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UM ESTUDO SOBRE A VARIABILIDADE DO VENTO NO NORDESTE 

DO BRASIL ATRAVÉS DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS E VIA 

MODELOS DINÂMICOS DE MESO E MICRO ESCALA 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi determinar a variabilidade sazonal-interanual e tendência da 

velocidade do vento e validar o modelo numérico de mesoescala para depois acoplar com o 

modelo numérico de microescala no intuito de obter recursos eólicos em algumas localidades 

no Nordeste Brasileiro (NEB). Foram usados dois conjuntos de dados de velocidade do vento 

(estações meteorológicas e torres anemométricas) e dois modelos dinâmicos; um de 

mesoescala e outro de microescala. Utilizaram-se ferramentas estatísticas para avaliar e 

validar os dados obtidos. As simulações do modelo dinâmico de mesoescala foram realizadas 

através de métodos de assimilação de dados (relaxamento newtoniano e filtro de Kalman). Os 

principais resultados apontam: (i) Cinco grupos homogêneos de velocidade do vento no NEB 

(G1 até G2) com valores maiores no inverno e primavera e menores para verão e outono; (ii) 

A variabilidade interanual da velocidade do vento em alguns grupos se destacou com valores 

maiores; (iii) A circulação de grande escala modificada por fenômenos El Niño e La Niña 

alterou a intensidade da velocidade do vento para os grupos com maiores valores; (iv) A 

análise de tendência mostrou valores negativos mais significativos para os grupos G3, G4 e 

G5 em todas as estações do ano e na média anual; (v) O desempenho do modelo dinâmico de 

mesoescala apresentou menores erros nas localidades Paracuru e São João do Cariri e maiores 

erros foram observados em Triunfo; (vi) A aplicação do filtro de Kalman diminuiu 

significativamente os erros sistemáticos apresentados nas simulações do modelo dinâmico de 

mesoescala; (vii) Os recursos eólicos apontam que as áreas Paracuru e Triunfo são favoráveis 

para geração de energia, sendo que a técnica de acoplamento após validação apresentou 

melhor resultado para Paracuru. Conclui-se que o objetivo do estudo foi alcançado, sendo 

possível agora identificar tendências em grupos homogêneos do comportamento do vento, 

além de avaliar a qualidade das simulações tanto com o modelo dinâmico de mesoescala 

como de microescala para responder questões necessárias antes de planejar projetos de 

pesquisas na área eólica. 

Palavras chave: Velocidade do Vento, Simulação Numérica, Potência Eólico, WRF, WAsP. 



vi 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the seasonal and interannual variability and 

calculate the trends of wind speed in NEB and then validate the mesoscale numerical model 

for after engage with the microscale numerical model in order to get the wind resource at 

some locations in the NEB. For this we use two data sets of wind speed (weather stations and 

anemometric towers) and two dynamic models; one of mesoscale and another of microscale. 

We use statistical tools to evaluate and validate the data obtained. The simulations of the 

dynamic mesoscale model were made using data assimilation methods (Newtonian Relaxation 

and Kalman filter). The main results show: (i) Five homogeneous groups of wind speed in the 

NEB with higher values in winter and spring and with lower in summer and fall; (ii) The 

interannual variability of the wind speed in some groups stood out with higher values; 

(iii) The large-scale circulation modified by the El Niño and La Niña intensified wind speed 

for the groups with higher values; (iv) The trend analysis showed more significant negative 

values for G3, G4 and G5 in all seasons and in the annual average; (v) The performance of 

dynamic mesoscale model showed smaller errors in the locations Paracuru and São João and 

major errors were observed in Triunfo; (vi) Application of the Kalman filter significantly 

reduce the systematic errors shown in the simulations of the dynamic mesoscale model;  (vii) 

The wind resource indicate that Paracuru and Triunfo  are favorable areas for the generation 

of energy, and the coupling technique after validation showed better results for Paracuru. We 

conclude that the objective was achieved, making it possible to identify trends in 

homogeneous groups of wind behavior, and to evaluate the quality of both simulations with 

the dynamic model of mesoscale and microscale to answer questions as necessary before 

planning research projects in Wind-Energy area in the NEB 

 

 
Key-words: Wind speed, Numerical Simulation, Wind Power, WRF, WAsP. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O vento é a variável meteorológica definida como deslocamento do ar, cujo 

mecanismo inicial é a diferença de pressão atmosférica existente entre regiões. Essas 

diferenças de pressão ocorrem por causa da distribuição desigual da radiação solar no globo 

terrestre, além de outros fatores presentes, como por exemplo, continentalidade, oceano, 

latitude e altitude (Wallace e Hobbs, 2006). Estudos sobre o comportamento do vento 

próximo à superfície podem subsidiar pesquisas e projetos em diversas áreas, tais como: 

erosão costeira, dispersão de poluentes, engenharia civil e construção de parques eólicos para 

geração de energia elétrica. 

A confiabilidade das informações sobre a variabilidade do vento em um determinado 

local é essencial para a avaliação da viabilidade econômica de um projeto de geração de 

energia eólica. Logo, informações coletadas a partir de técnicas observacionais ou por meio 

da modelagem numérica da atmosfera podem contribuir de maneira relevante para este 

propósito.  

Amarante et al., (2001) estimaram o potencial eólico de 143,5 GW em todo território 

brasileiro por meio simulações com modelos numéricos de mesoescala e microescala e dados 

observacionais, sendo que o Nordeste do Brasil (NEB) responderia por 75 GW, ou seja, cerca 

de 50% do total. Pereira et al., (2013) citaram que a produção de energia eólica no Brasil 

cresceu de 22 MW em 2003 para 602 MW em 2009. Em parte, esses resultados se devem aos 

programas de incentivos do governo federal, como por exemplo, o Programa para Incentivo 

de Fontes de Energia Elétrica Alternativa (PROINFA). Também, os autores verificaram que 

nas projeções dos modelos usados no relatório AR4 do Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC, 2007) os cenários A1 e B2 indicavam um aumento acima de 20% na 

velocidade do vento até o ano 2100 na região NEB, particularmente nas partes Norte e Leste. 

A variabilidade espacial e temporal do vento é difícil de ser simulada com precisão. 

Isso se deve à heterogeneidade das regiões em fatores tais como: a rugosidade da superfície, a 

variabilidade da vegetação e o uso variável do solo durante o ano (em lavouras, por exemplo). 

Além disso, diversos fenômenos meteorológicos e climáticos influenciam a dinâmica da 

atmosfera na região do NEB. Entre os fenômenos meteorológicos, destacam-se: (i) O 

posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que modifica a intensidade e 
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direção dos ventos alísios (Polzin e Hastenrath, 2014); (ii) A passagem esporádica de frentes 

frias (Molion e Bernardo, 2002); (iii) Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) 

(Santos, 2005); (iv) Os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) (Santos e Silva et al., 2014); 

(v) As circulações locais como as brisas terrestres e marítimas (Oliveira, 2007); (vi) Os efeitos 

dinâmicos e termodinâmicos, como térmicos e topográficos, na evolução da camada limite 

planetária (Lira et al., 2011). Além disso, fenômenos climáticos associados à variabilidade 

interanual da temperatura da superfície do mar dos oceanos Pacífico e Atlântico Tropical. 

Neste contexto, a presente pesquisa é realizada com base em diferentes metodologias 

para avaliar o comportamento do vento e a disponibilidade de recursos eólicos no NEB. Logo, 

nosso intuito é caracterizar os campos de vento no NEB através das seguintes abordagens: (i) 

análise de tendências; (ii) downscaling dinâmico com uso de modelo numérico de circulação 

atmosférica de mesoescala; (iii) uso de modelo numérico de circulação microescala 

“acoplado” ao modelo de mesoescala; (iv) distribuição de Weibull; (v) potencial eólico e 

densidade de potência. 

Um estudo com essas abordagens sobre o NEB permitirá uma avaliação mais precisa 

das técnicas que vem sendo utilizadas para avaliação do potencial eólico disponível da região. 

Os resultados, por exemplo, podem subsidiar o planejamento para futuros empreendimentos 

em parques eólicos no NEB. Cientificamente, algumas questões podem ser enunciadas: 

 

 É possível caracterizar a variabilidade sazonal, interanual e a tendência linear do vento 

sobre o NEB, encontrando regiões homogêneas e suas tendências em diferentes partes 

(litoral, central, norte, sul e etc.) com precisão a partir do conjunto de dados 

disponibilizados em estações meteorológicas convencionais? 

 Os modelos numéricos de mesoescala, particularmente o Weather Research and 

Forecasting (WRF) é capaz de simular de forma adequada a variabilidade espacial e 

temporal do vento em regiões com rugosidade e orografia diferentes sobre o NEB? 

 É possível utilizar dados do modelo WRF como condição inicial para o modelo de 

microescala e assim obter resultados confiáveis para determinação de áreas com 

potencial eólico? 
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Com base nesses questionamentos levantam-se algumas hipóteses: 

 

 O número de estações meteorológicas gerenciadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) é relativamente alto no NEB se comparado às regiões da 

Amazônica e Centro Oeste. Porém, existem falhas e incertezas nos dados das estações 

meteorológicas, sendo necessário fazer algumas análises prévias nos dados para 

caracterizar o comportamento do vento sobre a região; 

 O modelo WRF tem sido usado em várias partes do mundo para previsão de tempo e 

clima; porém, ainda são poucos os estudos com esse modelo sobre o comportamento 

do vento para a região NEB. Cabendo, assim, o levantamento de incertezas do modelo 

para tal finalidade.  

