massa e
quantidade de movimento entre a superfície e a atmosfera. Este tipo de modelos, também
denominados por micro-meteorológicos, permite representar fenómenos locais que modelos de
maior escala não conseguem caracterizar. A dispersão de poluentes é um exemplo de um
fenómeno típico demonstrado pelos modelos locais.

2.2 Modelo WRF
O WRF é um sistema de modelação numérica orientado para a pesquisa dos fenómenos
atmosféricos e a previsão do tempo em mesoescala. Este modelo pertence à última geração de
modelos numéricos de previsão do tempo que serve não só para efectuar previsões do tempo
em mesoescala como para a investigação de fenómenos atmosféricos de mesoescala. O seu
desenvolvimento iniciou-se nos anos 90 e continua até aos dias de hoje sendo fruto de uma
parceria entre vários grupos de investigação e agências governamentais dos EUA,
nomeadamente, o National Center for Atmospheric Research (NCAR), o National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), representado pelo National Centers for Environmental
Prediction (NCEP), o já extinto Forecast Systems Laboratory (FSL), o já extinto Air Force Weather
Agency (AFWA), o Naval Research Laboratory, a Universidade de Oklahoma e a Federal Aviation
Administration (FAA) (Skamarock et al., 2008). Conta ainda com a participação de cientistas e
colaboradores de várias universidades.
Concebido para ser uma ferramenta de topo na arte da simulação atmosférica, flexível, portável
e eficiente em várias plataformas de computação, o sistema WRF é open-source e
disponibilizado gratuitamente. O código foi escrito em FORTRAN com rotinas em C, perl e Bash,
sendo que parte do mesmo é proveniente do modelo MM5 e algumas funções do Advanced
Regional Prediction System (ARPS). A grande vantagem do WRF, em relação aos seus
antecessores, resulta da sua estruturação baseada em engenharia de software, tendo por
objectivo a maior velocidade de processamento e facilidades de manipulação e manutenção do
código e instalação nas diversas plataformas existentes.
O WRF alberga dois cores dinâmicos distintos: o Advanced Research WRF (WRF-ARW Skamarock et al., 2005) e o Nonhydrostatic Mesoscale Model (WRF-NMM, - Janjic 2003). Ambos
são formulações avançadas de modelos anteriores. O ARW, à semelhança do MM5, tira partido
do esquema de divisão do incremento de integração para as ondas acústicas e gravíticas
oriundas do modelo de nuvens de Klemp-Whilhelmson. O NMM é um modelo não hidrostático
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desenvolvido a partir do modelo operacional hidrostático Eta4. Existem diferenças significativas
entre eles, quanto à formulação das equações dinâmicas, às variáveis de prognóstico usadas,
ao modo como são dispostas as variáveis na malha (grid staggering) e quanto aos métodos de
integração temporal. Skamarock (2005) esclarece as diferenças e as semelhanças, apontando
para a viabilidade de uma unificação futura dos dois cores. A manutenção e o suporte financeiro
do WRF- ARW são da responsabilidade do NCAR, já o WRF-NMM está a cargo dos NCEP/NOAA.
A última versão do WRF-ARW, versão 3.9.1.1, foi lançada a 28 de Agosto de 2017, sendo esta
a versão utilizada neste trabalho. O download, instalação e utilização do WRF-ARW é descrita
na página web da UCAR (http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users) dirigida aos utilizadores do
WRF-ARW. Para uma descrição detalhada, pode ser consultado o “ARW User’s Guide Version
3”, disponível na página referida anteriormente. Nos próximos capítulos, irá ser utilizada a
denominação WRF, indistintamente, para descrever o core WRF-ARW.

2.2.1 Caracterização do WRF
O WRF caracteriza-se por ser um modelo regional dinâmico não hidrostático, que possui a
capacidade de ter múltiplos domínios aninhados, permite assimilação de dados nas 4 dimensões
(x, y, z e t), apresenta várias opções de parametrizações físicas e portabilidade em diversas
plataformas computacionais. O referido modelo resolve as equações físicas para um fluído
compressível e considera as variáveis escalares conservativas. O domínio de simulação do WRF
é o espaço físico representado no espaço de cálculo por uma malha tridimensional.
Existe a opção de ser executado num computador com processador único (single core) ou
utilizando a tecnologia de processamento em paralelo: OpenMP (shared memory model), MPI
(distributed memory model) ou híbrido (OpenMP + MPI).
A versão 3 do WRF suporta uma variedade de capacidades, entre elas, simulações de dados
reais e simulações idealizadas, diversas opções de condições de fronteira laterais, opções físicas
completas, diversas opções de filtros, assimilação de dados, aplicações regionais e globais. O
código do modelo é dividido em 4 grupos principais: organização e preparação de dados externos,
pré-processamento dos dados de input, core do modelo e pós-processamento dos dados de
output. A Figura 1 ilustra o fluxograma e as diferentes componentes do sistema WRF.
O WRF necessita de dados externos que caracterizem a envolvência do domínio no tempo e no
espaço, nomeadamente dados terrestres de topografia, uso do solo, coberto vegetal, albedo, etc.
e variáveis meteorológicas que permitam definir as condições iniciais e de fronteira. Essa
informação está geralmente no formato GRIdded Binary (GRIB), sendo este um formato de dados

4

O modelo Eta é um modelo atmosférico de última geração usado em investigação e em modo operacional.
É descendente do Hydrometeorological Institute and Belgrade University Model (HIBU), desenvolvido nos
anos setenta na ex-Jugoslávia. Na década de oitenta, o código foi actualizado para o esquema de advecção
horizontal de estilo Arakawa de Janjic (1984), depois foi reescrito para usar a coordenada vertical eta
(Mesinger et al., 1988) e posteriormente foi adicionado um módulo de física avançada (Janjic 1990,
Mesinger e Lobocki, 1991). Tornou-se oficialmente operacional no NCEP a 8 de junho de 1993 (Black 1994).
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conciso que é frequentemente utilizado em meteorologia e oceanografia para arquivar dados
históricos e dados de previsão.

Figura 1 - Diagrama de funcionamento do modelo WRF

2.2.1.1 Sistema de pré-processamento
O pré-processamento, denominado WRF Preprocessing System (WPS), é formado por três
programas (geogrid, ungrib e metgrid) que no seu conjunto têm a função de preparar os dados
de entrada (Figura 2). Cada um dos programas executa uma etapa da preparação. O geogrid
define os domínios do modelo e interpola os dados geográficos estáticos para as malhas dos
domínios (topografia, vegetação, uso e cobertura de solo, etc.); o ungrib extrai os dados
meteorológicos necessários dos ficheiros no formato GRIB; o metgrid interpola horizontalmente
as variáveis meteorológicas extraídas pelo programa ungrib para os domínios e malhas definidos
pelo geogrid.

Figura 2 - Esquema WPS / WRF ARW
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2.2.1.2 WRF-ARW
O core do WRF-ARW é constituído por duas partes (Figura 2). O programa real faz a interpolação
vertical das variáveis meteorológicas adequadas à malha vertical do modelo, com a coordenada
sigma em vez da pressão. Por outro lado, são criados os ficheiros correspondentes às condições
iniciais, obtidas por interpolação espacial dos dados de análise do modelo global, e às condições
de fronteira lateral, obtidas por interpolação das previsões do modelo global sobre os nós que
contornam a malha e nos sucessivos incrementos de tempo de integração. A fronteira superior
é uma superfície de pressão constante. O programa wrf executa os cálculos principais para
resolver as equações físicas do modelo.

2.2.1.3 Pós-processamento e visualização
Existe um conjunto diverso de ferramentas para a visualização dos dados utilizados e obtidos
pelo WRF. Além disso, o WRF tem a possibilidade de escolha do formato de input /output. Neste
trabalho escolheu-se usar sempre o formato Network Common Data Form (NetCDF), por ser um
formato conhecido e largamente utilizado, existindo diversas bibliotecas para manipulação
desses ficheiros nas linguagens de programação utilizadas, nomeadamente, perl (PDL::NetCDF)
e python (PyNIO e netcdf4-python).

2.2.2 Domínio de simulação
O domínio de simulação é o espaço físico rectangular representado por uma malha tridimensional
no espaço de cálculo do modelo (Figura 3). O espaçamento da malha (que no modelo é igual
nas duas direções, ∆x = ∆y) e o número de nós determinam as suas dimensões. A posição da
malha no globo terrestre pode ser definida pelas coordenadas de longitude e latitude
correspondentes ao centro geométrico da mesma ou a outro ponto da malha à escolha. A
orientação precisa do domínio define-se pelo meridiano que deve ficar alinhado com o eixo yy
numa dada posição x da malha.
O WRF suporta 4 projecções, cuja escolha depende das latitudes em consideração: Mercator;
Lambert Conformal Conic; Polar Stereographic; e Regular Latitude-Longitude. A escolha de uma
determinada projecção está assim relacionada com a representação gráfica do output das
variáveis do modelo, mas também com o próprio output do modelo em domínios mais extensos,
isto é, diferentes células da malha horizontal correspondem a áreas quase iguais e,
consequentemente, a resolução do modelo será fisicamente mais homogénea.
O domínio é estabelecido para uma determinada área, onde informações meteorológicas mais
precisas são necessárias, como por exemplo numa área com topografia irregular, existências de
muitos lagos, etc. Para essas áreas, a distância entre células deve ser reduzida e, portanto, mais
pontos de cálculo estão disponíveis. Para outras áreas com topografia regular, como os oceanos
ou áreas de menor interesse, como os desertos, o cálculo de alta resolução é normalmente muito
caro e a utilização dos modelos globais é suficiente. Por outro lado, o domínio está inserido num
domínio maior que fornece as condições iniciais e de fronteira para o cálculo, e o que entra, sai,
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após 1, 2, 3 ou mais horas, dependendo das velocidades e, consequentemente, do tempo de
residência da massa de ar no domínio.

Figura 3 - Representação esquemática do domínio de simulação

2.2.3 Discretização vertical e horizontal
A descrição vertical é definida por níveis, sendo que para cada nível é definido um valor discreto
da coordenada vertical sigma, σ, por sua vez definida em relação à componente hidrostática de
pressão. Esta é proporcional à massa da coluna de ar que se estende desde o nível dado, até à
fronteira superior do modelo, dividida pela massa em toda a coluna, isto é a massa desde a
superfície do terreno até ao limite superior do modelo. Assim, o sistema de coordenadas verticais
é do tipo terrain-following ou, a partir da versão 3.9, uma coordenada vertical híbrida, e considera
o topo da atmosfera uma superfície de pressão constante (Figura 4).

Figura 4 - Sistema de coordenada vertical do tipo terrain-following
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A coordenada σ permite que a camada inferior da atmosfera do modelo seja representada, para
cada ponto da malha, por um degrau horizontal com o objectivo de seguir o contorno do terreno
para todos os tipos de regiões topográficas. Esta coordenada é definida pela seguinte expressão
(Skamarock, et al. 2008):

(2-1)

Figura 5 - Coordenada vertical σ

onde Ph é a componente hidrostática da pressão, Phsup é a pressão à superfície e Phtop é o valor
constante de pressão no topo da atmosfera do modelo (Figura 5).
No WRF, a discretização horizontal é feita recorrendo a malhas desfasadas no espaço do tipo
Arakawa C, cujas componentes u, v e w do vento são resolvidas nos pontos limites da malha,
conforme indicado na Figura 6. Por sua vez, as variáveis termodinâmicas são definidas no centro
da malha.

Figura 6 - Malha alternada do tipo Arakawa C
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2.2.4 Discretização temporal
A solução das equações do modelo contém ondas de baixa frequência que representam os
fenómenos meteorológicos de interesse e ondas de frequência elevada, com pouco ou nenhum
interesse para a meteorologia. Contudo precisam de ser resolvidas para manter a estabilidade
da solução. Como têm frequência elevada, exigem um ∆t menor, para manter a estabilidade
numérica. Caso todos os cálculos do modelo tivessem de ser realizados utilizando esse ∆t, o
custo computacional de operacionalização seria demasiado alto, inviabilizando a previsão.
Assim, técnicas específicas foram desenvolvidas para tratar as ondas de elevada frequência
separadamente das ondas de baixa frequência, as quais podem então utilizar um ∆t apropriado.
O core dinâmico WRF-ARW usa um esquema de integração temporal descrito por Wicker e
Skamarock (2002), em que é usado uma integração do tipo time-split, em que modos de baixa
frequência são integrados utilizando o esquema Runge-Kutta de 3ª ordem, enquanto os modos
de alta frequência horizontais são integrados com um esquema do tipo forward-backward e os
modos de alta frequência verticais com um esquema vertical implícito usando o ∆t das ondas de
alta frequência.

