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Lima.1.INTRODUÇÃO

O estudo avaliou a sensibilidade de 10 diferentes parametrizações de microfísica 

(WSM3, WSM5, Ferrier, WSM6, Goddard GCE, Thompson graunpel, Morrison-2, 

Double Moment-5, Double Moment-6 e Thompsom) do modelo WRF para radiação 

solar, na resolução horizontal de 16km e 4km, em localidades com características de 

altitude e clima diferentes do Ceará..
 

2.METODOLOGIA

      

        Tab.1 - Estações utlizadas da PCDs da FUNCEME

3.RESULTADOS

         

          
                                               

    

4.CONCLUSÕES
Nas análises de microfísica, vimos que três microfísicas se destacaram na simulações 

realizadas no Nordeste Brasileiro, foram elas: Esquema WSM3 (micro 3), Thompson 

graunpel (micro 8) e Milbrandt-Yau 2-moment (micro 9). Todas mostraram menor BIAS 

e RSME nos período estudado. O estudo possibilito verificar que no Norte do Ceará, 

onde a nebulosidade foi intensa e frequente, a micro 3 e 9 se mostraram mais eficazes. 

Sendo que, o uso da micro 9 parece ser mais eficiente no caso de instabilidade intensa 

e em uma grade de 4km. Com relação as regiões que apresentam pouca instabilidade 

no período de insolação, como as do Centro-Sul do Ceará, a micro 8 se mostrou mais 

eficaz, por ser uma micro que tende a produzir pouca instabilidade, ela consegui 

apresentar uma ótima coerência nas simulações que ocorreram nessas regiões. 

As análises e resultados encontrados nesse trabalho ainda pretendem ser melhorados 

em trabalhos futuros, onde pretendesse analisar de forma mais precisa os processos 

físicas de cada uma das três microfísicas que apresentaram melhor desempenho no 

Nordeste do Brasil e poder definir de forma mais precisa o porque dessas micros terem 

diferentes comportamentos em cada uma das regiões. 
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Tab. 2 - Índices estatísticos de cada configuração de microfísica avaliada para as 

estações estudadas.   

 Utilizou-se a parametrização RRTM [1]  e Dudhia [2].

  As simulações foram realizadas para os três primeiros dias do mês de março de 

2009. 

 Utilizou-se os dados observacionais horários de radiação solar provenientes das 

Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) da FUNCEME operando em Itapipoca; 

Acaraú; Acopiara e Cedro.

Fig. 1 - Variação Temporal da Irradiação  Solar observada versus simulada para 

todas as localidades estudadas.   

Fig. 2 - Histograma da frequência acumulada da Irradiação Solar observada versus a 

simulada para todas as localidades estudadas.   
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