 O modelo WRF apresenta desempenho diferente em suas simulações para o vento 

quando se trata de condições de terrenos planos e complexos, e os dados podem ser 

utilizados nos modelos de microescala para melhorar sua qualidade numa grade mais 

refinada (resolução da ordem de metros). 

 

O objetivo geral da presente tese de doutorado é identificar a tendência com dados de 

estações meteorológicas e simular com modelos dinâmicos de mesoescala-microescala o 

comportamento do vento, assim como, o potencial eólico sobre o NEB. Os objetivos 

específicos deste estudo são: 

 

 Determinar a climatologia em grupos homogêneos da velocidade do vento sobre o 

NEB; 

 Determinar sub-regiões da homogeneidade de velocidade do vento; 

 Analisar o comportamento interanual e sazonal da velocidade do vento nas sub-regiões 

homogêneas; 

 Identificar as incertezas nas simulações com o modelo WRF a partir de dados 

observados em torres anemométricas instaladas em diferentes regiões do NEB; 

 Quantificar as distribuições de Weibull através dos dados medidos e simulados; 

 Quantificar e comparar o recurso eólico em duas áreas diferentes na região NEB 

através do modelo de microescala Wind Atlas Analysis and Application Program 

(WAsP) alimentado por simulações do WRF e medições das torres anemométricas. 
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O documento está organizado em seis capítulos. O Capítulo II traz detalhes sobre os 

dados e os métodos utilizados. O Capítulo III apresenta os resultados do primeiro artigo 

publicado, que traz a análise de 26 anos de dados da velocidade do vento medidos pela rede 

do INMET no NEB. O Capítulo IV apresenta a avaliação das simulações realizadas com o 

modelo WRF a partir dos dados obtidos de torres anemométricas no NEB. O Capítulo V exibe 

os resultados do potencial eólico, densidade de potência e distribuição de Weibull do vento 

sobre o NEB por meio do WAsP. Finalmente, as considerações finais e as orientações para 

trabalhos futuros são apresentadas no Capítulo VI. 
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CAPÍTULO 2 

 

DADOS E MÉTODOS 

 

2.1. Dados 

 

O primeiro conjunto de dados consiste de informações diárias coletadas para o horário 

1200 UTC. Trata-se de dados de velocidade do vento registrados por anemógrafos Fuess a 10 

m de altura acima do solo da rede de estação meteorológica convencional do INMET. Ao 

todo foram usados dados de 92 anemógrafos na região NEB. A Figura 2.1 mostra um 

anemógrafo Fuess, adquirido pelo INMET. O período de coleta dos dados foi de 1986 a 2011 

(26 anos). Contudo, foi feito um inventário em cada estação meteorológica utilizando o 

critério objetivo do número de observações de dados ausentes apresentados em cada ano. As 

estações meteorológicas com valores acima de 15% de dados ausentes e/ou falhas foram 

descartadas. Esse critério reduziu o número de estações meteorológicas para 47, como pode 

ser observado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.1: Anemógrafo Fuess para medição da velocidade e direção do vento.  

Fonte: INMET. 
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Figura 2.2: Distribuição espacial das estações meteorológicas utilizadas no estudo sobreposta 

à topografia do NEB. 
 

 

O segundo conjunto de dados foi obtido com o objetivo de avaliar os modelos WRF e 

WAsP. Trata-se de informações coletadas em Torres Anemométricas (TA) distribuídas em 

alguns Estados do NEB. Os dados foram obtidos a partir de duas fontes: Secretaria de Infra-

Estrutura do Ceará (SEINFRA/CE - http://www.seinfra.ce.gov.br) e da rede Sistema de 

Organização Nacional de dados Ambientais (SONDA - http://sonda.ccst.inpe.br/). A 

SEINFRA/CE foi responsável pela criação de um Atlas do Potencial Eólico do estado do 

Ceará no ano de 2001, por meio de torres anemométricas. A rede SONDA é gerenciada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com apoio do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), destinada a coletar e melhorar a base de dados dos recursos 

de energia solar e eólica no Brasil (Martins et al., 2007). Na Figura 2.3 pode-se observar a 

localização exata de cada TA utilizada. Na Tabela 2.1 apresentam-se as características da 

http://sonda.ccst.inpe.br/
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vegetação local, as coordenadas geográficas e a altura dos sensores, bem como o período de 

dados usados.  

 

Figura 2.3: Localização em destaque de cada Torre Anemométrica utilizada no estudo 

sobreposta à sua topografia. Fonte: Próprio autor, utilizando dados de elevação digital Shuttle 

Radar Topographic Mission (SRTM) resolução horizontal 90 m. 

 

  
 

Tabela 2.1: Característica local, localização geográfica, período de dados e altura dos sensores 

das TA. 
  

Município/Sigla/Fonte 
 

Altitude 
(m) 

 
Terreno 

 
Vegetação 

 
Coordenadas 

Geográficas 

 
Altura 

da 

Torre 
 (m) 

 
Níveis de 

Medição 

(m) 

 
Período 

de Dados 

 
Paracuru/ 

TA-PAR/SEINFRA/CE 

 
20 

 
Plano 

 
Caatinga 

 
03º24’42,4’’S  

e  
38º59’02,8’’W 

 
60 

 
20-40-60 

 

 
2005  

Jan. a Dez. 

 
Triunfo/TA-

TRF/SONDA/´PE 

 
1.123 

 
Montanhoso 

 
Caatinga 

 
07° 49' 38" S 

e 
38° 07' 20" W 

 
50 

 
25-50 

 
2006 

Jan. a Dez. 

 
São João do Cariri/ 

TA-SJC/SONDA/PB 

 
486 

 
Montanhoso 

 
Caatinga 

 

 

07°22’54”S 

e 
36°31’38”W 

 
50 

 
25-50 

 
2006 

Jan. a Dez. 
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As torres anemométricas instaladas nos municípios Triunfo (TA-TRF) e São João do 

Cariri (TA-SJC) são equipadas com sensores de velocidade e direção do vento e temperatura 

do ar, com um data logger para armazenamento das amostras. Fabricado pela R. M. Young 

Company, o sensor de velocidade do vento é um anemômetro do tipo hélice, modelo 05106 – 

“Wind Monitor-MA Model 05106”, que mede a velocidade horizontal e a direção do vento. Tal 

sensor é capaz de medir velocidades entre 0 e 100 m/s com precisão de 0.3 m/s. As 

observações da direção do vento foram configuradads para atuar no intervalo de 0-360
0
 com 

precisão de 3
0
. A amostragem de dados é feita a cada minuto, porém, os dados armazenados 

correspondem à média de 10 minutos. A Figura 2.4 mostra o anemômetro utilizado nas TA-

TRF e TA-SJC, instalado sobre uma haste vertical e move-se apontando sempre de frente para 

o vento.  

 

 

Figura 2.4: Anemômetro R.M Young modelo 05106. Fonte: Campbellsci. 

 

Na torre instalada no município de Paracuru (TA-PAR), os dados de vento são 

registrados a partir de um anemômetro computadorizado, modelo NRG 9200Plus, fabricado 

pela NRG Systems Inc (Figura 2.5). O anemógrafo utilizado para o estudo possui uma taxa de 

amostragem de frequência 0.5 Hz e foi programado para realizar registros num intervalo de 10 

minutos. O sensor de medida da velocidade do vento utilizado compõe a linha Maximum 

#40C da NRG Systems Inc. 
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Figura 2.5: Anemômetro NRG Sytems Inc. modelo NRG 9200Plus Maximum #40C. Fonte: 

NRG Systems Inc. 

 

 

A partir das séries temporais a cada 10 minutos foram geradas novas séries com 

médias horárias e diárias para os anos 2005 (TA-PAR) e 2006 (TA-TRF e TAR-SJC). A 

escolha desses anos foi de acordo com a série temporal disponível de dado, período de janeiro 

a dezembro, sem falhas ou ausência. Os dados anemométricos obtidos pelas redes SONDA-

INPE e SEINFRA-CE foram submetidos a um controle de qualidade, cujos critérios seguem 

padrões internacionais da The Meteorological Resource Center (WebMET - 

www.webmet.com) e National Renewable Energy Laboratory (NREL). A Tabela 2.2 

apresenta os critérios utilizados para qualificação dos dados de velocidade de vento nesse 

estudo. 

 

Tabela 2.2: Critérios aplicados na velocidade do vento para as torres anemométricas. 