2.2.5 Condições iniciais e condições de fronteira
Nas aplicações reais, seja na previsão do tempo, seja na simulação do tempo passado, o WRF,
como modelo de área limitada, necessita de condições de fronteira que representem, o melhor
possível, o estado da atmosfera vizinha ao longo do tempo de integração das equações
dinâmicas. Essas condições são fornecidas a partir de valores de saída de um modelo global,
que considera todo o globo terrestre. O estado inicial é definido a partir dos valores de análise
nos vértices da malha global. A realização de simulações retrospectivas permite fazer uso da
grande quantidade de dados saídos de modelos globais com as condições do tempo passado.
Por outro lado, as previsões globais possibilitam o avanço de previsões efectuadas pelo modelo
de área limitada. Uma vez que o interesse de um modelo de mesoescala começa onde outro
modelo de escala maior se mostra incapaz de resolver as equações com o detalhe desejado, é
natural que o modelo regional tenha uma malha bastante mais refinada do que o modelo que lhe
dá condições. No entanto, é conveniente que a diferença entre resoluções não seja demasiado
acentuada, devido ao problema da definição espacial e temporal das condições de fronteira. Por
razões de optimização numérica, a diferença de 1/3 da resolução mostra ser a escolha acertada
para efectuar o encaixe entre modelos.
Mesmo que a informação meteorológica seja apenas aquela que vem de um modelo global, com
pontos da malha e incrementos temporais de integração muito espaçados, o refinamento
operado pelos modelos de área limitada assenta em duas melhorias:
a) O aperfeiçoamento das equações dinâmicas;
b) Uma melhor representação da superfície terrestre, conseguida à custa de uma maior
resolução da topografia e de outros parâmetros fisiográficos, como o albedo, o tipo e uso do
solo, o coberto vegetal, etc.
12

A descrição em pormenor da interacção entre a orografia e a atmosfera, e a formulação nãohidrostática das equações dinâmicas são tidos como dois aspectos chave para o sucesso dos
modelos de malha-fina.
A performance do WRF pode ser melhorada por um sistema de assimilação de dados
observados que permite optimizar o cálculo do estado inicial e, consequentemente, obter uma
solução final mais próxima da realidade.

2.2.6 Nesting de domínios
O WRF suporta o encaixe (nesting) de um domínio mais pequeno, com uma malha de maior
resolução, no interior de um domínio maior, com uma malha de menor resolução (Figura 7). O
domínio encaixado (nest) é controlado, nas suas fronteiras laterais pelo domínio maior (parent).
O incremento temporal é, normalmente, reduzido pela proporção entre os espaçamentos da
malha grossa e da malha fina. Deste modo, é possível refinar a solução para uma área restrita
sem os custos computacionais implicados no recurso a uma malha fina em toda a área. Além
disso, o nesting opera um downscaling gradual, pois uma simulação feita unicamente com um
domínio de elevada resolução encostado à malha do modelo global, com baixa resolução, teria
uma definição espacial e temporal das suas condições de fronteira mais pobre. Um domínio pode
conter mais do que um subdomínio, na condição de que as suas áreas não se sobreponham.
Qualquer domínio aninhado pode, por sua vez, funcionar como parent em relação a um domínio
ainda mais pequeno. O único requisito é que os domínios aninhados tenham os lados alinhados
pela malha do parent e os cantos coincidentes com os nós da mesma.
O WRF ainda tem a possibilidade de definir um moving nest, isto é, um subdomínio que pode
migrar para outra região do domínio principal durante a execução do modelo. Esta opção foi
concebida para a previsão de furacões, mas pode ser usada noutros contextos.

Figura 7 - Nesting: domínio e malha
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Relativamente à ligação entre domínios, esta pode ser efectuada de duas formas:
a) A informação passa só no sentido do parent para o nest (one-way nest, no feedback). As
simulações para o parent são feitas primeiro com uma dada resolução espacial e temporal
e são usadas, posteriormente, como condições de fronteira para o domínio de menor
dimensão. Assim, o nest é simulado sem qualquer retorno de informação, para fora dele.
Este esquema é computacionalmente mais eficiente mas pode gerar mais erros;
b) A informação passa em simultâneo nos dois sentidos (two-way nest, with feedback). Ambos
os domínios correm em simultâneo e em cada passo no tempo do parent, as condições de
fronteira são fornecidas ao nest e este, que deu mais passos no mesmo intervalo de tempo,
transmite a informação do seu estado actual a todos os nós do parent coincidentes com os
seus. É computacionalmente menos eficiente mas, nas fronteiras, os resultados dos dois
domínios apresentam uma maior concordância/continuidade (Dudhia, 2001).
O input dos valores iniciais do domínio encaixado pode ser efetuado de três formas diferentes:
a) Os dados atmosféricos tridimensionais, os dados do solo, da superfície do mar e os dados
estáticos (orografia e outros parâmetros fisiográficos) são obtidos por interpolação nos
vértices da malha do nest a partir da malha do parent, numa hora igual ou seguinte;
b) À hora de inicialização do domínio parent, o nest tem uma inicialização própria para todos
os campos, que pode ser constante em todo o domínio;
c) Os dados tridimensionais atmosféricos são interpolados a partir da malha do parent,
enquanto os restantes campos resultam de uma inicialização própria do nest, efectuada
numa hora igual ou seguinte à hora de inicialização do parent.
A desvantagem da opção a) é que não é possível tirar partido da resolução da topografia e dos
outros aspectos fisiográficos inerentes à malha mais fina. A utilização da opção b) apresenta a
desvantagem que o período inicial da simulação pode gerar resultados que não são de confiança,
à medida que o modelo tenta estabilizar. Este é o período de estabilização, denominado,
usualmente, por período de spin up. A partir do momento em que os resultados se ajustam às
condições de fronteira e se tornam mais estáveis, estes já podem ser considerados. O período
de spin up pode ser de horas ou dias em função do tamanho do domínio, das velocidades dentro
do domínio e, consequentemente, do tempo de residência das massas de ar. Comparando com
os modelos oceanográficos, os modelos atmosféricos têm um período de spin up muito menor
(dias a semanas). Considerando condições iniciais próximas da do estado real, o tempo de spin
up pode ser largamente reduzido.
A opção c) foi introduzida a partir da versão 2.1 do WRF, tendo sido a utilizada neste trabalho.

2.2.7 Parametrizações físicas
As parametrizações são modelos específicos que relacionam os processos físicos com as
variáveis de prognóstico que entram nas equações dinâmicas. O seu acoplamento a um modelo
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dinâmico numérico traduz-se em esquemas de cálculo que servem para estimar o efeito de um
certo processo físico sobre as variáveis resolvidas, em primeira instância, pelo modelo dinâmico.
O seu efeito é a modificação dos valores actuais dessas variáveis, ou das suas tendências, em
intervalos de tempo regulares. Embora um modelo atmosférico se alicerce no seu core dinâmico,
as parametrizações são um factor importante quando se trata de simular os fenómenos
meteorológicos com realismo.
No WRF os esquemas de parametrização dos processos físicos são implementados em módulos
separados, organizados em cinco blocos5 principais: (i) MP - microfísica de nuvens; (ii) CP processos convectivos; (iii) PBL - trocas e transporte turbulento na camada limite planetária; (iv)
LW e SW - processos de radiação e (v) SL e LSM - interacção solo-superfície (Skamarock et al.,
2005). A relação entre os mesmos é apresentada na Figura 8.

Efeito das nuvens

Microfísica

Chuva não-convectiva

Efeito das
nuvens

Nuvens
convectivas
Chuva convectiva

Radiação

PBL
Fluxos de energia
à superfície

Radiação emitida/albedo

Superfície
Radiação incidente

T, HR, vento à superfície

Figura 8 - Esquema geral das parametrizações dos processos físicos

Os esquemas de radiação infravermelha (LW) resolvem as trocas radiativas de comprimento de
onda longo, enquanto os esquemas de radiação visível e ultravioleta (SW) resolvem as trocas
radiativas de comprimento de onda curto. Os esquemas de microfísica (MP) incluem processos
de condensação, nuvens e vapor de água; os esquemas da camada superficial (SL) resolvem o
atrito e os fluxos de calor, de quantidade de movimento e de vapor de água na camada de atrito,
junto ao solo; os esquemas de solo (LSM) resolvem as trocas de calor e de água no interior do
solo e para a atmosfera; os esquemas da camada limite planetária (PBL) resolvem as trocas
turbulentas não apenas na camada limite, mas ao longo de toda a coluna vertical do modelo; por
fim, os esquemas de parametrização das nuvens (CP) resolvem as nuvens de origem convectiva.
Dentro de cada bloco, ou classe de esquema físico, o WRF tem à disposição diversos esquemas
alternativos. Uma boa parte deles são provenientes de modelos anteriores, muitas vezes de
modelos operacionais de grande escala com adaptações, tendo em vista o acoplamento ao core

5
Do inglês microphysics (MP), low wave (LW) e short wave (SW) radiation, surface layer (SL), land surface
model (LSM), planetary boundary layer (PBL) e cumulus parametrization (CP)
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específico do WRF nas suas vertentes ARW ou NMM, nomeadamente, o modelo MM5 e o
modelo Eta.
Assumindo que o aumento do erro devido às imperfeições dos modelos é baixo quando
comparado com o aumento dos erros iniciais, alguns métodos introduzem perturbações nas
condições iniciais (Kalnay, 2003). Como esta hipótese não é válida para a maior parte dos
modelos de mesoescala (Stensrud et al., 2000), introduziu-se a possibilidade de inserir
perturbações diretamente nas parametrizações físicas para simular os possíveis erros. Uma vez
que o WRF possui uma grande variedade de métodos, é possível montar um conjunto variado,
com uma gama enorme de soluções, sem necessariamente inserir perturbações nas condições
iniciais ou nos modelos físicos.
Utilizar diversas parametrizações físicas em conjunto com o tipo de condições iniciais e combinar
múltiplos modelos numéricos é uma opção interessante para tentar optimizar o sistema de
previsões. Além disso, é uma solução viável para tentar verificar qual a melhor combinação de
parametrizações a ser utilizada em modelos operacionais.
Em geral, não é possível decidir qual a melhor combinação de parametrizações pelos índices de
desempenho, pois há uma grande variação conforme o evento meteorológico, região do domínio,
estação do ano e condições iniciais.
No Anexo A, encontram-se listados todos os esquemas físicos, para cada um dos blocos
considerado na versão actual do WRF. O leque das alternativas indicadas é enorme o que torna
a utilização do WRF cada vez mais complexa do ponto de vista da calibração. Para uma
descrição qualitativa das características dos vários esquemas e para obter uma lista dos artigos
descritivos fundamentais pode ser consultado o capítulo 5 do ARW User’s Guide Version 3.

2.3 Métodos de validação
Uma das mais importantes e difíceis tarefas na modelação numérica é a validação das soluções
de um modelo. A validação procura aumentar a credibilidade do modelo, produzindo um
resultado que representa, o mais próximo possível, o comportamento do sistema real.
O problema da validação de um modelo atmosférico numérico pode ser visto segundo várias
perspetivas (Pielke, R. A. 2002) que se complementam:
a) Comparação de resultados com soluções conhecidas de um modelo analítico análogo;
b) Comparação com resultados de outros modelos numéricos, diferentes na concepção;
c) Comparação dos resultados de formulações alternativas dentro do mesmo modelo;
d) Comparação das previsões do modelo com valores observados.
Os testes de sensibilidade referem-se à modalidade c), que muitas vezes é combinada com a 4ª
opção. O princípio é comparar entre si, ou testar um a um contra as observações, os resultados
de um modelo quando se faz variar uma parte do mesmo, uma constante numa parametrização,
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um algoritmo, uma simplificação nalguma equação, ou mesmo a reformulação completa da
representação de um processo físico particular. Em relação a esta última possibilidade, existe
uma certa semelhança com a opção b), com a diferença de que se trata da reformulação somente
de uma parcela do modelo. Obter resultados idênticos com diferentes formulações do modelo
não é garantia da validade do modelo no sentido da capacidade de realizar previsões mais
realistas. Se, pelo contrário, forem grandes as diferenças entre os resultados, não poderão estar
todos certos por igual. Do ponto de vista da utilidade prática de um modelo, a avaliação da sua
prestação frente às observações é a etapa decisiva de qualquer processo de validação.
O sistema de modelação do WRF, em cuja elaboração participaram inúmeros especialistas, e
tendo em conta a longa experiência de modelos anteriores, ultrapassou há muito as etapas
fundamentais de validação. O seu desempenho contra as observações foi comparado com
outros modelos operacionais (e.g., RUC, meso-Eta, MM5), tendo-se tornado operacional na
previsão do tempo com uma resolução aproximada de 10 km. Não obstante, prosseguem os
estudos de validação e verificação do seu desempenho em situações meteorológicas concretas,
incluindo a sensibilidade das mesmas às muitas opções disponíveis quanto aos esquemas
físicos e a pormenores da formulação dinâmica. Para a determinação das condições iniciais e
de fronteira lateral, a realização de simulações retrospectivas permite fazer uso da grande
quantidade de dados saídos de modelos globais com as condições do tempo passado. De tais
estudos espera-se o aperfeiçoamento do modelo, seja pelo melhoramento dos seus
componentes ou pela selecção das variantes dos mesmos.
O método de validação da solução de um modelo atmosférico a diferentes esquemas de
parametrização de um processo físico particular não é trivial, no sentido em que nem sempre se
podem tirar conclusões gerais sobre o efeito da modificação testada. Qualquer nova realização
do modelo que inclua a variação de outra parte constituinte pode alterar os resultados do primeiro
teste. Este aspecto é, em primeira análise, uma consequência da interacção entre os processos
físicos, com mecanismos de realimentação, cujos efeitos são impossíveis de prever
analiticamente.

17

3 METODOLOGIA APLICADA
Numa primeira fase é necessário efectuar diversas decisões em relação à implementação do
modelo. Das escolhas efectuadas, todas terão efeitos directos ou indirectos na resolução das
equações dinâmicas do modelo. Como referido anteriormente, os testes de sensibilidade
permitem determinar qual o efeito das escolhas tomadas para a implementação do modelo e nos
seus resultados. Contudo, é certo que escolhas menos correctas nas parametrizações
determinam piores resultados nos valores das variáveis de saída do modelo.
Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada e os pressupostos que permitiram
implementar o WRF para a região de Portugal Continental.

