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1.INTRODUÇÃO

.

O modelo Weather Research and Forecasting (WRF) tem mostrado bastante
competência em simular a Irirradiação Solar em épocas secas no Nordeste do Brasil
[1]. Contudo, na época chuvosa, observa-se a dificuldade do modelo em parametrizar
corretamente as nuvens que interferem direta e indiretamente na Irradiação Solar
observada à superfície [2]. Aumentar a resolução horizontal tem sido uma alternativa
para que o modelo possa dispensar a parametrização de nuvens e simular de forma
explícita a convecção sobre o local estudado, porém, nem sempre se observa essa
melhora. [3] verificarou, simulando o desenvolvimento de uma tempestade tropical, que
modelos de previsão numérica, como o WRF, tendem a apresentar melhores resultados
quando a resolução horizontal é consistente com a resolução vertical. Diante disso, o
presente trabalho pretende avaliar a sensibilidade de três resoluções verticais do
modelo (28, 45 e 65 níveis) .
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4.CONCLUSÕES
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vertical se mostrou favorável em muitos casos. Nas regiões da porção Norte do estado
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(Acaraú e Itapipoca) o aumento da resolução vertical de 27 níveis para 65 níveis
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maioria das simulações com 45 níveis e 65 níveis observou-se melhorias quando

Fig.1 - Grade da resolução de 16km e 4km utilizadas.

comparados com as de 27 níveis. Os resultados contribuíram significativamente para
uma simulação mais eficiente da irradiação Solar no estado do Ceará.
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