Número Critérios/Valores em (m/s) Descrição Origem 

1 𝑀í𝑛(𝑉) > 0 Limite Inferior SONDA 

2 𝑀á𝑥(𝑉) < 25 Limite Superior SONDA 

3 𝑀á𝑥[𝑉(∆3)] − 𝑀í𝑛[𝑉(∆3)] > 0.1 Variabilidade em 3h SONDA 

4 𝑀á𝑥[𝑉(∆24)] − 𝑀í𝑛[𝑉(∆24)] > 0.5 Variabilidade em 24h SONDA 

5 𝑉(∆1) < 5.0 Variabilidade em 1h NREL 

6 0 < 𝜎 < 3 Desvio Padrão entre 0 e 3 m/s NREL 

7 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 < 𝑀é𝑑𝑖𝑎(𝑉) < 25 Média entre offset e 25 m/s NREL 

 

http://www.webmet.com/
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O modelo WRF utilizou como condição inicial e de fronteira os dados de reanálises do 

modelo global do National Centers for Environmental Prediction (NCEP), onde as análises 

finais (FNL) são representadas pelo modelo global operacional GFS-FNL (Global Forecast 

System – Final). O espaçamento de grade do GFS-FNL é 1,0° x 1,0° e amostragem temporal 

de 6 horas. Está disponível para download o período de 1999 até os dias atuais.  

Este produto é obtido a partir do Global Data Assimilation System (GDAS-

http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/), em que coleta os dados observacionais continuamente, 

além de outras fontes. As FNLs são produzidas com o mesmo modelo que é usado no NCEP 

para o Sistema de Previsão Global (Global Forecasting System - GFS), com uma hora ou 

mais após o GFS ser inicializado. As FNLs são atrasadas para que os dados de observações 

possam ser inclusos. O GFS é executado anteriormente para as necessidades de previsão de 

tempo e usa o ciclo FNL anterior de 6 horas como parte de sua inicialização. 

Esses dados têm sido utilizados em pesquisas de downscaling dinâmico como input do 

WRF para caracterização da velocidade do vento em diferentes regiões do globo terrestre 

(Carvalho et al., 2014; Zhao et al., 2012; Papanastasiou et al., 2010). As variáveis 

meteorológicas estão disponíveis em 27 níveis verticais (1000 hPa a 10 hPa) dos quais são: 

pressão superficial, pressão ao nível do mar, altura geopotencial, temperaturas do ar e da 

superfície do mar, temperatura do solo, umidade relativa, componentes do vento u e v, 

movimentos verticais, vorticidade e etc. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Preenchimento de falhas 

 

Utilizou-se o método Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE) para 

preencher os dados faltantes apresentados nas séries temporais de velocidade do vento nas 

estações meteorológicas do INMET. Segundo Van Buuren e Groothuis-Oudshoorn (2011) a 

técnica MICE pode ser usada em várias linhas de pesquisa, como na saúde, política, 

psicologia e sociologia, ou qualquer outra ciência que apresentem dados faltosos em suas 

séries temporais. 

Os dados ausentes que se desejava completar foram caracterizados por “NA”, no qual, 

foi usado o número de imputações múltiplas padrão do pacote MICE (m=5 interações), versão 

2.17, do software estatístico livre R. O método utilizado para o preenchimento desses dados 

faltosos foi o Predictive Mean Matching (PMM). A série da velocidade do vento original com 

falhas da estação meteorológica é colocada lado a lado de quatro estações meteorológicas 
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mais próximas sem falhas para o mesmo período (Raghunathan e Bondarenko, 2007). Por 

exemplo, se a estação de Porto Calvo-AL apresentasse dados ausentes em determinados dias 

do mês de março de 1990 às 1200 UTC, adotava-se o procedimento de escolher quatro 

estações meteorológicas mais próximas, utilizando-se o mês de março e o mesmo horário em 

cada ano para todo período de estudo (1986 a 2011). A mesma metodologia foi utilizada em 

todas as demais estações meteorológicas que apresentaram dados faltosos. 

Uma vez desenvolvido o algoritmo é importante observar o melhor método de 

imputação. Em geral, o valor imputado é um valor que poderia ter sido observado se não 

tivesse ocorrido algum problema que se enquadra como faltoso. Para exemplificar, mostra-se 

na Figura 2.6 as distribuições de densidades de ambos os valores observados e imputados para 

os dias com dados faltosos no mês de abril de 1996 para a variável velocidade do vento na 

estação meteorológica de Porto Calvo-AL. A escolha foi feita de acordo com o melhor ajuste 

entre as curvas de densidades observadas e imputadas. Neste caso, para a Figura 2.6, a melhor 

imputação para rodar o algoritmo é o valor 1. Esse critério é classificado como objetivo e foi 

adotado em todas as séries temporais que apresentaram falhas.    

 

 

Figura 2.6: Estimativas de densidade para as distribuições dos valores observados e 

imputados da velocidade do vento na estação meteorológica de Porto Calvo-AL. 
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2.2.2. Análise de agrupamento 

 

A análise de agrupamento (ou análise de cluster) é uma técnica exploratória de análise 

multivariada de dados que permite classificar um conjunto de elementos da amostra, ou 

população, em classes homogêneas (mesmo grupo) que sejam similares entre si com respeito 

às variáveis que neles foram medidas. Segundo Mingoti (2005), existem várias medidas de 

similaridade e dissimilaridade e cada uma produz um determinado tipo de agrupamento. Na 

análise de agrupamento deste estudo foi aplicada a “Distância Euclidiana” como medida de 

dissimilaridade, pois esta tem sido bastante usada para verificar regiões homogêneas da 

velocidade do vento em diferentes partes do mundo (Güldal e Tongal, 2008; Najac et al., 

2009; Ratto et al., 2010). A distância euclidiana entre dois elementos 𝑋  e 𝑋 , 𝑙   k, é 

definida por: 

 

𝑑(𝑋 ,𝑋 )  [(𝑋 − 𝑋 )
 (𝑋 − 𝑋 )]

1
2⁄  [∑ (𝑋  − 𝑋  )

2 
  1 ]

1
2⁄                                           (2.1) 

sendo: 

𝑋   é o vetor do 𝑙-ésimo do elemento  

𝑋  é o vetor do 𝑘-ésimo do elemento 

 

As técnicas de clusters podem ser classificadas em dois tipos: técnicas hierárquicas e 

não hierárquicas, sendo que neste estudo foi utilizado o método hierárquico. As técnicas 

hierárquicas aglomerativas partem do princípio de que no início do processo de agrupamento 

tem-se o número de conglomerados, ou seja, cada elemento do conjunto de dados observados 

é considerado como sendo um conglomerado isolado. Em cada passo do algoritmo, os 

elementos amostrais vão sendo formado com novos conglomerados. O resultado final dos 

agrupamentos é um gráfico chamado dendrograma. Trata-se de um gráfico em forma de 

árvore, sendo que na escala vertical indica-se o nível de similaridade (ou dissimilaridade), 

enquanto na escala horizontal são marcados os elementos amostrais numa ordem conveniente 

relacionada ao agrupamento. Por meio do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a 

estrutura dos dados, deve-se determinar uma distância de corte para definir quais são os 

grupos formados. Essa decisão é subjetiva, e deve ser feita de acordo o objetivo da análise e o 

número de grupos que se pretende chegar. 

Segundo Mingoti (2005), os métodos de agrupamentos hierárquicos mais comuns e 

disponíveis na grande maioria dos softwares estatísticos são: os métodos de ligação simples; 
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ligação completa; média das distâncias; centróide e de Ward, que foi usado na presente 

pesquisa. O método de Ward gera grupos com mesmo número de elementos e tem como 

princípio a análise da variância. A medida de homogeneidade é baseada na partição da soma 

de quadrados total de uma análise da variância. Este método é bastante utilizado por valer-se 

de uma medida com alta relevância estatística (variância) e por gerar grupos que possuem alta 

homogeneidade interna. 

 

2.2.3. Variabilidade sazonal e interanual e anomalia 

 

Existem várias maneiras para estudar um conjunto de dados unidimensionais. Neste 

estudo, aplicaram-se as técnicas estatísticas boxplot descrita por Wilks (2006) e diagrama de 

Taylor (2001) para verificar a variabilidade sazonal e interanual da velocidade do vento sobre 

os grupos selecionados por meio da análise de cluster e simulação dinâmica de mesoescala. O 

bloxplot inclui diferentes informações sobre os dados analisados: a localização (média ou 

mediana), a escala (amplitude interquartil) e a assimetria (diferença entre quartil e mediana). 

A definição e métodos usados no diagrama de Taylor serão detalhados no tópico 2.2.7.  

O cálculo da anomalia da velocidade do vento foi usado neste estudo para verificar 

valores acima ou abaixo da média anual, e possíveis influências dos episódios de El Niño e La 

Niña na circulação de grande escala para intensificação ou diminuição do vento sobre a região 

NEB. 