3.1 Configuração do modelo
A configuração dos modelos de previsão numérica, nomeadamente o WRF, implica a
necessidade de tomar decisões relativas a aspectos do domínio da modelação numérica. Assim,
é objectivo deste subcapítulo abordar e justificar as decisões tomadas na implementação do
modelo.

3.1.1 Domínio de simulação
Seguindo uma lógica de telescoping na escolha dos domínios de simulação, o domínio nest, que
em teoria permite obter maior resolução espacial, foi definido de modo a abranger o território de
Portugal Continental, mas considera a fronteira um pouco afastada de modo a que fenómenos
de previsão que só são resolvidos nas escalas mais finas, e por isso só são produzidos neste
domínio, tenham tempo para se desenvolver através da sua interacção com o terreno. Dudhia
(2001) afirma que as perturbações das condições de fronteira controlam o desenvolvimento da
previsão à medida que são transportadas advectivamente para o interior do modelo, de modo
que, o tamanho ideal do domínio maior, seria tal, que para o tempo desejado de simulação, a
velocidade de propagação dos fenómenos que passam na fronteira, não permitisse que estes
atingissem o domínio mais fino no tempo de previsão considerado. Assim, o domínio parent foi
definido para uma área bastante maior, abrangendo toda a Península Ibérica e uma extensa
faixa marítima envolvente (Figura 9). Ambos os domínios estão centrados nas coordenadas
40°N, 8°W. Houve, ainda, o cuidado de evitar colocar as fronteiras em zonas em que existam
elevados gradientes, como por exemplo, as zonas de topografia complexa.
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Figura 9 - Domínios de simulação

3.1.2 Período de simulação
Sendo impraticável, do ponto de vista temporal, levar a cabo muitas simulações do WRF para
todos os dias de um ano, foi necessário fazer uma selecção prévia de um número limitado de
dias de simulação. Partindo do princípio de que um modelo de escala regional deverá ser capaz
de reproduzir as sinuosidades do tempo meteorológico, optou-se por simular o mês de Maio de
2016 por apresentar condições meteorológicas bastante variáveis.
A Figura 10 mostra os valores diários da temperatura, da humidade relativa, da velocidade do
vento e da precipitação, à superfície, ao longo do período de simulação escolhido, para Lisboa,
obtidos pela estação meteorológica automática, situada no topo da torre sul do Instituro Superior
Técnico.

Figura 10 - Condições meteorológicas para Lisboa (Inst. Sup. Técnico), mês de Maio 2016
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Pode-se verificar que durante este mês existiram grandes amplitudes térmicas, a humidade
relativa e a velocidade do vento também apresentam valores variáveis e, verifica-se ainda, a
ocorrência de precipitação.
Todas as simulações realizadas com o WRF foram inicializadas a cada dois dias, às 0 horas com
um spin up de 12h (Yang et al., 2011) e o período de integração de cada simulação, isto é, o
horizonte de previsão, foi definido em 48 horas.

3.1.3 Malha horizontal e vertical
O espaçamento da malha do domínio maior, ou parent, (d01) é de 24 km e o do domínio
encaixado, ou nest, (d02) é 1/3 do espaçamento do domínio maior, isto é, 8 km, sobre os
paralelos isométricos da projecção cartográfica Lambert Conformal Conic: 38°N, 42°N. A Tabela
1 resume o espaçamento e as dimensões das malhas dos dois domínios exibidos.
Tabela 1 - Malha horizontal dos domínios, número de células e espaçamento

d01:

(70X) × (66Y)

∆x = 24 km

d02:

(64X) × (124Y)

∆x = 8 km

As dimensões referem-se ao número de células nas direcções X e Y, correspondentes,
aproximadamente, às direções Este-Oeste e Norte-Sul, respectivamente.
O número de níveis verticais (igual em ambos os domínios) foi fixado em 35. De modo a
discriminar o melhor possível as camadas mais baixas da atmosfera, os níveis sigma verticais
do WRF foram definidos manualmente, entre 0 e 1, dando um menor espaçamento nas primeiras
camadas, adjacentes à superfície, e nas últimas camadas, e maior espaçamento nas camadas
intermédias (Figura 11). O topo do modelo (σ = 0) foi definido para uma pressão constante de 50
mb.

Figura 11 - Coordenadas sigma verticais escolhidas
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A razão entre os incrementos de tempo escolhidos para os passos de integração é idêntica à
razão entre os espaçamentos dos domínios, ou seja, ∆xd01 / ∆xd02 = 3. O manual do WRF
recomenda, para um caso típico, um passo temporal de 6∆x(km). Dado que a resolução espacial
é de 24 km para o parent, o passo temporal obtido é de 144 segundos.
Tanto em condições normais como em condições extremas (velocidade do vento superior a 33
m/s), o incremento temporal escolhido satisfaz sempre o critério de estabilidade de CourantFriedrichs–Lewy (CFL), dado pela seguinte equação:
(3-1)

em que se admite Cmax = 1.2. Resolvendo para um caso extremo de vento a 100 km/h (33 m/s),
tem-se que:
(3-2)

No entanto, nalgumas parametrizações testadas, em determinado instante da simulação foi
necessário reduzir o passo temporal para metade, isto é, para 72 segundos, caso contrário, o
modelo perdia a estabilidade e parava. A forte instabilidade da atmosfera ocorrida durante o
período de simulação pode ter sido a consequência da instabilidade do modelo nalguns períodos
da simulação, em que diferenças de valores entre células contíguas no mesmo instante e/ou
diferenças em períodos consecutivos da mesma célula, pode ser grande.

3.1.4 Condições iniciais e condições de fronteira
Como referido anteriormente, as condições iniciais e as condições de fronteira para a previsão
são obtidas de modelos de previsão global que abranjam um domínio maior.
Em Agosto de 2004, o NCEP operacionalizou o modelo acoplado (oceano-superfície-atmosfera)
de previsão sazonal Climate Forecast System (CFS), (Saha et al., 2006). Este modelo passou
por algumas melhorias e, em Março de 2011, uma segunda versão (CFSv2) foi disponibilizada
(Saha et al., 2011). A componente atmosférica do CFSv2 é o modelo Global Forecast System
(GFS, Moorthi et al. 2001) e a oceânica é o modelo Modular Ocean Model version 3 (MOM3,
Pacanowski e Griffes, 1998).
Considerando que o objectivo deste trabalho é implementar e calibrar o WRF para ser utilizado
em previsão meteorológica, utilizando como condições iniciais e de fronteira o GFS, o modelo
global escolhido para a calibração do WRF e que serviu de input para as condições iniciais e de
fronteira do domínio maior foi o CFSv2. Como referido anteriormente, a componente atmosférica
do CFSv2 é o GFS. O CFSv2 é inicializado quatro vezes ao dia (0000, 0600, 1200 e 1800 UTC)
e tem disponível uma resolução horizontal aproximada de 0.2º, 0.5º, 1.0º e 2.5º. Já a resolução
temporal

é

de

6

horas

e

está

disponível

para

download

no

site

da

UCAR

(https://rda.ucar.edu/datasets/ds094.0) com dados disponíveis a partir de 1 de Janeiro de 2011.
Em todo o domínio considerado, a resolução disponível é, aproximadamente, de 0.205° x 0.204°
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e 38 níveis verticais isobáricos, além dos dados da superfície e de 4 camadas do subsolo. O
download dos dados do modelo CFSv2 gerou um total de 430 GB de informação, após efectuado
o ungrib.

3.1.5 Nesting de domínios
Segundo Warner (1997), os modelos que produzem as condições de fronteira correm num
domínio maior, muitas vezes global e por isso, devido a restrições computacionais, têm
geralmente parametrizações físicas mais simples. O mesmo autor afirma que estas diferenças
entre os dois modelos são responsáveis por gradientes que podem gerar ondas gravitacionais
não meteorológicas que se propagam para o interior do domínio. Os testes realizados por Harris
e Durran (2009) sugerem que a metodologia two way nesting, with feedback, é preferível ao one
way nesting, without feedback (ver cap. 2.2.6). Se um forçamento é usado, no processo de two
way nesting, em que o parent não consegue resolver, mas o nest consegue, parece razoável
afirmar que qualquer influência que o mais pequeno forçamento possa ter no parent, será então
transferido para o mesmo. Este é um dos principais benefícios do nesting with feedback. Se se
utilizar um nest para resolver condições mais complexas e transmitir esse efeito às escalas
maiores, o resultado do parent pode ser muito mais preciso. Assim, de modo a minimizar os
erros, optou-se por utilizar sempre a interacção simultânea entre domínios parent-nest, sendo
que o esquema de nesting utilizado neste trabalho foi o two-way nesting, with feedback.

3.1.6 Dados do terreno
Riphagen et al. (2002) estudaram os efeitos da representação do terreno na precipitação e
concluíram que existe uma relação estreita entre alterações na topografia e alterações nas
previsões de precipitação. A precipitação resulta da ascensão adiabática de uma massa de ar
húmida de modo que, se a altura de uma montanha é subestimada, a precipitação pode ser
subestimada a montante e sobrestimada a jusante. Concluíram também que as alterações na
topografia, devido ao facto de minimizarem as barreiras aos movimentos de massas de ar,
podem contribuir para subestimar as tempestades porque atenuam os gradientes de temperatura
e subestimam a baroclinicidade.
De acordo com Wu e Raman (1996) os usos do solo contribuem para criar heterogeneidades
que influenciam o desenvolvimento de circulações de mesoescala. Rabin et al. (1990) referem
por exemplo o efeito das variações do uso do solo no padrão simulado de nuvens convectivas.
A humidade do solo é referida em Smith et al. (1994) como sendo a variável mais importante
para a previsão meteorológica referindo outros estudos em que o padrão de chuva convectiva
foi alterado devido a práticas de rega. Manning e Davis (2007) referem que os valores de
humidade do solo usados no WRF, baseados em valores climatológicos, são responsáveis pela
subestimação da temperatura e sobrestimação da humidade junto à superfície.
Assim, conclui-se que a adequada caracterização do terreno tem forte influência nos valores de
previsão dos modelos meteorológicos. Contudo, não está no âmbito deste trabalho a alteração
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e actualização dos ficheiros de topografia, coberto vegetal, uso do solo, e outros dados
geográficos para corresponder às condições actuais do terreno em Portugal Continental. Os
dados da topografia, albedo, categoria do solo, uso do solo, coberto vegetal, entre outros, foram
retirados das bases de dados do NCAR, tendo sido utilizada a resolução de 10 minutos de grau
para o domínio maior e de 2 minutos de grau para o domínio menor.
As figuras seguintes mostram alguns dos dados de terreno utilizados pelo WRF para as
simulações realizadas. Algumas variáveis físicas utilizadas pelo modelo, tais como o albedo e o
índice de área foliar, dependem da altura do ano a que a simulação é feita, variando
mensalmente.

Figura 12 - Topografia, parent e nest

Figura 13 - Albedo, parent e nest (mês de Maio)
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Classificação

IGBP - tipo 1 (Anexo B)

1

Evergreen Needleleaf forest

2

Evergreen Broadleaf forest

3

Deciduous Needleleaf forest

4

Deciduous Broadleaf forest

5

Mixed forest

6

Closed shrublands

7

Open shrublands

8

Woody savanas

9

Savannas

10

Grasslands

11

Permanent wetlands

12

Croplands

13

Urban and built-up

14

Cropland/Natural vegetation mosaic

15

Snow and ice

16

Barren or sparsely vegetated

17

Water

Figura 14 - Coberto vegetal, parent e nest, e respectiva classificação IGBP6, tipo 1

6

IGBP - International Global Biosphere Programme
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Classificação

Textura do solo

1

Arenosa

2

Areia franca

3

Franco-arenosa

4

Franco-siltosa

5

Siltosa

6

Franca

7

Franco-argilo-arenosa

8

Franco-argilo-siltosa

9

Franco-argilosa

10

Argilo-arenosa

11

Argilo-siltosa

12

Muito argilosa

13

Material orgânico

14

Água

Figura 15 - Textura do solo, parent e nest, e sua classificação Noah Land Model
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Figura 16 - Indíce de área foliar, parent e nest (mês de Maio)

3.1.7 Configurações físicas
Todos os esquemas de parametrização físicos disponíveis na versão 3.9.1 do WRF são
nomeados no Anexo A. A razão pela qual o modelo inclui tantas opções nos esquemas físicos é
que muitos deles foram incorporados de outros modelos, como modelos climatológicos (e.g.
CAM), modelos de previsão do tempo (e.g. Eta e MM5), entre outros. O interesse está em reunir
no mesmo sistema de modelação os modelos físicos que deram boas provas em diferentes
contextos, para além daqueles que trazem uma inovação significativa ou que foram desenhados
especificamente para o WRF. Em contrapartida, a existência de múltiplas escolhas dificulta a
tarefa de eleger um subconjunto do universo de possibilidades para o utilizador, tendo em vista
realizar testes de sensibilidade e calibrações às formulações resultantes da escolha. Em estudos
relativos a fenómenos muito particulares, é natural que se teste apenas um tipo de esquema
físico, e.g., testar dois ou mais esquemas de microfísica para ver qual deles tem melhor
desempenho na previsão da precipitação em determinadas circunstâncias. Por vezes é mesmo
desejável, e possível, isolar um processo físico particular, retirando artificialmente outros
processos em experiências semi-idealizadas. Neste caso, interessa avaliar o desempenho do
modelo na previsão realista de vários parâmetros atmosféricos e de superfície em diversas
condições, designadamente a temperatura, o vento, a humidade relativa e, ainda, a precipitação.
Atendendo às interacções entre os vários processos físicos envolvidos nesses fenómenos é
impossível prever, caso a caso, se algum é dominante sobre os outros. Resta o plano da
experimentação, testando um número de possibilidades compatível com o tempo consumido na
programação das corridas do modelo, nas próprias corridas e no trabalho de processamento dos
outputs.
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Apesar do WRF tratar separadamente cada esquema físico, cada um deles tem fortes
interacções com os outros. Derivado dessa interacção dinâmica, a escolha de um esquema físico
irá determinar a escolha dos restantes. Seguindo as considerações em Skamarok et al. (2008),
que explica qual a combinação de entre as diferentes opções tem melhor desempenho e o grau
de complexidade dos processos físicos, o esquema SL MM5 tem de ser usado com o esquema
PBL Mellor-Yamada-Janjic (MYJ) e o esquema SL Pleim-Xiu (PX) tem de ser usado com o
esquema PBL Assymmetric Convective Model (ACM2). Por outro lado, o esquemas SL PX e PBL
ACM2 têm de ser usados em simultâneo com o esquema LSM PX.
Em diversos artigos é possível encontrar o uso de uma extensa lista de diferentes esquemas de
parametrizações retratando os mais diversos processos físicos existentes (Awan et al., 2011;
Chigullapalli and Mölders, 2008; Gallus and Bresch, 2006; Gilliam and Pleim, 2010; Gilliam et al.,
2007; Hutchinson et al., 2005; Jankov et al., 2005; Krieger et al., 2009, entre outros). Challa et
al. (2009) realizaram um estudo da circulação das massas de ar na costa do Golfo do México
utilizando o modelo WRF e concluiriam que o esquema PBL YSU mostra melhorias em relação
ao esquema PBL MYJ na simulação da camada limite e no desempenho geral das variáveis
previstas. Em testes de sensibilidade com o WRF-CMAQ7, para a qualidade do ar, Challa et al.
(2007) mostraram que a velocidade e direcção do vento à superfície são melhores descritos
pelos esquemas PBL YSU e LSM Noah e, também, que em conjunto resulta uma previsão
meteorológica mais realista nas camadas baixas da atmosfera. Também o vento, a temperatura
e a altura da camada limite, junto à costa, são melhor simulados com esta combinação de
esquemas de parametrização. Para a Península Ibérica, foi realizado por Borge et al. (2008) uma
análise detalhada de sensibilidade do modelo WRF, testando 23 configurações alternativas
incluindo esquemas PBL, MP, LSM, radiação, o uso constante e variável da temperatura da
superfície do mar e diferentes modos de aninhamento. Concluíram que o esquema PBL YSU,
que representa o transporte turbulento na camada limite da atmosfera, melhora a performance
dos outros esquemas físicos, provando a importância do estudo de sensibilidade para obter a
“melhor” configuração possível do modelo. Para o território português, Ferreira et al. (2008)
realizaram uma análise de sensibilidade do WRF, usando diferentes esquemas físicos.
Concluíram que a variação dos esquemas SL e PBL têm uma influência significativa na previsão
do vento, especialmente para a época fria, e, também, que a combinação dos esquemas PBL
YSU e SL MM5 é a que apresenta melhores resultados na simulação do vento.
Baseado nos vários estudos referidos e outras publicações científicas existentes sobre o tema
em questão, selecionou-se um subconjunto de esquemas físicos, apresentados na Tabela 2. Por
razões de tempo, optou-se por manter alguns processos físicos constantes, variando unicamente
o CP e o par PBL/SL.

7

WEF-CMAQ: é o uso do modelo WRF acoplado ao modelo CMAQ (Community Multiscale Air Quality)
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Tabela 2 - Configurações físicas testadas
Parametrizações

MP

CP

WSM6

KF

P1





P2



P3



P4



P5



P6



BMJ

PBL / SL
GF





LSM

LW

SW

Noah

RRTM

Dudhia

















































YSU / MM5

MYJ / Eta







Relativamente ao esquema da microfísica (MP), utilizou-se, em todas as parametrizações, o
modelo WRF Single Moment 6-class graupel (WSM6) por ser um esquema relativamente
sofisticado, que inclui todas as formas aquosas de precipitação (vapor de água, chuva, neve,
gelo e água nas nuvens, e graupel). Além disso, é um esquema largamento utilizado. Para o
esquema de parametrização das nuvens convectivas (CP) optou-se por testar os 3 modelos mais
utilizados, nomeadamente, Kain-Fritsch (KF), Betts-Miller-Janjic (BMJ) e Grell-Freitas ensemble
(GF). Para os esquemas PBL e SL, optou-se por testar os pares mais referidos na bibliografia,
nomeadamente para Portugal Continental, o PBL YSU / SL MM5 e o PBL MYJ / SL Eta.
Relativamente ao esquema LSM, escolheu-se o esquema Noah de quatro camadas que inclui
zona radicular, evapotranspiração, drenagem do solo e escoamento superficial. Além disso,
considera categorias de vegetação, fracção vegetal e textura do solo e disponibiliza fluxos de
calor sensível e latente para o esquema PBL (Figura 17). Finalmente, para modelar as trocas de
radiação térmica (LWR) elegeu-se o modelo RRTM (rapid radiation transfer model, utilizado, por
exemplo, no GFS), tendo o mesmo a reputação de ser fiável e eficiente, juntamente com a opção
de incluir o efeito das nuvens. Para as trocas da radiação solar não infravermelha (SWR) decidiu-se manter constante o esquema simples de integração da radiação descendente de Dudhia
(vindo do MM5), que também leva em conta o efeito das nuvens. As propriedades das nuvens
são tratadas de acordo com as tabelas de Stephens (1978).
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Figura 17 - Esquema do modelo Noah Land Surface (Chen et al. 1996, Chen and Dudhia 2001, Ek et al.
2003)

Para malhas com elevada resolução (< 5 km) não se recomenda o uso de parametrização de
cumulus, visto que a convecção pode ser resolvida explicitamente pela malha (Gilliland e Rowe,
2007). Neste caso, atendendo que as malhas têm uma resolução horizontal de 24 e 8 km,
requerem aquela parametrização.
Os esquemas CP, SWR e LWR não precisam de ser chamados em todos os passos de
integração. A escolha de um intervalo de tempo, entre chamadas inferiores ao incremento
temporal da integração das equações dinâmicas, reduz o trabalho de cálculo. A Tabela 3 mostra,
para cada processo físico, a frequência de chamada, bem como os incrementos temporais dos
passos de integração para cada domínio.
Tabela 3 - Frequência de chamada dos processos físicos
Processos físicos
MP, PBL, SL, LSM

Parent

Nest

todas as interacções

todas as interacções

CP

5 interacções

5 interacções

LWR, SWR

10 interacções

10 interacções

1 interacção =

144 s

48 s

3.1.7.1 Outras opções
Para o cálculo do coeficiente de viscosidade turbulenta horizontal usou-se o esquema
bidimensional de 1ª ordem de Smagorinsky. A difusão turbulenta vertical é automaticamente
assegurada pelo esquema PBL. A temperatura da superfície do mar (SST) foi fixada para o valor
da hora de análise, atendendo ao prazo relativamente curto das simulações.
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Houve a necessidade de analisar muitas outras opções durante o processo de parametrização,
pelo que seria demasiado exaustivo enumerá-las todas neste documento. Todas as
parametrizações disponíveis podem ser consultadas no Anexo A. No Anexo D, encontra-se uma
das namelist.input8 que definiu os parâmetros de configuração das simulações, para ambos os
domínios. As restantes diferem apenas nos parâmetros sublinhados, consoante as opções
físicas. O manual “ARW User’s Guide Version 3” esclarece o significado dos parâmetros. De um
modo geral, foram seguidas as recomendações para o caso real. Na falta dessa informação,
adoptou-se os valores default.

3.2 Comparação entre observações e simulações
3.2.1 Estações meteorológicas e dados observados
Para a comparação com as observações de superfície foi previamente seleccionado um conjunto
de 10 estações meteorológicas, localizadas em solo português, pertencentes à rede do Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
A Tabela 4 indica a respectiva denominação, a localização das estações meteorológicas
selecionadas e o respectivo código da estação no SNIRH.

Tabela 4 - Localização das estações meteorológicas selecionadas para validação
Local

Código

Latitude

Longitude

Altitude

Vila Nova de Cerveira

E1

02E/02GC

41,939º

-8,737º

102 m

Vila Pouca de Aguiar

E2

05L/02C

41,4638º

-7,5898º

853 m

Penacova

E3

12G/05C

40,305º

-8,183º

182 m

Proença-a-Nova

E4

15J/01UC

39,748º

-7,929º

502 m

Alenquer

E5

19C/04C

39,14º

-9,084º

164 m

Santiago do Cacém

E6

26F/02C

37,841º

-8,622º

108 m

Vendas Novas

E7

22F/03C

38,5841º

-8,6164º

41 m

Serpa

E8

26M/01C

37,9481º

-7,4324º

223 m

Monchique

E9

30F/01C

37,3228º

-8,5946º

792 m

Picota

E10

30K/02C

37,174º

-7,68º

140 m

Na escolha das estações foi tida em conta a continuidade das séries temporais de todas as
variáveis em estudo e a sua localização em Portugal Continental. Procurou-se, assim, que as

8

namelist.input é o ficheiro onde estão listadas todas as opções do WRF.
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estações escolhidas fossem distribuídas de forma homogénea pelas diferentes áreas
geográficas e climáticas do território português.
As séries temporais das variáveis meteorológicas das estações para o período em estudo foram
descarregadas do site do SNIRH (http://snirh.apambiente.pt). Essas séries têm uma resolução
temporal horária, sendo pois nessa base que foi efectuada a comparação com os resultados do
modelo. Além disso, foram seleccionadas 4 variáveis meteorológicas para análise: temperatura
do ar, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação à superfície (Tabela 5).
Tabela 5 - Variáveis meteorológicas selecionadas para validação (observação)
Variáveis observadas

Unidades

Temperatura do ar ....................................

T2

ºC

Humidade relativa .....................................

HR2

%

Velocidade do vento .................................

WS10

Precipitação ..............................................

PP

m/s
mm/h

Segundo a regra acordada no âmbito da World Meteorological Organization (WMO), a
temperatura do ar e a humidade relativa são medidas a 2 metros acima da superfície do solo, ao
abrigo da radiação solar e do vento. A velocidade do vento de superfície é medida a 10 metros
de altura acima da superfície do solo, livre de obstáculos. A precipitação é medida geralmente
com recurso a um udómetro, equipamento esse destinado a medir a precipitação na forma líquida,
acumulada num intervalo de tempo pré-estabelecido.
Embora sabendo que os dados de observação utilizados se reportam a uma determinada hora,
os dados do vento não são de interpretação directa uma vez que não é dada nenhuma
informação na fonte sobre o intervalo de tempo (minutos) em que se avalia a velocidade do vento
em termos médios. Localmente, esta grandeza está sujeita a constantes flutuações e uma
medida instantânea não fornece a melhor indicação para fins de análise sinóptica.

3.2.2 Variáveis de simulação analisadas
Quanto às variáveis de simulação (Tabela 6), somente a temperatura do ar aos 2 metros é uma
variável de saída directa do modelo. As restantes tiveram de ser calculadas a partir das variáveis
existentes, da seguinte forma:
‒ A humidade relativa a partir da razão de mistura do vapor de água (Q2);
‒ A velocidade do vento a partir das componentes U10 e V10 dos vectores do vento;
‒ A precipitação horária, a partir da diferença dos valores acumulados da soma dos valores de
precipitação convectiva (RAINC) e não-convectiva (RAINNC).
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Tabela 6 - Variáveis de simulação selecionadas para validação
Variáveis simuladas

Unidades

Temperatura do ar a 2 m ..........................

T2

K

Razão de mistura a 2 m ..........................

Q2

-

Vectores do vento a 10 m ..........................

U10 e V10

Precipitação ..............................................