 

2.2.4. Análise de tendência linear 

 

O teste não paramétrico de Mann-Kendall é sugerido pela Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) para avaliar a tendência em dados de séries temporais das variáveis 

ambientais. Esse teste consiste em comparar cada valor da série temporal, com outros valores 

restantes na ordem sequencial. Para isso, inicialmente é necessário o cálculo de S conforme a 

seguir: 

 

𝑆  ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑥 )
  1
  1

 
  2                                                                                                 (2.2)                                                                                                          

 

em que: xi e  𝑥  são os valores dos dados em sequência (anual, mensal ou sazonal) nos anos i e 

j; 𝑛  é o comprimento da série temporal;  𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑥 )  é -1 para (𝑥 − 𝑥 ) < 0; 0 para 
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(𝑥 − 𝑥 ) = 0, e 1 para (𝑥 − 𝑥 ) > 0. Para n suficientemente elevado (valores acima de 30 

dados) a média  [𝑆] e a variância 𝑉 𝑅[𝑆] são: 

 

 [𝑆]  0                                                                                                                                

 

𝑉 𝑅(𝑆)  
1

18
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛  5) − ∑ 𝑡 (𝑡 − 1)(2𝑡  5) 

  1 ]                                        (2.3) 

 

sendo que 𝑡  é o número de dados com valores iguais em certo grupo e q o número de grupos 

contendo valores iguais na série de dados em um grupo p. Os valores de S e VAR(S) são 

usados para calcular o teste estatístico de Mann-Kendall é dado pela seguinte equação: 

 

  

{
 

 
  1

√   ( )
       𝑠𝑒 𝑆 > 0

 0                 𝑠𝑒 𝑆  0
  1

√   ( )
      𝑠𝑒 𝑆 < 0

                                                                               (2.4) 

 

A presença de uma tendência estatisticamente significante é analisada usando o valor 

de Z. Um valor positivo de Z indica tendência positiva, enquanto que valor Z negativo 

representa tendência negativa. Para testar o nível de significância    considera-se como 

hipótese nula (  ) se o valor absoluto de Z for maior que  1  2⁄ , onde  1  2⁄  é obtido a 

partir das tabelas de distribuição padrão normal cumulativa (Modarres e Da Silva, 2007). No 

presente caso, os níveis dos testes de significâncias   são 0.001, 0.01, 0.05 e 0.1 (Da Silva, 

2004). 

A aplicação do teste Mann-Kendall foi feita apenas para os dados de vento nas 

estações meteorológicas pelo fato do período da série ser de longo prazo. Para o teste Mann-

Kendall, utilizou-se a planilha MAKESENS, desenvolvida por Salmi et al., (2002). 

 

2.2.5. Modelo de mesoescala (WRF-ARW) 

2.2.5.1. Aspectos gerais do modelo WRF-ARW 

 

O WRF é um sistema de modelagem dinâmica da atmosfera usada em pesquisa e 

ambientes operacionais de Meteorologia. Foi desenvolvido por colaboradores de 

universidades, centros operacionais e agências governamentais, especialmente nos Estados 
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Unidos: a Mesoscale and Microscale Meteorology (MMM) Division National Center for 

Atmosfpheric Research (NCAR), National Centers for Environmental Prediction (NCEP) e o 

Forecast Sytem Laboratory (FSL), pertencentes a National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), a Air Force Weather Agency (AFWA) e o Naval Research 

Laboratory (NRL), tutelados pelos US Departement of Defense, o Center of Analysis and 

Prediction of Storms (CAPS), sediado na Universidade de Oklahoma, e a Federal Aviation 

Administration (FAA). 

Devido ao número elevado de desenvolvedores dessas instituições é possível atualizar 

o código fonte do modelo a cada quatro meses, fazendo dele o estado da arte em simulação de 

processos atmosféricos. Além disso, o modelo é flexível, portável e eficiente em várias 

plataformas da computação. Por esses motivos o WRF foi selecionado para o método de 

downscaling dinâmico. 

O WRF foi implementado em um cluster computacional da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), cujas características consistem em 20 nós, 

cada um com 4 processadores Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, 2 memorias RAM de 1 GB 

e 1 disco rígido de 1 TB. O servidor possui o sistema operacional Linux, compilador Fortran 

Intel 10.1, bibliotecas NETCDF e NCAR graphics, que são requisitos para instalação do 

WRF. O código do modelo é escrito em linguagem computacional Fortran90 e pode ser 

obtido através do portal www.mmm.ucar.edu/wrf/users. Ele foi desenvolvido com a 

possibilidade de ser acoplado a outros modelos, como o de dispersão de poluentes, 

hidrológicos e de escoamento de microescala. Shamarock et al., (2008) descreveram com 

detalhes a versão 3 do modelo.  

O núcleo (core) de qualquer modelo numérico de simulação hidrodinâmico consiste na 

formulação das equações dinâmicas apropriadas, juntamente com as técnicas empregadas na 

resolução das mesmas. O sistema de modelagem WRF contempla dois núcleos dinâmicos 

distintos: Advanced Research WRF (ARW) e o Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM). 

O NMM é um modelo não hidrostático desenvolvido pelo NCEP a partir do modelo 

operacional hidrostático ETA. O ARW tem um esquema de divisão do incremento de 

integração para as ondas acústicas e de gravidade oriundo do modelo de nuvens de Klemp-

Whilhelmson. Possuem diferenças significativas quanto à formulação das equações 

dinâmicas, as variáveis de prognósticos usadas, e ao seu modo como são dispostas na malha 

(grid staggering), e quanto aos métodos de integração temporal. Shamarock et al., (2008) 

explicaram as diferenças e as semelhanças, apontando para a viabilidade de uma unificação 
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futura dos dois núcleos. O WRF-ARW é de responsabilidade do NCAR. O WRF-NMM está 

em cargo do NCEP/NOAA. 

O núcleo escolhido neste estudo foi ARW, versão 3.5. Para uma descrição mais 

detalhada dos seus aspectos sugere-se uma consulta ao documento ARW User’s Guide e o 

NCAR Technical Note: A Description of the Advanced Research WRF Version 3.5. O segundo 

documento explica os fundamentos físicos e matemáticos da formulação dinâmica do modelo, 

parametrizações físicas e as respectivas referências dos trabalhos originais dos seus autores. O 

WRF-ARW é um modelo não hidrostático, com opção hidrostática, de previsão numérica de 

tempo de mesoescala. Apresenta quatro módulos principias, o WPS (WRF Preprocessing 

System), o WRF-Var, o ARW (Advanced Research WRF) e o ARWPost.  

No módulo WPS o modelo é usado para a preparação dos dados necessários às 

simulações. Além disso, define os domínios de cálculo, interpola os dados de superfície 

(topografia e uso do tipo de solo), interpola os dados meteorológicos de fontes externas. O 

WPS é formado por três programas executáveis. O geogrid, que faz a preparação dos dados 

orográficos. O ungrid, que decodifica os dados globais. O metgrid, que interpola os níveis 

verticais do modelo. O módulo WRF-Var é opcional, sendo utilizado apenas para inserir 

dados observacionais das análises interpoladas pelo WPS, mas não foi usado na presente 

pesquisa. O módulo ARW é a parte principal do modelo WRF. Ele contém as opções da física 

do modelo e é composto por vários subprogramas (ideal.exe, real.exe e wrf.exe), que realizam 

a inicialização e a posterior simulação.  

A discretização espacial utilizada pelo núcleo de processamento ARW é do tipo C 

(Arakawa e Lamb, 1977), conhecido como “arranjo deslocado” (Figura 2.7). As variáveis 

dinâmicas, que são as componentes escalares da velocidade do escoamento (U, V, W) são 

calculadas no ponto médio do elemento de grade, enquanto as outras propriedades 

termodinâmicas (chamados na Figura 2.7 de θ) são calculadas no centro da malha. Neste 

esquema, a discretização espacial é resolvida com a utilização do método matemático de 

diferenças finitas com upwind de 5ª ordem ou diferenças finitas de 6ª ordem. 
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Figura 2.7: Malha horizontal (a) e vertical (b) do WRF-ARW. 

Fonte: Adaptado de Skamarock et al., (2008). 
 

O WRF tem quatro opções de projeções cartográficas que devem ser escolhidas de 

acordo com a latitude, são elas: a Mercartor, Cônica Conforme de Lambert, Polar 

Estereográfica e Latitude-Longitude. No estudo foi utilizada a projeção cartográfica 

Mercartor. No WRF, cada um dos níveis verticais é definido por um valor da coordenada η 

(eta), a qual é definida em relação à componente hidrostática da pressão. Esses sistemas de 

coordenadas têm por característica acompanhar o relevo do terreno e foi proposto por Laprise 

(1992). Seja ph a componente hidrostática da pressão, phs a pressão na superfície e pht a 

pressão no topo da atmosfera, pode-se definir a coordenada eta conforme a Equação 2.5. As 

isolinhas da coordenada são mostradas na Figura 2.8. 

 

 

 

  
(      )

       
                                 (2.5) 
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Figura 2.8: Níveis eta (η) do manual do usuário do WRF. 

 

Finalmente, o módulo ARWpost converte as saídas do modelo do formato NetCDF em 

um formato compatível com o pacote gráfico GrADS. O fluxograma da Figura 2.9 mostra 

passo a passo da execução do modelo WRF. Este trabalho utilizou o programa GrADS para 

extração pontual das informações meteorológicas do pós-processamento do modelo WRF.  

 

 

Figura 2.9: Fluxograma dos módulos do modelo WRF. Adaptado de Skamarock et al., (2008). 
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2.2.5.2. Configuração do experimento numérico 

   

As Figuras 2.10 (a) e (b) mostram as duas áreas (A1 e A2) utilizadas nas simulações. 