∆(RAINC + RAINNC)

m/s
mm acc

As designações apresentadas à direita da descrição das variáveis provêm da nomenclatura
própria do modelo. Notar a indicação da altura, em metros, nas grandezas de temperatura, razão
de mistura e vento, mostrando que se tratam de variáveis de diagnóstico que facilitam a
comparação com as observações das estações meteorológicas de superfície.
A razão de mistura é adimensional, vindo em kg/kg, e as restantes grandezas vêm em unidades
do sistema Internacional (SI). Sendo a razão de mistura de vapor uma medida pura do conteúdo
de vapor de água no ar, enquanto que a humidade relativa (HR) traduz o grau de saturação em
vapor, dependente ainda das condições de pressão e temperatura, é útil considerar a
comparação para ambas as variáveis. Dado que o WRF não tem a humidade relativa como
variável de saída do modelo, é necessário proceder ao seu cálculo com base na razão de mistura
(Q2 ou w), existindo diferentes formulações para o efeito (Bolton,1980). Neste trabalho, calculouse a HR com base na equação de Clausius-Clapeyron.
Sabendo que HR é dada pela seguinte expressão:
(3-3)

e ws pode ser traduzida por
(3-4)

e es, pela equação de Clausius-Clapeyron,
(3-5)

vem que
(3-6)

Como a quantidade de vapor d’água raramente excede os 4% da massa total do ar, é possível
fazer:

(3-7)
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Legenda:
HR : humidade relativa (%)
q : humidade específica (-)
e : pressão de vapor (Pa)
es : pressão de saturação de vapor (Pa)
es0 : pressão de saturação de vapor a T0 (Pa)
w : razão de mistura em condições reais (w=mv /md = Q2)
ws : razão de mistura em condições de saturação
mv : massa específica do vapor de água (kg)
mvs : massa específica do vapor de água em equilíbrio (kg)
md : massa específica do ar seco (kg)
Rv : constante específica do vapor de água (J kg−1 K−1)
Rd : constante específica do ar seco (J kg−1 K−1)
p : pressão atmosférica (Pa)
Lv(T) : entalpia específica de vaporização (J kg−1)
T : temperatura (K)
T0 : temperatura de referência (273.15 K) (K)

U e V são as componentes do vento nas direcções x e y, respectivamente, da malha de
simulação, só coincidindo, exatamente, em todos os pontos com as direções este-oeste e nortesul, respectivamente, quando essa malha é construída sobre a projeção de Mercator. Neste caso,
utilizou-se uma projeção de Lambert Conforme Conic, pelo que as duas componentes tiveram
que ser corrigidas para representar o vento segundo as direcções geográficas usando as
seguintes equações:
(3-8)
(3-9)

Dado que U10 e V10 são variáveis de diagnóstico, a sua localização na malha foi já devidamente
corrigida para o centro da célua. Como referido no capítulo 2.2.3, o WRF adopta uma malha do
tipo Arakawa C em que os vectores u e v são calculados na fronteira da célula. Assim, não foi
necessário proceder a qualquer correcção geográfica.
O valor de precipitação estimado pelo modelo, designadamente a quantidade de água
precipitada desde o início da simulação (precipitação convectiva e precipitação não-convectiva),
permite obter a precipitação acumulada ou a intensidade média de precipitação entre dois
intervalos de tempo. Como as saídas do modelo são efectuadas com uma diferença horária, a
diferença de dois valores sucessivos de precipitação resulta na obtenção do valor de precipitação
acumulado numa hora (mm/h).
De modo a poder efectuar a comparação entre os valores observados, das estações
meteorológicas localizadas nas coordenadas apresentadas na Tabela 4, e os valores simulados,
utilizou-se um esquema de interpolação bilinear para as variáveis temperatura, humidade relativa
e velocidade do vento. A técnica consiste em determinar os quatro pontos da malha mais
próximos do ponto de coordenadas da estação meteorológica e aplicar a seguinte equação:
(3-10)
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onde cada coeficiente representa a área oposta ao ponto considerado a dividir pela área total
(b11+b12+b21+b22) (Figura 18)

Figura 18 – Interpolação bilinear. Os quatro pontos a vermelho mostram os pontos da malha e o
ponto verde é o ponto que localiza a estação meteorológica que se pretende interpolar

Para a precipitação, por ser uma variável em que o processo de interpolação não faz sentido,
optou-se por escolher o ponto da malha mais próximo do local da estação considerada.

3.3 Avaliação estatística
Apesar do desenvolvimento contínuo dos computadores, os modelos regionais como o WRF
ainda não conseguem simular algumas características e variações atmosféricas. Neste contexto,
a avaliação contínua das previsões é imprescindível, pois o conhecimento do erro do modelo
proporciona a sua melhor utilização e identificação das possíveis melhorias que podem e/ou
devem ser introduzidas. Para verificar o desempenho dos modelos de previsão numérica do
tempo, determinando a qualidade das previsões, é necessário o uso de métodos de avaliação e
verificação desses modelos. Os centros de previsão aplicam, por exemplo, interpretações
estatísticas nas previsões do tempo, tendo como objectivo a melhoria no desempenho da
representação dos fenómenos atmosféricos dos modelos de previsão do tempo. A interpretação
estatística das previsões numéricas dos modelos também permite levar em conta
particularidades locais e localizações geográficas, através de relações estatísticas que permitem
melhorar a exactidão das previsões de chuva, temperatura e outros fenómenos meteorológicos.
Segundo Rozante et al. (2010), as observações provenientes das estações meteorológicas de
superfície são geralmente utilizadas como referência nas avaliações. Porém, as observações e
os valores numéricos apresentam escalas espaciais distintas. A rede de estações
meteorológicas de superfície, distribuída de forma irregular no espaço, representa características
ambientais pontuais, enquanto que os modelos numéricos produzem campos médios em malhas
regulares, pelo que é necessário o uso de ferramentas estatísticas.
O método utilizado na avaliação quantitativa do desempenho do modelo WRF é a comparação
das estimativas das saídas do modelo com os dados observados recorrendo à utilização de
alguns índices estatísticos. Este procedimento foi aplicado nas 6 formulações alternativas
representadas na Tabela 2, relativamente às variáveis e estações meteorológicas referidas na
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Tabela 5 e Tabela 4, respectivamente, e o período de simulação de 1 de Maio a 1 de Junho de
2016.
Calcularam-se dois tipos de erro médio que traduzem o afastamento dos valores simulados aos
valores observados, dos vários parâmetros meteorológicos considerados, nomeadamente, o erro
quadrático médio e o viés:
‒ Erro quadrático médio, RMSE (3-11), define-se como sendo a raiz quadrada da média dos
quadrados das diferenças entre as previsões e as observações. Este parâmetro é muito
sensível aos grandes erros e quanto mais próximo de 0, melhor são os resultados do modelo.
Valores elevados de RMSE indicam que há grandes discrepâncias entre os valores previstos
e os valores observados.

(3-11)

representa o desvio entre um valor individual de previsão (
observado (

) e um valor

), no mesmo local e no mesmo instante, e N é o número total de verificações

efectuadas.
‒ Viés, BIAS (3-12) é definido como sendo a média das diferenças entre as previsões do modelo
e as observações. Averigua o enviesamento dos dados, isto é, a tendência dos dados. Com
base na convenção adoptada na equação (3-12), se o viés for positivo indica que os valores
simulados encontram-se subestimados face aos valores observados e se for negativo
encontram-se sobrestimados. O viés representa o desvio das simulações em termos médios,
mas não é um bom indicador para verificar o acerto dos valores simulados em relação aos
observados. Um valor baixo de viés não significa acerto do modelo, por exemplo, se existir
equilíbrio entre os casos em que o modelo sobrestima os valores, em relação aos valores
subestimados. Nesse caso ameniza-se o erro das diferenças, mas não se conclui sobre a
assertividade do modelo. Se o viés for baixo, o RMSE indica a dispersão dos resultados do
modelo em relação às observações.
(3-12)

Para obter uma medida de correlação, calcularam-se as seguintes variáveis estatísticas:
‒ Desvio padrão do erro, STDE (3-13), é uma medida que indica a dispersão do erro em relação
à sua média.
(3-13)

onde
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‒ Coeficiente de correlação de Pearson, r, (3-14) mede o grau de correlação entre os valores
observados e os valores previstos. Este coeficiente assume valores entre -1 e 1, sendo que r
= 1 significa uma correlação perfeita e positiva entre duas variáveis, e se r = -1 significa uma
correlação negativa e perfeita entre as duas variáveis, ou seja, quando uma aumenta, a outra
diminuirá. No caso de r = 0, não há dependência linear entre as duas variáveis.

(3-14)

onde

e

A análise estatística foi realizada separadamente para os conjuntos de observações (Tabela 4)
e para o período em análise (Maio 2016). Sendo o período em análise constituído por 31 dias
completos e considerando que não existe nenhuma lacuna nos registos meteorológicos, têm-se
um total de 744 h x 10 estações = 7440 comparações, por parâmetro analisado e por
parametrização. Admitindo que o menor valor de erro representa a melhor compatibilidade entre
os valores simulados e os valores observados, utilizou-se o RMSE para determinar qual a melhor
parametrização. Os restantes índices estatísticos serão utilizados para efectuar um estudo
estatístico mais aprofundado da parametrização escolhida.

3.4 Método de validação adoptado
Enumera-se aqui o procedimento e o método utilizado na avaliação quantitativa do desempenho
do WRF utilizando as seis parametrizações alternativas em estudo, representadas na Tabela 2
e relativas às variáveis e locais referidos na Tabela 5 e Tabela 4, respectivamente:
1. Aplicou-se o modelo WRF para o período e domínio em estudo e para cada uma das
parametrizações previamente consideradas;
2. Para cada solução do modelo do domínio com maior resolução, referente às diferentes
parametrizações, retirou-se por interpolação bilinear as séries temporais das variáveis em
estudo, sobre a localização de cada estação considerada, relativas às variáveis temperatura,
humidade relativa, velocidade do vento. As séries temporais relativas à precipitação foram
retiradas pelo método do ponto da malha mais próximo à estação considerada;
3. Para os valores das séries temporais do modelo obtido no passo anterior, comparou-se com
a respectiva série temporal dos dados observados e calculou-se o erro RMSE (3-11);
4. Para cada local e para cada variável meteorológica, determinou-se qual a melhor
parametrização que se adapta aos dados reais. Considera-se a melhor parametrização
aquela que tiver o menor RMSE, isto é, o erro mais próximo de zero. Caso várias
parametrizações apresentem o mesmo valor estatístico e este seja o melhor, todas são
consideradas;
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5. Finalmente, para cada parametrização, analisou-se a quantidade de vezes que esta foi
“melhor”. A que tiver obtido um maior número de vezes o melhor resultado é considerada a
melhor parametrização para o período em estudo.
A apresentação e discussão dos resultados da aplicação deste método são apresentados no
capítulo 4.

3.5 Aspectos computacionais
O modelo WRF-ARW, versão 3.9.1, foi instalado numa plataforma Linux 64-bit com 24
processadores 6238 AMD Opteron de 1400 MHz cada, 64 GB de RAM e compilado com os
compiladores de C e FORTRAN da Intel. Foram realizadas 96 simulações do modelo (WPS +
WRF), que duraram aproximadamente 120 h e geraram aproximadamente 260 GB de dados
úteis.
Atendendo ao número de simulações, ao volume de dados das saídas do modelo, à gestão dos
ficheiros nas várias etapas e à quantidade de cálculos implicada no processamento das
simulações e das observações, a concretização deste trabalho seria impraticável sem o recurso
à programação em bash, perl e python, consoante os casos. A automatização das múltiplas
simulações do WRF foi feita recorrendo a diversos scripts em bash e perl, destinados à
actualização das namelists lidas pelos programas FORTRAN do modelo, ao controlo de datas,
parametrizações, etc. O esquema da Figura 19 mostra, de forma resumida, a sequência da
utilização dos scripts realizados para a obtenção do resultado final desejado.

Figura 19 – Sequência da utilização dos scripts utilizados

Todo o pós-processamento, nomeadamente a extracção dos campos de superfície a partir dos
ficheiros NetCDF de saída do modelo, a rotação dos vectores U e V das componentes do vento,
o cálculo das grandezas derivadas (velocidade e direcção do vento, precipitação e humidade
relativa) e a implementação dos algoritmos de leitura dos dados de observação e de análise das
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saídas do modelo (interpolação, cálculo dos erros de previsão, etc) foram realizados recorrendo
à programação em python. De destacar a utilização das bibliotecas PyNIO e PyNGL para a leitura
e manipulação dos ficheiros NetCDF. Para a elaboração dos gráficos usou-se a biblioteca
Matplotlib do python.

38

4 RESULTADOS
Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos aplicando a metodologia descrita
anteriormente, com o objectivo de escolher qual a melhor parametrização para a previsão
meteorológica em Portugal Continental. Para tal, são apresentadas, para comparação, as séries
temporais dos dados observados e dos dados simulados para cada parametrização, para cada
local e para os parâmetros estudados, nomeadamente temperatura, humidade relativa,
velocidade do vento e precipitação. Posteriormente, é efectuada uma análise dos resultados
obtidos, bem como uma discussão dos parâmetros estatísticos calculados para cada caso.
Finalmente, e com base nos resultados estatísticos obtidos e na metodologia aplicada, escolheuse qual a parametrização que melhor se adapta aos dados reais.

4.1 Resultados obtidos
A série de figuras do Anexo C mostra as curvas resultantes das séries temporais dos dados
observados (linha vermelha) em comparação com os dados simulados para cada
parametrização, para os locais em estudo e para cada variável estudada, em função do período
de previsão. Este refere-se ao tempo decorrido desde o dia 1 de Maio 0000 UTC ao dia 1 de
Junho 0000 UTC de 2016. Os dados de saída do modelo referentes ao domínio principal (parent)
foram desprezados, tendo sido considerados, unicamente, os dados referentes à saída do
domínio encaixado (nest), por este ter maior resolução espacial. A título de exemplo, as figuras
20, 21, 22 e 23 mostram a evolução das séries temporais para cada variável, ao longo do período
em estudo.

Figura 20 – Séries temporais da temperatura aos 2 metros para os dados observados e para os
dados simulados com cada uma das parametrizações em estudo, Estação 1.
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Figura 21 - Séries temporais da humidade relativa aos 2 metros para os dados observados e para
os dados simulados com cada uma das parametrizações em estudo, Estação 6.

Figura 22 - Séries temporais da velocidade do vento aos 10 metros para os dados observados e
para os dados simulados com cada uma das parametrizações em estudo, Estação 2.
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Figura 23 - Séries temporais da precipitação para os dados observados e para os dados simulados
com cada uma das parametrizações em estudo, Estação 4.

Os resultados apresentados em forma de gráficos representam a evolução, no tempo de
integração, das variáveis medidas, relativa ao conjunto das estações que serviram de amostra.
A comparação das 7 curvas, 6 simuladas e 1 de observação, para uma dada variável e uma dada
localização, permite distinguir o efeito que as diferentes formulações físicas do modelo acarretam
nas previsões das variáveis.
As formulações do modelo foram descritas no capítulo 3, diferindo entre si pelas diferentes
combinações dos esquemas físicos referidas na Tabela 2 do mesmo capítulo. Para as variáveis
temperatura, humidade relativa e velocidade do vento o número total de comparações envolvidas
na construção de uma única curva é de 744, sendo este o número de horas existente no período
em estudo. No caso da variável precipitação, os modelos numéricos ainda não apresentam
capacidade suficiente para realizar uma simulação com precisão horária, apresentando
correlações muito fracas entre séries horárias observadas e simuladas, principalmente devido às
falhas na distribuição espacial da precipitação. Por esse motivo, optou-se por comparar os
valores acumulados diários, obtidos pelo somatório dos valores horários, fazendo com que o
número total de comparações seja de 31. Atendendo ao número de combinações entre
parametrização, variável meteorológica e local, optou-se por apresentar gráficos separados por
local e variável meteorológica. De notar que em cada parametrização foram testados os
esquemas CP, PBL e SL, mantendo constante os restantes esquemas físicos. Isto não implica
que a combinação dos esquemas mantidos constantes não tenha um maior ou menor efeito nos
resultados obtidos. Em cada gráfico, a cor do traço serve para distinguir as seis parametrizações
usadas. O traço mais grosso e de cor vermelha refere-se à série temporal dos dados observados.
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4.2 Discussão dos resultados
Previsões mais realistas implicam um menor RMSE em valor absoluto sendo que o inverso
também é verdade. Nas tabelas e figuras seguintes apresenta-se o RMSE calculado para cada
parametrização, bem como a sua representação gráfica. Para cada local, a parametrização com
menor erro é representada com a cor verde.

Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Total

Tabela 7 - Valores do RMSE para a temperatura do ar (ºC)
Temperatrura do ar
P1
P2
P3
P4
P5

P6

2.3
1.8
2.7
1.8
1.8
2.0
2.4
1.9
4.6
1.6

2.2
1.8
2.7
1.9
1.7
1.9
2.4
1.9
4.7
1.6

2.1
1.5
2.5
1.7
1.7
1.9
2.4
1.8
4.5
1.5

2.4
2.0
2.6
2.0
2.1
2.3
2.5
1.8
4.8
1.9

2.3
1.9
2.7
2.0
2.2
2.3
2.5
1.8
5.0
1.9

2.2
1.7
2.5
1.8
2.0
2.2
2.4
1.7
4.6
1.8

1

3

9

0

0

3

Figura 24 - Valores do RMSE para a temperatura do ar (ºC)

Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Total

Tabela 8 - Valores do RMSE para a humidade relativa (%)
Humidade relativa
P1
P2
P3
P4
P5

P6

11.5
11.6
14.7
8.9
10.8
11.9
16.2
12.5
13.5
11.3

11.4
10.9
15.3
9.3
11.1
12.3
16.8
12.8
14.8
11.6

11.0
11.6
14.2
8.9
10.7
12.2
16.4
12.8
13.3
11.2

12.0
13.1
13.3
10.8
11.0
11.6
14.3
10.0
12.5
13.4

11.5
12.1
14.3
10.2
11.4
12.0
15.0
10.0
13.9
13.0

11.8
13.3
13.5
10.9
11.0
11.7
13.9
10.0
12.2
13.2

1

1

4

3

1

3
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Figura 25 - Valores do RMSE para a humidade relativa (%)

Tabela 9 - Valores do RMSE para a velocidade do vento (km/h)
Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Total

Velocidade do vento
P3
P4

P1

P2

P5

P6

10.8
10.4
7.5
10.9
13.3
16.0
15.4
13.9
8.0
16.4

11.1
10.8
7.6
11.7
13.7
16.1
16.0
14.4
8.3
16.9

10.6
10.4
7.2
10.8
12.7
15.6
15.0
13.4
7.9
16.1

13.5
12.9
9.6
14.3
16
18.5
17.7
15.6
10.4
18.8

13.7
13.2
10.1
15.0
16.2
18.5
18.1
15.9
10.6
19.2

13.2
12.5
9.7
14.1
15.2
17.8
17.0
14.9
10.1
18.2

1

0

10

0

0

0

Figura 26 - Valores do RMSE para a velocidade do vento (km/h)
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Tabela 10 - Valores do RMSE para a precipitação diária (mm/dia)
Precipitação
P1
P2
P3
P4
P5

Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

P6

9.4
10.6
7.3
9.1
6.2
4.6
10.8
12.8
3.4
10

7.9
9.9
3.3
3.8
8
5.1
6.5
5.5
6.4
4

6.1
9.8
5.7
4.6
11.2
6
5.9
8.8
15.1
5.1

8.1
12.1
9.5
8
6.2
3.8
8.2
8.6
3.3
8.3

6.6
12.1
4.3
4.4
7.6
4.3
8
6.4
6.5
3.4

7.1
12.3
5
7.9
7.1
3.8
5.9
9.1
10
4.8

1

3

3

3

1

1

Total

Figura 27 - Valores do RMSE para a precipitação diária (mm/dia)

Tabela 11 - Quadro resumo com o número de vezes em que o RMSE foi menor, para cada variável
meteorológica e para cada parametrização
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Temperatura

1

3

9

0

0

3

Humidade relativa

1

1

4

3

1

3

Velocidade do vento

1

0

10

0

0

0

Precipitação

0

3

4

2

1

1

3

7

27

5

2

7

Total

Das parametrizações em estudo, a parametrização P3 é a que mais frequentemente obtém o
menor RMSE, mostrando ser a parametrização que melhor se adapta aos valores observados
(Tabela 11). Para um estudo mais aprofundado dos resultados obtidos com a parametrização
P3, calculou-se para cada local e para as variáveis meteorológicas temperatura do ar, humidade
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relativa, velocidade do vento e precipitação, os índices estatísticos BIAS, STDE e correlação de
Pearson.
O BIAS, ou erro médio, não fornece a melhor indicação do acerto das previsões com as
observações mas sim do viés das previsões em termos médios. Um viés menor em valor
absoluto, relativamente a um mesmo conjunto de observações, não significa que as previsões
sejam mais acertadas, a menos que o desvio padrão do erro (STDE) seja muito inferior ao erro
médio quadrático (RMSE).

4.2.1 Temperatura do ar a 2 m
A Tabela 12 mostra as variáveis estatísticas calculadas para cada estação para a temperatura
do ar.
Tabela 12 - Variáveis estatísticas para cada estação, Temperatura do ar a 2m, P3
Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Temperatura do ar
RMSE
2.1
1.5
2.5
1.7
1.7
1.9
2.4
1.8
4.5
1.5

BIAS
-0.4
-0.3
-1
-0.4
-0.4
-1.1
-1.6
-1
-4.1
-0.1

STDE
2.1
1.5
2.3
1.6
1.6
1.6
1.8
1.5
1.9
1.5

C.Pearson
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1
0.8
0.9

Os resultados obtidos mostram que o erro quadrático (RMSE) é em média 2 ºC em todas as
estações. Na estação 9, situada no cimo da serra de Monchique, o erro aumenta
significativamente para 4.5 ºC, o que mostra a necessidade de aumentar a resolução em zonas
com uma topografia irregular. Apesar do BIAS ter valores baixos, este não pode ser considerado,
já que o desvio padrão do erro (STDE) possui valores da mesma ordem de grandeza do que o
RMSE. A Figura 28 mostra a situação típica ocorrida ao longo do período de simulação,
apresentado. O enviasamento é negativo (sobrestimado) durante o dia e positivo (subestimado)
durante a noite, compensando os erros positivos e negativos, pelo que o BIAS mostra valores
baixos. Porém o desvio do erro é cerca de 1.6 ºC. A correlação de Pearson tem valores próximos
de 1, demonstrando uma boa tendência entre os valores observados e os simulados.
O aquecimento durante o dia resulta do ganho de energia devido à radiação solar ser superior à
energia perdida através dos fluxos de calor latente (evaporação), calor sensível e de condução
para o solo, enquanto que o arrefecimento à noite resulta da perda de energia devido à radiação
de longo comprimento de onda ser superior aos ganhos de energia que resultam daqueles fluxos.
Face aos resultados obtidos e ao referido anteriormente, a solução para melhorar a previsão da
temperatura do ar passa por testar outros esquemas de LSM e verificar a resposta do modelo.
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Figura 28 – Temperatura observada e simulada dos dias 1 a 5 de Maio, Estação 5.

4.2.2 Humidade relativa a 2 m
A Tabela 13 mostra as variáveis estatísticas calculadas para cada estação para a humidade
relativa do ar a 2 m.
Tabela 13 - Variáveis estatísticas para cada estação, Humidade relativa, P3
Humidade relativa

Estação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

RMSE
11
11.6
14.2
8.9
10.7
12.2
16.4
12.8
13.3
11.2

BIAS
-0.8
-3.6
7.2
-2.9
1.1
5.1
10.5
6.5
4.3
-5.3

STDE
11
11
12.3
8.4
10.6
11.1
12.5
11
12.5
9.9

C.Pearson
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9

Os resultados obtidos mostram que, ao longo do tempo de simulação, o erro quadrático varia em
média entre ~10% e 20% em todo o território. Com base na Figura 29, pode verificar-se que nos
períodos mais secos o modelo tem a tendência para ter um erro tipicamente negativo, ou seja, o
modelo simula um tempo mais húmido do que o verificado. Por outro lado, nos períodos mais
húmidos, o modelo tem a tendência para ter um erro tipicamente positivo, ou seja o modelo
simula um tempo mais seco do que o verificado.
Regra geral, o enviasamento é tipicamente positivo, ou seja, o modelo prevê um tempo mais
seco do que o verificado. O facto de o modelo ser demasiado seco, pode resultar da mistura
vertical excessiva, o que provoca uma mistura do ar mais seco, que está a níveis mais elevados,
com o ar mais húmido, junto à superfície. Além disso, a mistura vertical excessiva pode provocar
um aumento dos fluxos de calor latente perdidos pela superfície durante o dia (evaporação
excessiva) e uma diminuição dos fluxos de calor latente à noite (condensação e/ou sublimação)
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o que provocaria, em ambos, os casos uma subestimação da temperatura. De facto, o que
acontece é exactamente o oposto, como se pode ver pela Figura 30. É importante notar que os
fluxos de calor latente são também controlados pela disponibilidade de humidade no solo o que
é uma variável com pouca fiabilidade no modelo.

Figura 29 - Humidade relativa observada e simulada dos dias 1 a 5 de Maio, Estação 3

Figura 30 – Temperatura observada e simulada dos dias 1 a 15 de Maio, Estação 3
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Constata-se também que os valores mais negativos do erro da temperatura correspondem a
erros mais positivos da humidade relativa e vice-versa. Isto está de acordo com o facto de que,
para uma dada quantidade de vapor de água na atmosfera, a temperatura ser sobrestimada
implica uma subestimação da humidade relativa e vice-versa.
A correlação de Pearson tem valores próximos de 1, demonstrando uma boa tendência entre os
valores observados e os simulados.

4.2.3 Velocidade do vento a 10 m
A Tabela 14 mostra as variáveis estatísticas calculadas para cada estação para a velocidade do
vento a 10 m.
Tabela 14 - Variáveis estatísticas para cada estação, Velocidade do vento, P3
Velocidade do vento
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

RMSE
10.6
10.4
7.2
10.8
12.7
15.6
15
13.4
7.9
16.1

BIAS
-9.4
-8.8
-5.5
-9.6
-11.7
-14.5
-14
-12.3
-3
-14.6

STDE
5
5.5
4.6
5.1
4.8
5.9
5.5
5.4
7.3
6.8

C.Pearson
0.4
0.4
0.4
0.3
0.6
0.4
0.7
0.5
0.2
0.5

Os resultados obtidos mostram um forte enviasamento negativo em todos os locais estudados,
isto é, os valores simulados são sobrestimados em relação aos valores observados. Além disso,
os valores da correlação de Pearson também apontam para uma fraca correlação em todos os
locais. Porém, a explicação destas diferenças pode passar por diversos factores. A variável
utilizada para comparação com os valores observados foi calculada com base nas componentes
u e v do vento a 10 m. Contudo, apesar das regras da WMO indicarem que a medição do vento
deve ser realizada à altura de 10 m acima do solo, na base de dados do SNIRH não vem descrito
as condições a que essa medição é feita. Além disso, os dados simulados pelo modelo são
resultados da situação em que não existe qualquer obstáculo que possa restrigir o seu valor,
sendo frequente a existência de obstáculos na realidade.
Admitindo que a velocidade do vento nas estações meteorológicas do SNIRH é medida a 2 m de
altura do solo, com base na lei empírica do perfil do vento, é possível converter a velocidade do
vento simulada de 10 para 2 metros, utilizando a seguinte expressão:
(4-1)

vem que
(4-2)
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em que u2 e u10 são as velocidades do vento a 2 m e 10 m, respectivamente, e α é o coeficiente
que depende da estabilidade da atmosfera. Admitindo condições de estabilidade neutras, α é
aproximadamente 1/7.
A Figura 31 mostra a comparação dos valores simulados, com correcção (P3*) e sem correcção
(P3) e os valores observados para a velocidade do vento. Apesar da correcção efectuada os
valores continuam sobrestimados. Contudo, nota-se uma clara correlação em todo o período de
simulação, desfasado unicamente na magnitude dos valores.