Foram usadas duas grades de domínios, aninhadas, sendo que tanto para o domínio externo 

(d01) quanto interno (d02) tiveram como pontos centrais de grade a coordenada geográfica 

mais próxima das torres anemométricas. A primeira área (A1) foi utilizada para avaliar o 

modelo WRF-ARW com os dados da TA-SJC e TA-TRF. O primeiro domínio do modelo da 

A1 (d01) possui 180 x 144 pontos de grade de longitude x latitude e 15 km de espaçamento de 

grade. O segundo domínio da área A1 (d02) possui 166 x 130 pontos de grade de longitude x 

latitude e 5 km de espaçamento de grade. O domínio d01 da A1 abrange quase todo NEB e 

uma faixa tropical do Oceano Atlântico, enquanto que o domínio d02 compreende a região 

que contém as torres anemométricas TA-SJC e TA-TRF (Figura 2.10 (a)). 

A segunda área (A2) foi usada para a avaliação do WRF-ARW com os dados da TA-

PAR. O primeiro domínio, d01, é configurado com 131 x 110 pontos de grade de longitude x 

latitude. O segundo, d02, tem 121 x 100 pontos de grade (Figura 2.10 (b)). Ambos com os 

mesmos espaçamentos de grades na horizontal da A1. 

As simulações foram configuradas com 50 níveis verticais, variando desde a superfície 

até 100 hPa. As parametrizações físicas utilizadas nas simulações são informadas na Tabela 

2.3. Essas opções foram escolhidas com base em outros estudos que apresentaram resultados 

satisfatórios de velocidade e direção do vento (Ramos et al., 2013; Miglietta et al., 2013; 

González-Mingueza e Muñoz-Gutiérrez, 2014).  

  

(a)                                                                    (b) 

 

Figura 2.10: Domínios de integração do modelo WRF-ARW; (a) área A1 e (b) área A2 com 

seus seguintes domínios d01 (15 km) e d02 (5 km) apresentados por retângulos. 
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Tabela 2.3: Parametrizações utilizadas nas simulações do modelo WRF-ARW. 

Parametrização Esquema Referência 

Radiação de comprimento de 

onda longa 

Rapid Radiative Transfer Model 

(RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Radiação de comprimento de 

onda curta 

Rapid Radiative Transfer Model 

(RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Microfísica WRF Single-Moment 6-class Hong e Lim (2006) 

Cumulus Kain-Fritsh Kain (2004) 

Camada de Superfície Monin-Obukhov (Similaridade-ETA) Monin e Obukhov (1954) 

Modelo de Superfície do Solo Noah land-surface model Tewari et al. (2004) 

Camada Limite Planetária Mellor-Yamada-Janjic Janjic (1994) 
 
 

Os dados de topografia são provenientes do modelo global de elevação digital 

desenvolvido pelo U.S. Geological Survery (USGS) e que cobre toda a parte continental do 

globo terrestre. Os dados de umidade do solo também são do USGS.  Os dados de cobertura 

por vegetação usados nas simulações são provenientes do satélite Moderate-resolution 

Imaging Spectroradiometer (MODIS) com 20 categorias. Essas três informações são 

disponibilizadas em uma grade regular de aproximadamente 925 m.  

As simulações com o WRF foram realizadas no modo de previsão do tempo, para cada 

3 dias mais 12 horas, totalizando 84 horas de previsão. Contudo, excluíram-se das análises as 

12 primeiras horas de cada simulação a fim de minimizar os erros devido ao ajuste dinâmico 

do modelo (spin up). As simulações foram iniciadas em 1 de janeiro e finalizadas em 31 de 

dezembro de 2005 para a área A2, enquanto para A1, cobriram o período de 1 janeiro a 31 de 

dezembro de 2006. 

Para a assimilação dos dados atmosféricos de grande escala foi utilizado à opção 

relaxamento newtoniano por grade (nudging) em todas as simulações. Vários trabalhos na 

literatura tem demostrado que o uso do nudging em um modelo meteorológico leva a 

melhores resultados na simulação (Carvalho et al., 2012; Santos-Alamillos et al., 2013). Outro 

método de assimilação de dados utilizado no dado pós-processado pelo modelo WRF-ARW 

foi o filtro de Kalman, detalhado no subtópico abaixo. 

 

2.2.6. Pós-processamento: filtro de Kalman 

 

 O Filtro de Kalman (FK) é um método de assimilação de dados proposto para 

melhoria das saídas (resultados das simulações) de modelos dinâmicos. Neste caso o FK será 

aplicado ao vento simulado, mas poderia ser usado para outras variáveis. A metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do FK é baseada nos trabalhos de Galanis et al. (2006) e 
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Louka et al. (2008). Esses autores investigaram o uso de funções não-lineares e lineares do 

Filtro de Kalman para melhoria dos parâmetros meteorológicos (temperatura do ar e 

velocidade do vento) previstos por modelos numéricos de previsão de tempo. 

O Filtro de Kalman (Galanis et al., 2006) é um procedimento de estimação sequencial, 

estatisticamente ideal para sistemas dinâmicos lineares. As observações são recursivamente 

combinadas com as previsões feitas, adotando-se pesos que minimizem os erros 

correspondentes. A principal vantagem deste método é sua fácil aplicação e adaptação a 

qualquer alteração das observações, bem como a utilização em séries temporais curtas (Louka 

et al., 2008). Uma breve descrição do procedimento utilizada no algoritmo de um Filtro 

Kalman clássico é dada a seguir. 

O objetivo principal do filtro é a simulação da evolução no tempo 𝑡 de um processo 

desconhecido denominado de vetor estado - 𝑥 . A mudança 𝑥  no tempo é descrita pelo 

seguinte sistema de equações: 

 

𝑥  𝐹 𝑥  1  𝑤                        (2.6) 

 

𝑦    𝑥  𝜈                         (2.7) 

 

em que 𝑦  está relacionada com o processo desconhecido da “Equação de Observação”. 𝐹  e 

   são os coeficientes das matrizes do sistema e da medição, e 𝑤  e 𝜈  representam os vetores 

do sistema de ruído e ruído da medição. Os coeficientes das matrizes 𝐹  e    são estimados 

antes da aplicação do filtro. O filtro fornece uma estimativa, ou seja, uma previsão (𝑥  com 

base de valores observados (𝑦 )) até um determinado tempo 𝑡. As primeiras estimativas de 𝑥  

e 𝑃 (matriz de covariância) são baseadas nos valores de intervalo de tempo anterior que é dado 

por: 

 

 𝑥 ,  1  𝐹 𝑥  1,  𝑃 ,  1  𝐹 𝑃  1𝐹 
𝑇  𝑤      (2.8) 

 

 Assim que um novo valor de observação 𝑦  é conhecido, a estimativa de 𝑥 no tempo 𝑡 

torna-se: 

 

𝑥  𝑥 ,  1  𝐾 (𝑦 −   𝑥 ,  1)        (2.9) 
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em que: 

 

𝐾  𝑃 ,  1  
𝑇(  𝑃 ,  1  

𝑇  𝜈 )
 1

                     (2.10) 

 

em que 𝐾  é o ganho de Kalman que organiza o ajuste do filtro para novas condições. A 

estimativa final de 𝑃  é: 

 

𝑃  (𝐼 − 𝐾   )𝑃 ,  1                    (2.11) 

  

 A estrutura do algoritmo do Filtro de Kalman é mais apropriada para descrever 

procedimentos lineares. No entanto, o projeto Development of a Next Generation Wind 

Resource Forecasting System for the Large-Scale Integration of Onshore and Offshore Wind 

Farms (ANEMOS) desenvolveu uma nova forma com funções polinomiais para o Filtro de 

Kalman no intuito de melhorar os dados de modelos numéricos de previsão de tempo, em 

particular a velocidade do vento (Louka et al., 2008).  

 De acordo com Galanis et al., (2006),  𝑚   é descrito como a saída direta do modelo no 

tempo 𝑡 e 𝑦  é o viés da previsão, definido como 𝑦  𝑚 − 𝑂 . Sendo 𝑂  o vento observado. 

A previsão do viés 𝑦  pode ser representada por meio de  𝑚  como uma função polinomial: 

 

𝑦  𝑥 ,  𝑥1, 𝑚  𝑥2, 𝑚 
2  𝑥3, 𝑚 

3  ⋯  𝑎 , 𝑚 
  𝜐                (2.12) 

 

em que os coeficientes ( 𝑥 , ), 𝑗  0,1,2,… , 𝑛  são parâmetros estimados pelo filtro e 𝜐  

representa ruido branco, gaussiano, aleatório, com média zero. Nota-se que 𝑦  e 𝜐  são 

variáveis escalares, diferentemente do caso geral onde eles são vetores. Portanto, o vetor de 

estado é formado pelos coeficientes (𝑥 , ), a saber: 

 

𝑥  [𝑥 , , 𝑥1, , 𝑥2, , 𝑥3, , … , 𝑥 , ]
𝑇

                  (2.13) 

  

 O procedimento de observação é a previsão do viés 𝑦  e a matriz de observação 

assume a forma: 
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   [1,𝑚 , 𝑚 
2, … ,𝑚 

 ]𝑇                   (2.14) 

  

 Como resultado, o sistema de equação e equação de medida são dadas como: 

 

𝑥  𝑥  1  𝑤  , 𝑦    𝑥  𝜐                           (2.15) 

 

 Contudo, uma forma simples de polinômio de primeira ordem pode conduzir 

dificuldade na simulação de processos não lineares, como a evolução da velocidade do vento. 