Figura 31 - Velocidade do vento observado e simulado (com e sem correcção) dos dias 1 a 5 de
Maio, Estação 5

4.2.4 Precipitação
Os processos envolvidos na previsão da precipitação são considerados um dos maiores desafios
dos modelos numéricos de previsão meteorológica, pois mesmo com os grandes avanços da
última década, a precipitação continua a ser um dos parâmetros meteorológicos onde se
verificam as maiores falhas na previsão, quer ao nível da intensidade da precipitação, quer ao
nível da distribuição espacial e temporal da mesma.
A complexidade da previsão de precipitação torna-se ainda mais evidente em locais com declives
acentuados e orografia complexa, pois estão associados “forçamentos” sobre a precipitação, os
quais conduzem a grandes disparidades face à precipitação observada em locais próximos.
A Tabela 15 mostra as variáveis estatísticas calculadas para cada estação para a precipitação.
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Tabela 15 - Variáveis estatísticas para cada estação, Precipitação, P3
Precipitação
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

RMSE
6.1
9.8
5.7
4.6
11.2
6
5.9
8.8
15.1
5.1

BIAS
1.8
-3.6
-1.4
-0.8
-2.5
-2.2
-0.3
-0.4
-3
-2

STDE
5.8
9.2
5.5
4.5
10.9
5.6
5.9
8.8
14.8
4.7

C.Pearson
0.8
0.1
0.7
0.9
0.6
0.8
0.7
0.7
0.8
0.9

Como referido anteriormente, os dados da precipitação foram convertidos de valores horários
para valores diários. Com base nas variáveis estatísticas calculadas e na Figura 32, nota-se, em
geral, uma sobrestimação dos valores de precipitação. Contudo, as estações com maior erro são
aquelas que se encontram em locais com maior altitude (E2, E9) e/ou estão junto a terrenos
acidentados com fortes desníveis (serras) (E5). Este facto comprova, mais uma vez, que a
topografia tem uma forte influência neste tipo de variáveis, nomeadamente nos resultados da
precipitação não-convectiva ou orográfica e que, um aumento da resolução da malha pode
induzir um melhoramento significativo nos resultados do modelo.
Figura 32 – Precipitação diária observada e simulada dos dias 1 a 31 de Maio, Estação 10
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO
O trabalho realizado no âmbito desta tese permitiu demonstrar que o WRF é um modelo
complexo e carece da realização de testes para a sua implementação com o objectivo de
encontrar o conjunto de opções, que permite obter uma solução do modelo o mais próximo da
realidade. Por outro lado, a realização de testes com o maior número de combinações das
opções disponíveis no WRF, seja dos esquemas físicos ou outras, torna-se num trabalho
bastante complexo, do ponto de vista temporal e, além de levantar dificuldades na exposição dos
resultados, torna-se computacionalmente irrealizável a partir dum certo número de possibilidades
muito inferior ao permitido. Nesse sentido, o processo de parametrização requer uma abordagem
diversa, contornando o número de simulações necessárias para percorrer exaustivamente o
espaço das realizações possíveis, ou desejáveis, do modelo. Trata-se de um problema de
optimização global num espaço discreto, conhecido de outras áreas da ciência, acessível e com
potencialidades práticas na afinação dum modelo atmosférico com as características do WRF
(Lee et al., 2006). A questão reside na escolha dum algoritmo apropriado de procura da melhor
formulação do modelo, no sentido do seu melhor desempenho num contexto particular.
Ao reunir comparações de diversos locais (estações meteorológicas) pretendeu dar-se uma
representação razoável, dentro do possível, do território de Portugal Continental. Porém, o clima
do nosso país tem variações importantes de Norte a Sul e do litoral ao interior, que se perdem
na amálgama estatística dos locais de verificação. Um estudo geograficamente detalhado seria
potencialmente mais informativo e do mesmo modo, conviria estudar situações meteorológicas
tipificadas. Tornar-se-ia útil estender o mesmo tipo de testes regionais a outras variáveis como a
pressão e a radiação solar incidente. Não havendo períodos de tempo iguais, o aumento do
período de simulação em estudo, com a incorporação de períodos mais quentes (verão) e
períodos mais frios (inverno) seria uma mais-valia para encontrar a parametrização que melhor
se adapta às condições meteorológicas de Portugal Continental.
Dentro das hipóteses consideradas para estudo, o conjunto de parametrização CP GF e PBL/SL
YSU/MM5 (Parametrização 3) mostrou ser aquela que obtém a solução do modelo mais próxima
dos valores de observação, para o período em estudo. Apesar de se ter encontrado a
parametrização que permite manter o melhor desempenho do WRF, mais testes devem ser
realizados, variando os restantes esquemas físicos (MP, LSM, LWR e SWR) e mantendo
constantes aqueles que, anteriormente, apresentaram melhores resultados. Não tendo sido
objecto deste trabalho, a assimilação de dados também deve ser considerada, para uma
melhoria na performance do modelo.
Pelo facto de ser possível realizar mais teste, este trabalho deve ser considerado como sendo
uma primeira fase para atingir os objectivos inicialmente propostos.
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Anexo A
Esquemas de parametrização disponíveis no WRF v3.9.1
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Tabela A1 – MP, Microfísica
Esquema de
parametrização

ID

Referência

Ínicio

1

Kessler

Kessler (1969)

2000

2

Lin (Purdue)

Lin, Farley and Orville (1983, JCAM)

2000

3

WSM3

Hong, Dudhia and Chen (2004, MWR)

2004

4

WSM5

Hong, Dudhia and Chen (2004, MWR)

2004

5

Eta (Ferrier)

Rogers, Black, Ferrier, Lin, Parrish and DiMego
(2001, web doc)

2000

6

WSM6

Hong and Lim (2006, JKMS)

2004

7

Goddard

Tao, Simpson and McCumber (1989, MWR)

2008

8

Thompson

Thompson, Field, Rasmussen and Hall (2008, MWR)

2009

9

Milbrandt 2-mom

Milbrandt and Yau (2005, JAS)

2010

10

Morrison 2-mom

Morrison, Thompson and Tatarskii (2009, MWR)

2008

11

CAM 5.1

Neale et al. (2012, NCAR Tech Note)

2013

13

SBU-YLin

Lin and Colle (2011, MWR)

2011

14

WDM5

Lim and Hong (2010, MWR)

2009

16

WDM6

Lim and Hong (2010, MWR)

2009

17

NSSL 2-mom

Mansell, Ziegler and Bruning (2010, JAS)

2012

18

NSSL 2-mom w/ CCN prediction

Mansell, Ziegler and Bruning (2010, JAS)

2012

19

NSSL 1-mom

2013

21

NSSL 1-momlfo

2013

22

NSSL 2-mom w/o hail

2015

28

Thompson aerosol-aware

Thompson and Eidhammer (2014, JAS)

2014

30

HUJI SBM fast

Khain et al. (2010, JAS)

2014

32

HUJI SBM full

Khain et al. (2004, JAS)

2014

P3

Morrison and Milbrandt (2015, JAS)

2017

50/51
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Tabela A2 – SW, Radiação visível e ultravioleta
Esquema de
parametrização

ID

Referência

Ínicio

1

Dudhia

Dudhia (1989, JAS)

2000

2

Goddard

Chou and Suarez (1994, NASA Tech Memo)

2000

3

CAM

Collins et al. (2004, NCAR Tech Note)

2006

4

RRTMG

Iacono et al. (2008, JGR)

2009

24

RRTMG

Fast version

2015

5

New Goddar

Chou and Suarez (1999, NASA Tech Memo)

2011

7

FLG

Gu et al. (2011, JGR), Fu and Liou (1992, JAS)

2012

99

GFDL

Fels and Schwarzkopf (1981, JGR)

2004

Tabela A3 – LW, Radiação infravermelha
Esquema de
parametrização

ID

Referência

Ínicio

1

RRTM

Mlawer et al. (1997, JGR)

2000

3

CAM

Collins et al. (2004, NCAR Tech Note)

2006

4

RRTMG

Iacono et al. (2008, JGR)

2009

24

RRTMG

Fast version

2015

5

New Goddard

Chou and Suarez (1999, NASA Tech Memo)

2011

Gu et al. (2011, JGR), Fu and Liou (1992, JAS)

2012

7

FLG

31

Held-Suarez

99

GFDL

2008
Fels and Schwarzkopf (1981, JGR)

2004
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Tabela A4 – PBL, Camada limite planetária
ID

Esquema de
parametrização

1

YSU (Yonsei University)

Hong, Noh and Dudhia (2006, MWR)

2004

2

MYJ

Janjic (1994, MWR)

2000

3

GFS

Hong and Pan (1996, MWR)

2005

4

QNSE

Sukoriansky, Galperin and Perov (2005, BLM)

2009

5

MYNN2

Nakanishi and Niino (2006, BLM)

2009

6

MYNN3

Nakanishi and Niino (2006, BLM)

2009

7

ACM2

Pleim (2007, JAMC

2008

8

BouLac

Bougeault and Lacarrere (1989, MWR)

2009

9

UW

Bretherton and Park (2009, JC)

2011

10

TEMF

Angevine, Jiang and Mauriten (2010, MWR)

2011

12

GBM

Grenier and Bretherton (2001, MWR)

2013

99

MRF

Hong and Pan (1996, MWR)

2000

11

Shin-Hong

Shin and Hong (2015, MWR)

2015

Referência

Ínicio

Tabela A5 – CP, Parametrização das nuvens
Esquema de
parametrização

ID

Referência

Ínicio

1

Kain-Fritsch

Kain (2004, JAM)

2000

2

Betts-Miller-Janjic

Janjic (1994, MWR; 2000, JAS)

2002

3

Grell-Freitas

Grell et Freitas. (2013)

2013

4

Old Simplied Arakawa-Schubert

Pan and Wu (1995), NMC Office Note 409

2005/
2011

5

Grell-3

-

2008

6

Tiedtke

Tiedtke (1989, MWR), Zhang et al. (2011, MWR)

2011

7

Zhang-McFarlane

Zhang and McFarlane (1995, AO)

2011

10

KF-CuP

Berg et al. (2013, MWR)

2016

11

Multi-scale KF

Zheng et al. (2015, MWR)

2015

14

New SAS

Han and Pan (2011, Wea. Forecasting)

2011
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16

New Tiedtke

Zhang and Wang (2016)

2015

84

New SAS (HWRF)

Han and Pan (2011, Wea. Forecasting)

2012

93

Grell-Devenyi

Grell and Devenyi (2002, GRL)

2002

99

Old Kain-Fritsch

Kain and Fritsch (1990, JAS; 1993, Meteo. Monogr.)

2000

Referência

Ínicio

Tabela A6 – SL, Camada superficial
Esquema de
parametrização

ID
1

MM5 similarity

Zhang and Wang (1982)

-

2

ETA similarity

-

-

3

NCEP GFS

(NMM only)

-

4

QNSE

-

-

5

MYNN

-

-

7

Pleim-Xiu

-

-

10

TEMF

-

-

91

old MM5 surface layer scheme

-

-

Tabela A7 – LSM, Modelo de solo
Esquema de
parametrização

ID

Referência

Ínicio

1

thermal diffusion

-

-

2

unified Noah

Fei Chen

-

3

RUC

-

-

4

Noah-MP

Tewari et al., 2004

-

5

CLM4

-

-

7

Pleim-Xiu

-

-

8

SSiB

-

-
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Anexo B
Sistema de classificação do coberto vegetal, IGBP
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Tabela B1 -. Sistema de classificação do coberto vegetal, IGBP
Class

Class name

Description

1

Evergreen needleleaf
forests

Lands dominated by needleleaf woody vegetation with a percent cover
>60% and height exceeding 2 m. Almost all trees remain green all
year. Canopy is never without green foliage

2

Evergreen broadleaf
forests

Lands dominated by broadleaf woody vegetation with a percent cover
>60% and height exceeding 2 m. Almost all trees and shrubs remain
green year round. Canopy is never without green foliage

3

Deciduous needleleaf
forests

Lands dominated by woody vegetation with a percent cover >60% and
height exceeding 2 m. Consists of seasonal needleleaf tree
communities with an annual cycle of leaf-on and leaf-off periods

4

Deciduous broadleaf
forests

5

Mixed forests

6

Closed shrublands

7

Open shrublands

8

Woody savannas

9

Savannas

10

Grasslands

11

Permanent wetlands

12

Croplands

13

Urban and built-up
lands

Land covered by buildings and other man-made structures

14

Cropland/natural
vegetation mosaics

Lands with a mosaic of croplands, forests, shrubland, and grasslands
in which no one component comprises more than 60% of the
landscape

15

Snow and ice

Lands under snow/ice cover throughout the year

16

Barren

Lands with exposed soil, sand, rocks, or snow and never have more
than 10% vegetated cover during any time of the year

17

Water bodies

Oceans, seas, lakes, reservoirs, and rivers. Can be either fresh or salt
water bodies