Por outro lado, os polinômios de ordem superior resultam no aumento de ruído devido às 

instabilidades sem contribuição essencial na precisão do filtro, e, consequentemente, piorando 

os resultados de saída do modelo. Um estudo detalhado para determinação de melhor ordem 

para polinómio adequado para o filtro pode ser consultado em Galanis et al., (2006).  

 Neste estudo, uma vez que a previsão da velocidade do vento é para curto prazo (84 

horas), a estimação do ruído branco (white noise) da covariância 𝑄  e a medida do ruído 

branco da covariância 𝑅  são baseadas nos últimos sete valores de 𝑤  𝑥 − 𝑥  1  e 𝜐  

𝑦 −   𝑥 , respectivamente: 

 

𝑄  
1

6
∑ (𝑤   −

1

7
∑ 𝑤   

6
   )

2
6
                                (2.16) 

 

𝑅  
1

6
∑ (𝜐  1 −

1

7
∑ 𝜐   

6
   )

2
6
                     (2.17) 

 

 O FK foi aplicado para cada simulação de 84 horas até completar o ano completo 

(2005 ou 2006 de acordo com a região). A avaliação foi feita extraindo-se a série temporal da 

simulação do modelo WRF-ARW a uma altura de 50 m da superfície.  

 

2.2.7. Avaliação das simulações do WRF-ARW 

 

 Foram utilizadas três medidas estatísticas para avaliar as simulações realizadas pelo 

WRF-ARW com aplicação dos métodos de assimilação de dados (relaxamento newtoniano e 
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filtro de Kalman). As medidas estatísticas computadas são: o Root Mean Squared Error 

(RMSE); o Absolute Mean Error (MAE) e o índice de concordância (d).  Detalhes de cada 

medida estatística são descritos a seguir:  

 

 Root Mean Squared Error (RMSE):  

 

𝑅𝑀𝑆  √
1

𝑁
∑ (𝑓 − 𝑂 )

2𝑁
  1                       (2.18) 

 

em que  𝑓  é o resultado da simulação do modelo WRF;  𝑂  é o dado observado nas TA; i é o 

índice de tempo. O RMSE é usado como medida das diferenças entre os dados estimados e 

observados. É adequado para avaliar a precisão da previsão de campos meteorológicos. 

 

 Absolute Mean Error (MAE): média absoluta entre os dados estimados e observados, 

dado por: 

 

𝑀   
1

𝑁
∑ |𝑓 − 𝑂 |

𝑁
  1                   (2.19) 

 

Sendo que | | representa o valor absoluto e as variáveis são definidas como no RMSE. Ambos 

os erros, sistemáticos e aleatórios, contribuem para o valor MAE. Tanto para RMSE como 

MAE, os valores próximos de 0 representam melhores resultados dos dados simulados. 

 

 Índice de concordância (d): 

 

 𝑑  1 − [
∑ (𝑓𝑖 𝑂𝑖)

2𝑁
𝑖=1

∑ (|𝑓𝑖 �̅�| |𝑂𝑖 �̅�|)2𝑁
𝑖=1

]                   (2.20) 

 

em que  �̅� é a média dos dados observados para o período de tempo determinado. Este índice 

foi proposto por Willmott (1981) e é utilizado para representar as amplitudes dos erros entre o 

modelo proposto (estimado) e o observado (medido). Este índice varia de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de 1, menor a amplitude dos erros. 



25 
 

Além dessas medidas foi utilizado o diagrama de Taylor para identificar o desempenho 

da simulação por estação ano. O diagrama de Taylor (Taylor, 2001) é normalmente usado em 

Meteorologia para a comparação simultânea entre diferentes resultados de modelos. Neste 

diagrama alguns índices são calculados: 

 

  𝑖𝑎𝑠  �̂̄� − �̄�  
1

𝑁
∑ �̂� − 𝑢 

𝑁
  1 , o erro médio ou erro sistemático do modelo, que 

indica uma tendência do modelo em superestimar ou subestimar o comportamento 

médio das observações através de valores positivos ou negativos, respectivamente; 

 

 𝑠𝑡𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜  
  ̂

  
 [

∑ ( ̂𝑖  ̄̂)
2𝑁

𝑖=1

∑ ( 𝑖  ̄)2𝑁
𝑖=1

]

1

2

, a razão entre os desvios padrão, que indica uma 

tendência do modelo em superestimar (subestimar) a amplitude das variações das 

observações sempre que tal razão se mostra maior que 1 (menor que 1); 

 

  𝑜𝑟𝑟  
1

𝑁
∑ ( ̂𝑖  ̄̂)( 𝑖  ̄)𝑁

𝑖=1

  ̂  
, o coeficiente de correlação, que indica a habilidade do 

modelo em reproduzir a estrutura de frequência e fase das observações. O valor 

máximo de tal coeficiente é 1, indicando que as saídas do modelo apresentam o 

mesmo padrão de variação das observações; 

 

 𝑟𝑚𝑠  {
1

𝑁
∑ [(�̂� − �̂̄�) − (𝑢 − �̄�)]2𝑁

  1 }

1

2
, a raiz do erro médio quadrático centrado, 

entendendo-se o “erro centrado” como função das anomalias com respeito aos 

correspondentes valores médios (�̂� − �̂̄� e  𝑢 − �̄�). Note-se que, quando diferente de 

0, o rms resume a discordância entre as saídas do modelo e as observações com 

respeito a amplitude das variações, frequência e fase, ou seja, o rms não se deixa 

influenciar pelo bias. Também, deve-se notar que o rms não permite discriminar 

entre as discordâncias de amplitude das variações, frequência e fase. O rms é, 

portanto, um indicador da discordância global entre as saídas do modelo e as 

observações. 

 

Nas definições acima, 𝑁  indica o comprimento do conjunto de validação, a barra 

superior (overbar) indica média aritmética, o circunflexo indica a saída do modelo (a 

estimativa) e sigma indica desvio padrão.  
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2.2.8. Modelo de microescala (WAsP) 

 

A modelagem de escoamento linear do vento foi realizada com uso do modelo 

microescala WAsP, versão, 9.1, licenciado pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias 

Renováveis (CTGAS-ER). Dos modelos existentes, os de escoamento linear do vento são os 

mais utilizados, sendo mais recomendados para terrenos planos. No entanto, para melhorar os 

resultados obtidos caso a topografia seja complexa, são recomendados os modelos 

Computational Fluid Dynamics (CFD). 

O WAsP foi desenvolvido pela Wind Energy and Atmospheric Physics Department at 

Risø National Laboratory, Dinarmaca, por meio de uma metodologia própria e uma coleção 

de modelos de escoamento linear do vento. O regime de ventos é feito por extrapolação 

horizontal e vertical, tendo a topografia da região, rugosidade do solo e a presença de 

obstáculos como opções de fatores nas simulações para locais onde o recurso eólico não tenha 

medições. Partindo desse atlas regional do vento, as curvas características dos aerogeradores e 

da sua localização, é possível obter a produção estimada. 

Partindo das medições do vento numa torre anemométrica ou por outra fonte de dados 

(modelos atmosféricos regionais, por exemplo), o programa faz um resumo estatístico das 

medições observadas. Os resultados são os histogramas e a rosa dos ventos que permitem 

caracterizar o regime de ventos numa localização específica, neste caso, nas torres 

anemométricas utilizadas neste estudo, sendo este o ponto de partida para a extrapolação 

vertical e horizontal. 

Através dos dados obtidos, o programa cria atlas da velocidade e da direção do vento 

referente ao local das medições e seu entorno. O WAsP tem sido usado para mapear recursos 

eólicos, micrositing de parques eólicos e estimativa de energia (Carvalho et al., 2013). Mais 

detalhes sobre o WAsP podem ser encontrados em Mortensen et al. (2007). 

Os dados de velocidade e direção do vento, tanto medido (TA-TRF e TA-PAR) quanto 

simulado (WRF-ARW) foram utilizados como condições iniciais para WAsP. Com isso, 

realizaram-se duas simulações, uma com dado medido e outra com dado modelado pelo 

WRF-ARW, totalizando quatro simulações. Após as simulações compararam-se os campos de 

recursos eólicos com dados medidos e simulados (WRF-ARW). O espaçamento de grade 

horizontal utilizado para a geração do Atlas de recurso eólico no WAsP foi de 50 m x 50 m. 

 Os arquivos de topografia em alta resolução foram obtidos do projeto TOPODATA 

(Valeriano e Rossetti, 2012), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e 

disponível no site http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php. O espaçamento horizontal 



27 
 

deste dado é de 30 m x 30 m. O dado de rugosidade foi desenvolvido para cada local 

determinado por meio das imagens de satélite obtidas pelo Google Earth. 

A metodologia de execução do WAsP com dados simulados por modelos numéricos de 

tempo de mesoescala é incipiente, porém bem estabelecida (Carvalho et al., 2013). Esses 

autores utilizaram dados de velocidade e direção do vento simulados pelo modelo WRF-ARW 

como condição inicial para WAsP e obtiveram resultados importantes, ampliando o número de 

informações para melhor planejamento de parques eólicos.   

 

2.2.9. Cálculo do potencial eólico 

 

Nos estudos sobre variabilidade do vento e da energia eólica, alguns métodos 

estatísticos são utilizados para variações aleatórias dessas variáveis. As séries temporais 

simuladas e observadas são apresentadas em termos da Função Densidade de Probabilidade 

Weibull (FDP), das quais é possível obter os seguintes parâmetros: escala (A); forma (k) e 

velocidade média (V). A FDP Weibull tem sido bastante utilizada para representar as 

distribuições da velocidade do vento para aplicação da energia eólica, pois apesar de sua 

forma simples é capaz de proporcionar um melhor ajuste aos dados experimentais (Carvalho 

et al., 2013; Nawri et al., 2014).  Pode-se escrevê-la pela seguinte equação:  

 

𝑓(𝑉)  (
 

 
) (

 

 
)
  1

𝑒 (
𝑉

𝐴
)
𝑘

                   (2.21) 

 

sendo: 𝑓(𝑉) a FDP Weibull da velocidade do vento; A o parâmetro de escala Weibull; k o 

parâmetro de forma adimensional de Weibull; 𝑉 é a velocidade média do vento. 

De acordo com o valor de k, a distribuição de Weibull é semelhante a outros tipos de 

distribuição da estatística. Se k=1.0 trata-se de uma distribuição exponencial. Para k=2.0, 

distribuição de Rayleight. Finalmente, se k=3.5, a distribuição é Normal (Lima e Bezerra 

2010). Uma vez que a velocidade do vento média 𝑉 e o desvio padrão são conhecidos, os 

parâmetros de Weibull podem ser calculados. 

O potencial eólico disponível P(W), que pode ser obtido considerando-se uma área de 

secção transversal  𝑇 (Área circula criada pelas pás do aerogerador), que seja perpendicular 

ao vetor velocidade do vento 𝑉  (m/s). Considerando a densidade do ar 𝜌𝑎𝑟  igual a 1.255 

(Kg/m
3
), o potencial é determinado por: 
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𝑃(𝑊)  
1

2
𝜌𝑎𝑟 𝑇𝑉

3                    (2.22) 

 

O total de potencial eólico (P(W)), que pode ser obtido a partir da velocidade do 

vento, depende da energia eólica disponível e das características de funcionamento do 

dispositivo de extração de energia eólica. Porém, devido ao limite de Betz, os aerogeradores 

não podem usar 100% deste potencial. A equação anterior pode ser rescrita adicionando um 

coeficiente conhecido como cp que tem como definição a eficiência máxima do limite de Betz 

(0.593). Portanto, a seguinte equação com cp fica: 

 

𝑃(𝑊)  
1

2
  𝜌𝑎𝑟 𝑇𝑉

3                                                                                            (2.23) 

      

A densidade potencial eólica é uma forma útil para avaliar o recurso eólico disponível 

em um local, sem levar em consideração o aerogerador. Logo, a Equação (2.23) pode ser 

reescrita da seguinte forma: 

 

𝑃

 𝑇
 

1

2
𝐶 𝜌𝑎𝑟𝑉

3                                                                  (2.24) 

 

Finalmente, a energia eólica (E) que pode ser extraída por um aerogerador é definida 

pela seguinte Equação (2.25). 

 

  𝑇 ∫ 𝑃(𝑊)𝑓(𝑉)𝑑𝑈
∞

 
                                                       (2.25) 

  

sendo: P(W) é a curva do potencial do aerogerador; T é período de dado utilizado. 

Com potencial eólico estimado em cada área de domínio do WAsP a partir das séries 

temporais utilizadas (simulada e observada), obtêm-se as estimativas de produção anual de 

energia “Annual Energy Production” (AEP) e a densidade de potencial eólico. Para a 

estimativa dos recursos eólicos foi considerado um aerogerador fabricado pela ENERCON, 

modelo E-53, com altura do hub 50 m e 60 m e 810 kW de potência nominal, colocado nas 

mesmas coordenadas geográficas das TA-TRF e TA-PAR e respectivos pontos de grades do 

modelo WRF-ARW. A curva de potência desse aerogerador é mostrada na Figura 2.11. 
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Figura 2.11: Curva de potência do aerogerador ENERCON E-53. Fonte: ENERCON. 
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CAPÍTULO 3 

SEASONALITY, INTERANNUAL VARIABILITY, AND LINEAR TENDENCY OF 

WIND SPEEDS IN THE NORTHEAST BRAZIL FROM 1986 TO 2011 

(Sazonalidade, variabilidade interanual e tendência linear da velocidade do vento no 

Nordeste do Brasil de 1986 a 2011) 

 

RESUMO 

 

A análise da velocidade do vento atualmente vem sendo utilizada em diversas áreas, 

especialmente na eólica para geração de energia. Neste estudo, foram utilizados dados de 

velocidade do vento, provenientes de registros de anemógrafo Universal Fuess, a 10 m de 

altura de 47 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, no período de 

janeiro de 1986 a dezembro de 2011. O objetivo do estudo foi investigar os aspectos 

climatológicos e a tendência da velocidade do vento sobre o Nordeste do Brasil. Para tanto, os 

métodos utilizados foram: Preenchimento de dados faltantes, cálculos estatísticos descritivos, 

gráficos boxplot, análise de agrupamento e análise da tendência usando o método estatístico 

Mann-Kendall. O método de agrupamento possibilitou a obtenção de cinco grupos 

homogêneos da velocidade do vento na região Nordeste do Brasil e os grupos que 

apresentaram maiores valores de velocidade na média histórica foram G1 e G2. A 

variabilidade sazonal da velocidade média do vento de cada grupo mostrou valores maiores 

para o inverno e primavera e um comportamento com valores menores para o verão e outono. 

Na variabilidade interanual da velocidade do vento, os grupos G1, G2 e G5 apresentaram 

maiores médias anuais. Constatou-se na série interanual picos nos valores da velocidade do 

vento, ficando acima ou abaixo da média histórica. Esses picos encontrados foram atribuídos 

aos eventos El Niño e La Niña, alterando o comportamento da circulação global e 

influenciando a velocidade do vento a 10 m de altura. A análise de tendência mostrou valores 

negativos mais significativos para os grupos G3, G4 e G5 em todas as estações do ano e na 

média anual para o período de estudo. 

Palavras chave: velocidade do vento, análise de agrupamento, análise de tendência, 

preenchimento de falhas.  
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SEASONALITY, INTERANNUAL VARIABILITY, AND LINEAR TENDENCY OF 

WIND SPEEDS IN THE NORTHEAST BRAZIL FROM 1986 TO 2011 

 

3.1. Introduction 

  

Information on wind speed near the surface is used to assist in projects in various 

fields, such as in coastal erosion, pollutant dispersion, civil engineering, and the construction 

of wind farms for power generation. The growth of the world economy increases the demand 

for energy, and renewable energy sources, such as wind power, have proven to be a viable 

alternative that can be widely employed. 

Pereira et al., (2013) reported that the production of wind energy in Brazil grew from 

22 MW in 2003 to 602 MW in 2009. This can be attributed to incentive programs of the 

federal government, such as Incentive Program for Alternative Sources of Electric Power 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica-PROINFA). These authors 

found that according to the projections of the models of the last report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), scenarios A1 and B2 point to an 

increase in wind speeds exceeding 20% by 2100 in Northeastern Brazil (NEB), particularly in 

its northern and eastern parts. 

To identify the wind potential of a location, it is necessary to have a time series with 

observations of wind speeds at a suitable height. In Brazil, the regions with the greatest 

potential are the coastlines of the South Atlantic, especially in the states of NEB, where the 

trade winds from the southeast (SE) in the Southern Hemisphere are strong. 

Recent studies have emphasized that climate change may affect wind speed trends. In 

China, a decrease in wind speeds has been observed between 1956 and 2004 (Jiang et al., 

2010), but these results may be the result of urbanization, which increases friction near the 

surface. In Australia, Troccoli et al., (2012), considered two different periods (1975–2006 and 

1989–2006) and observed a negative trend for wind speeds at 2 m and a positive one for those 

at 10 m from the surface. Other studies have also dealt with the climatological aspects of wind 

speeds over the continent at 10 m from the surface, employing statistical analyses, such as the 

clustering method, to identify homogeneous areas and long-term aspects of changes in wind 

speed (Pirazzoli and Tomasin, 2003; Gutiérrez et al., 2004; Pryor et al., 2006; McVicar et al., 

2008; Usbeck et al., 2010). 

Wind speed data obtained from meteorological stations or through numerical modeling 

has been used in different parts of the globe to identify the characteristics of seasonal and 
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interannual variabilities (Mason et al., 2008; Jiménez et al., 2010; Mathaba et al., 2012; 

Mostafaeipour et al., 2013). As an explanation of the variability of wind speed results 

presented in this study, the study of Troccoli et al., (2012) points to the following associated 

conditions: (i) the steep relief and aerodynamic roughness of the terrain; (ii) the presence of 

orography, causing thermal stability; (iii) the overlap of atmospheric circulation on different 

spatial scales (global, synoptic, mesoscale, and micro mesoescala), which influences the 

seasonal and interannual variabilities of the wind regime. 

Some recent studies on wind speeds have revealed their importance for wind energy, 

which is also affected by climate change, as can be seen from the significant negative trends. 

Some examples are the studies by McVicar et al., (2008) for the entire globe and by Cradden 

et al., (2012) for the UK. 