Lands dominated by woody vegetation with a percent cover >60% and
height exceeding 2 m. Consists of broadleaf tree communities with na
annual cycle of leaf-on and leaf-off periods
Lands dominated by trees with a percent cover >60% and height
exceeding 2 m. Consists of tree communities with interspersed
mixtures or mosaics of the other four forest types. None of the forest
types exceeds 60% of landscape
Lands with woody vegetation less than 2 m tall and with shrub canopy
cover >60%. The shrub foliage can be either evergreen or deciduous
Lands with woody vegetation less than 2 m tall and with shrub canopy
cover between 10% and 60%. The shrub foliage can be either
evergreen or deciduous
Lands with herbaceous and other understory systems, and with forest
canopy cover between 30% and 60%. The forest cover height
exceeds 2 m
Lands with herbaceous and other understory systems, and with forest
canopy cover between 10% and 30%. The forest cover height
exceeds 2 m
Lands with herbaceous types of cover. Tree and shrub cover is less
than 10%
Lands with a permanent mixture of water and herbaceous or Woody
vegetation. The vegetation can be present either in salt, brackish, or
fresh water
Lands covered with temporary crops followed by harvest and a bare
soil period (e.g., single and multiple cropping systems). Note that
perennial woody crops will be classified as the appropriate forest or
shrub land cover type

Fonte: http://www.igbp.net
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Anexo C
Curvas comparativas dos dados observados e simulados, para os
parâmetros, temperatura, humidade relativa, velocidade do vento e
precipitação e para os locais em estudo
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Figura C1 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 1

Figura C2 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 2

Anexo C - 2

Figura C3 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 3

Figura C4 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 4
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Figura C5 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 5

Figura C6 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 6
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Figura C7 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 7

Figura C8 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 8
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Figura C9 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 9

Figura C10 - Séries temporais da temperatura, dados observados e dados simulados, para cada
uma das parametrizações em estudo, Estação 10
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Figura C11 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 1

Figura C12 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 2
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Figura C13 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 3

Figura C14 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados,
paracada uma das parametrizações em estudo, Estação 4
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Figura C15 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 5

Figura C16 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 6
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Figura C17 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 7

Figura C18 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 8
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Figura C19 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 9

Figura C20 - Séries temporais da humidade relativa, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 10
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Figura C21 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 1

Figura C22- Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 2
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Figura C23 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 3

Figura C24 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 4
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Figura C25 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados,
paracada uma das parametrizações em estudo, Estação 5

Figura C26 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 6
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Figura C27 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 7

Figura C28 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 8

Anexo C - 15

Figura C29 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 9

Figura C30 - Séries temporais da velocidade do vento, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 10
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Figura C31 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 1

Figura C32 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para

cada uma das parametrizações em estudo, Estação 2
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Figura C33 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 3

Figura C34 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para

cada uma das parametrizações em estudo, Estação 4
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Figura C35 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 5

Figura C36 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 6
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Figura C37 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 7

Figura C38 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 8
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Figura C39 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 9

Figura C40 - Séries temporais da precipitação diária, dados observados e dados simulados, para
cada uma das parametrizações em estudo, Estação 10
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Anexo D
Exemplo de namelist.input usada
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&share
wrf_core

= 'ARW'

max_dom

= 2

start_date

= '2016-05-01_00:00:00', '2016-05-01_00:00:00'

end_date

= '2016-05-03_00:00:00', '2016-05-03_00:00:00'

interval_seconds

= 21600

io_form_geogrid

= 2

opt_output_from_geogrid_path
debug_level

= '/METEO/WRF/run/P3'

= 0

/
&geogrid
parent_id

= 1,

1

parent_grid_ratio

= 1,

3

i_parent_start

= 1,

25

j_parent_start

= 1,

13

s_we

= 1,

1

e_we

= 70,

64

s_sn

= 1,

1

e_sn

= 66,

124

geog_data_res

= '10m',

dx

= 24000

dy

= 24000

map_proj

= 'lambert'

ref_lat

= 40

ref_lon

= -8

truelat1

= 38

truelat2

= 42

stand_lon

= -8

geog_data_path

= 'geog'

opt_geogrid_tbl_path

= '/METEO/WRF/run/P3'

'2m'

/
&metgrid
fg_name

= ' PLEVS', 'SFLUX', 'SFC'

io_form_metgrid

= 2

opt_output_from_metgrid_path

= '/METEO/WRF/run/P3'

opt_metgrid_tbl_path

= '/METEO/WRF/run/P3'

/
&time_control
start_year

= 2016,

start_month

= 5,

2016

5

Anexo D - 2

start_day

= 1,

1

start_hour

= 0,

0

start_minute

= 0,

0

start_second

= 0,

0

end_year

= 2016,

end_month

= 5,

5

end_day

= 3,

3

end_hour

= 0,

0

end_minute

= 0,

0

end_second

= 0,

0

interval_seconds

= 21600

input_from_file

= .true.,

.true.

history_interval

= 60,

60

adjust_output_times

= .true.

frames_per_outfile

= 5000,

restart

= .true.

restart_interval

= 2880

reset_simulation_start

= .false.

write_hist_at_0h_rst

= .true.

io_form_history

= 2

io_form_restart

= 2

io_form_input

= 2

io_form_boundary

= 2

ncd_nofill

= .true.

debug_level

= 0

2016

5000

/

&domains
time_step

= 72

time_step_fract_num

= 0

time_step_fract_den

= 1

parent_time_step_ratio

= 1,

max_dom

= 2

s_we

= 1,

1

e_we

= 70,

64

s_sn

= 1,

1

e_sn

= 66,

124

s_vert

= 1,

1

e_vert

= 35,

35

dx

= 24000,

3

8000
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dy

= 24000,

grid_id

= 1,

2

parent_id

= 1,

1

i_parent_start

= 1,

25

j_parent_start

= 1,

13

parent_grid_ratio

= 1,

3

feedback

= 1

smooth_option

= 0

num_metgrid_levels

= 38

num_metgrid_soil_levels

= 4

eta_levels

0.998, 0.995, 0.988, 0.975, 0.955, 0.930, 0.904, 0.870, 0.835

= 1.,

8000

0.795, 0.755, 0.711, 0.653, 0.588, 0.524, 0.455, 0.387, 0.335, 0.292
0.255, 0.222, 0.192, 0.164, 0.139, 0.116, 0.095, 0.077, 0.062, 0.048
0.036, 0.025, 0.015, 0.007, 0.
interp_method_type

= 2

force_sfc_in_vinterp

= 1

maxw_horiz_pres_diff

= 5000

trop_horiz_pres_diff

= 5000

maxw_above_this_level

= 30000

use_maxw_level

= 0

use_trop_level

= 0

interp_theta

= .false.

p_top_requested

= 5000

interp_type

= 2

extrap_type

= 2

t_extrap_type

= 2

use_levels_below_ground = .true.
use_surface

= .true.

zap_close_levels

= 500

lagrange_order

= 2

lowest_lev_from_sfc

= .false.

sfcp_to_sfcp

= .true.

use_tavg_for_tsk

= .false.

rh2qv_wrt_liquid

= .true.

rh2qv_method

= 1

smooth_cg_topo

= .true.

vert_refine_fact

= 1

vert_refine_method

= 0,

use_adaptive_time_step

= .false.

step_to_output_time

= .true.

0
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starting_time_step

= -1,

starting_time_step_den

= 0

max_time_step

= -1,

max_time_step_den

= 0

min_time_step

= -1,

min_time_step_den

= 0

adaptation_domain

= 1

tile_sz_x

= 0

tile_sz_y

= 0

numtiles

= 1

nproc_x

= -1

nproc_y

= -1

-1

-1

-1

/
&physics
mp_physics

= 6,

6

ra_lw_physics

= 1,

1

ra_sw_physics

= 1,

1

icloud

= 1

swrad_scat

= 1

radt

= 24,

cu_rad_feedback

= .true.

sf_sfclay_physics

= 1,

1

sf_surface_physics

= 2,

2

ua_phys

= .false.

num_soil_layers

= 4

ifsnow

= 1

isfflx

= 1

surface_input_source

= 3

pxlsm_smois_init

= 1

num_land_cat

= 21

num_soil_cat

= 16

sf_urban_physics

= 0,

0

bl_pbl_physics

= 1,

1

bldt

= 0,

0

mfshconv

= 0,

0

topo_wind

= 1

cu_physics

= 3,

3

cudt

= 12,

12

kfeta_trigger

= 1

ishallow

= 0

24
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cu_diag

= 0

kf_edrates

= 0

convtrans_avglen_m

= 30

sf_ocean_physics

= 0

omdt

= 1.

oml_hml0

= 50

oml_gamma

= 0.14

oml_relaxation_time

= 0.

cugd_avedx

= 1

nsas_dx_factor

= 0

usemonalb

= .true.

rdmaxalb

= .true.

rdlai2d

= .false.

seaice_threshold

= 100.

sst_update

= 0

tmn_update

= 0

lagday

= 150

sst_skin

= 0

bucket_mm

= -1

bucket_j

= -1

slope_rad

= 1

topo_shading

= 1

shadlen

= 25000

isftcflx

= 0

fractional_seaice

= 0

seaice_albedo_opt

= 0

seaice_albedo_default

= 0.65

seaice_snowdepth_opt

= 0

seaice_snowdepth_max

= 1.E10

seaice_snowdepth_min

= 0.001

seaice_thickness_opt

= 0

seaice_thickness_default

= 3.0

tice2tsk_if2cold

= .false.

iz0tlnd

= 0

mp_tend_lim

= 10.

prec_acc_dt

= 0.,

do_radar_ref

= 0

hailcast_opt

= 0,

0

sf_lake_physics

= 1,

1

lakedepth_default

= 50,

50

0
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lake_min_elev

= 5,

5

use_lakedepth

= 1,

1

lightning_option

= 0,

0

lightning_dt

= 0.,

0.

lightning_start_seconds

= 0.,

0.

flashrate_factor

= 1.0,

1.0

cellcount_method

= 0,

0

cldtop_adjustment

= 0.,

0.

iccg_method

= 0,

0

iccg_prescribed_num

= 0.,

0

iccg_prescribed_den

= 1.,

1.

windfarm_opt

= 0,

0

windfarm_ij

= 0

/
&noah_mp
dveg

= 4

opt_crs

= 1

opt_sfc

= 1

opt_btr

= 1

opt_run

= 3

opt_frz

= 1

opt_inf

= 1

opt_rad

= 3

opt_alb

= 2

opt_snf

= 1

opt_tbot

= 2

opt_stc

= 1

opt_gla

= 1

opt_rsf

= 1

/

&fdda
/
&dynamics
hybrid_opt

= 2

w_damping

= 0

rk_ord

= 3

diff_opt

= 1,

1

km_opt

= 4,

4

khdif

= 0.,

0.
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kvdif

= 0.,

0.

diff_6th_opt

= 0,

0

diff_6th_factor

= 0.12

damp_opt

= 0

use_theta_m

= 0

use_q_diabatic

= 1

c_s

= 0.25

c_k

= 0.15

zdamp

= 5000,

dampcoef

= 0.,

w_damping

= 0

base_pres

= 100000

base_temp

= 290.

base_lapse

= 50.

iso_temp

= 200.

base_pres_strat

= 0.

base_lapse_strat

= -11.

use_input_w

= .false.

smdiv

= 0.1,

0.1

emdiv

= 0.01,

0.01

epssm

= 0.1,

0.1

non_hydrostatic

= .true., .true.

pert_coriolis

= .false., .false.

top_lid

= .false., .false.

mix_full_fields

= .false.

mix_isotropic

= 0,

0

mix_upper_bound

= 0.1,

0.1

h_mom_adv_order

= 5,

5

v_mom_adv_order

= 3,

3

h_sca_adv_order

= 5,

5

v_sca_adv_order

= 3,

3

time_step_sound

= 4,

4

moist_adv_opt

= 1,

1

scalar_adv_opt

= 1

tke_adv_opt

= 1,

1

chem_adv_opt

= 1,

1

tracer_adv_opt

= 1,

1

momentum_adv_opt

= 1

tke_drag_coefficient

= 0,

0

tke_heat_flux

= 0,

0

5000
0.
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fft_filter_lat

= 45.

coupled_filtering

= .true.

pos_def

= .false.

swap_pole_with_next_j

= .false.

actual_distance_average

= .false.

gwd_opt

= 1

do_avgflx_em

= 1,

1

do_avgflx_cugd

= 1,

1

sfs_opt

= 0,

0

m_opt

= 1,

1

tracer_opt

= 2,

2

rad_nudge

= 1

/
&bdy_control
spec_bdy_width

= 5

spec_zone

= 1

relax_zone

= 4

specified

= .true., .false.

nested

= .false., .true.

/
&afwa
afwa_diag_opt

= 0, 1

afwa_severe_opt

= 0, 0

afwa_ptype_opt

= 0, 1

afwa_ptype_ccn_tmp

= 264.15

afwa_ptype_tot_melt

= 50

afwa_buoy_opt

= 0, 0

afwa_therm_opt

= 0, 1

afwa_turb_opt

= 0, 1

afwa_radar_opt

= 0, 1

afwa_vil_opt

= 0, 0

afwa_icing_opt

= 0, 0

afwa_vis_opt

= 0, 1

afwa_cloud_opt

= 0, 1

/
&namelist_quilt
nio_tasks_per_group

= 0

nio_groups

= 1

/
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