It is known that NEB is a region with high wind potential. The studies that support this 

statement, however, have been realized with short data series, that is, less than 10 years. There 

are no studies on NEB with series of observational data exceeding 20 years that investigate 

climatological aspects and wind speed trends, neither are there studies on trends in recent 

years. Therefore, the objective of this paper is to investigate the climatological aspects and 

wind speed trends in NEB for a period of 26 years in 47 weather stations. We hope that the 

results presented here may contribute to the (scientific and political) discussion on the 

generation of renewable energy in Brazil. 

3.2. Material and Methods 

3.2.1. Area of Study. The NEB region is situated at the easternmost end of South America, 

bathed in the north and east by the Atlantic Ocean. It is located in the NEB between the 

geographical coordinates 1°02’ to 18°20’ south and 34°20’ to 48°30’ west. It covers an area 

of 1.561.177.8 km
2
, which represents 18.3% of the Brazilian territory. Its population is 

53.081.950 hab, divided over nine states: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão 

(MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), and Sergipe 

(SE). 

Rainfall in NEB is irregular, varying in both spatial and temporal distribution. The 

rainy season is concentrated between January and June, and the dry season stretches from July 

to December (Hastenrath, 2012). The climatological annual average is 1.800 mm at the coast 

(coastal area) and below 400 mm in the central area (semiarid) (Da Silva, 2004). According to 

the INMET, the average annual temperature in NEB varies from 20.7°C to 27.4°C. The 
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maximum and minimum temperatures reach 33.8°C and 16.8°C, respectively. The annual 

average wind speed measured at 10 m varies from 0.5 to 5.5 m/s. 

 

3.2.2. Data. The wind speed data used were recorded by Fuess anemographs universal model 

AH-100 installed at 10 m above the surface and managed by the INMET. This equipment is 

intended to record the direction of the wind by a vane or arrow (pointing to the spot whence 

the wind) and wind speed throughout the day, with the three shells 

(http://www.inmet.gov.br/). The original set consisted of 92 anemographs; however, an 

inventory of each anemograph was made using the number of missing observations each year 

as an objective criterion. If the missing data values exceeded 15% of the total number of 

observations, the data of these anemographs was discarded, which reduced the set to 47 

weather stations. The 1200 UTC was established as the time of observation, and the date was 

collected in the period from 1986 to 2011. The spatial distribution of the 47 stations used in 

this study is shown in Figure 3.1. 

 

 

Figure 3.1: Spatial distribution of meteorological stations used in the study superimposed on 

the topography of NEB. 
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3.2.3. Filling in of Missing Data. Was used the method of Multivariate Imputation by Chained 

Equations (MICE) to fill in the missing data. According to Van Buuren and Groothuis-

Oudshoorn (2011), the MICE technique can be used in various research areas, such as 

healthcare, politics, psychology, and sociology, or any other field of science that deals with 

missing data in their time series. The Predictive Mean Matching (PMM) was used to 

compensate for these missing data, using the data from the four geographically closest 

meteorological stations Raghunathan and Bondarenko (2007). 

 

3.2.4. Cluster Analysis. Cluster analysis is an exploratory technique for multivariate data 

analysis that enables the classification of a set of observations into classes according to their 

similarities Gutiérrez et al., (2004). Cluster analysis was applied to the wind speed data for the 

period under study, using Ward’s hierarchical classification method. For similarity or 

dissimilarity was used the Euclidean distance method. The Euclidean distance method is 

being increasingly used to identify homogeneous regions for wind speeds recorded at 

meteorological stations in various parts of the world (Güldal and Tongal, 2008; Najac et al., 

2009; Ratto et al., 2010; Johnson et al., 2011).  

By applying cluster analysis, can be were able to identify 5 homogeneous groups 

according to the monthly averages of the historical time series (1986–2011). Figure 3.2(a) 

shows the dendrogram for the time series of monthly average wind speeds. It shows the 

connection of the locations with similar regimes. As can be seen in Figure 3.2(b), the 

geographical distance of the analyzed locations does not guarantee that the wind speed 

regimes are similar in data. 

In some cases, weather stations are clustered in the same group, even when they are in 

different regions of NEB. The weather stations of Salvador (BA) and Balsas (MA) are 

classified as G3, but they are separated by 1.023 km in a straight line. It is important to 

emphasize that the meteorological station in Salvador (BA) is located in the coastal area of 

NEB, in the State of Bahia. Its rainfall climatology is totally different from the weather station 

in Balsas (MA), which is located in the south of the state of Maranhão (Northern NEB). 
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Figure 3.2: Formation of homogeneous groups for historical average wind speeds (a); (b) 

spatial distribution of the groups across NEB. 
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3.2.5. Seasonal and Interannual Variabilities. There are several ways to study a one-

dimensional data set. In this study, was used applied the statistical boxplot technique 

described by Wilks (2006) to establish the seasonal and interannual variabilities of wind 

speeds in the selected groups. This methodology includes information on estimated values, 

their location (mean or median), scale (interquartile range), and asymmetry (difference 

between quartile and median). Anomaly computation of intensity variations above or below 

the anual average wind speeds showed that the El Niño and La Niña events influence large-

scale circulations, increasing or decreasing the intensity of winds over NEB. 

 

3.2.6. Mann-Kendall Test. The nonparametric Mann-Kendall test has been suggested by the 

World Meteorological Organization (WMO) to assess the data trends in time series of 

environmental variables (Da Silva et al., 2010). This test consists of comparing each value of 

the time series with the other values remaining in the sequential order. This test is based on 

the statistical term 𝑆, defined as follows: 

 

𝑆  ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(  1
  1

 
  2 𝑥 − 𝑥 ),        (3.1) 

 

where 𝑥  are the values of the sequential data point; 𝑛  is the length of the time series; 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥 − 𝑥 ) is -1 for (𝑥 − 𝑥 ) < 0, 0 for (𝑥 − 𝑥 ) = 0, and 1 for (𝑥 − 𝑥 ) > 0. The mean 

 [𝑆] and the variance 𝑉 𝑅[𝑆] are calculated according to the following equations: 

 

 [𝑆]  0,                                                                                                                     

               (3.2) 

𝑉 𝑅(𝑆)  
1

18
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛  5) − ∑ 𝑡 (𝑡 − 1)(2𝑡  5) 

  1 ]                                 

 

where 𝑡  is the number of connections to the 𝑝th value and  𝑞 is the number of connected 

groups. The values for S and 𝑉 𝑅(𝑆) are used to calculate the standardized Z test statistic as 

follows: 
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  1

√   ( )
              𝑖𝑓 𝑆 > 0

0                          𝑖𝑓 𝑆  0
  1

√   ( )
             𝑖𝑓 𝑆 < 0

        (3.3) 
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The presence of a statistically significant trend is analyzed using the value of Z. A 

positive Z value indicates a positive trend, while a negative Z value points to a negative trend. 

To test the level of significance α of the trend increase or decrease, the    (null hypothesis) is 

rejected if the absolute value of Z is greater than  1  2⁄ , where  1  2⁄  is obtained from the 

cumulative standard normal distribution tables (Modarres and Da Silva, 2007). In our case, 

the levels of the significance test α are 0.001, 0.01, 0.05 and 0.1.  

 

3.3. Results  

 

The mean, median, maximum, minimum and standard deviations in the time series, 

separated by the groups selected in the cluster analysis, are shown in Table 3.1. The average 

wind speed is highest in the G1 (3.37 m/s), G2 (4.11 m/s) and G5 (2.83 m/s) groups, and 

lowest in the G3 (1.35 m/s) and G4 (2.14 m/s) groups. The minimum speed varies from 0.30 

m/s for group G4 to 1.29 m/s for G2, while the maximum ranges from 3.65 m/s for G3 to 7.71 

m/s for G2. The variability (indicated by the standard deviation) is highest for G1 (0.97 m/s) 

and lowest for G3 (0.55 m/s). 

 

Table 3.1: Descriptive statistical analysis for each group of the time series. 

Group 

 

Period 

 

Minimum 

(m/s) 

Maximum 

(m/s) 

Median 

(m/s) 

Mean  

(m/s) 

Standard deviation 

(m/s) 

G1 1986-2011 0.60 5.89 3.47 3.37 0.97 

G2 1986-2011 1.29 7.71 4.07 4.11 0.84 

G3 1986-2011 0.10 3.65 1.27 1.35 0.55 

G4 1986-2011 0.30 4.50 2.06 2.14 0.64 

G5 1986-2011 1.17 6.63 2.78 2.83 0.72 

 

3.3.1 Seasonal Variability. In Figure 3.3 the boxplots for the selected groups are traced. The 

boxplots for the historical average wind speeds for each season of the year suggest the 

presence of some apparently atypical values (outliers, represented by the symbol °), especially 

in winter (Figure 3.3 (c)) for the G1 and G2 groups. In Figure 3.3 (a)-(d) we can observe that 

winter (June, July and August-JJA) and spring (September, October and November - SON) 

produce the highest wind speed values for the selected groups. G5 presents a higher median in 

spring with 3.3 m/s (Figure 3.3 (d)), while in other seasons this value ranges between 2.50 and 

2.86 m/s.  

The highest median values were observed in the G1 and G2 groups during winter and 

spring, while the lowest values occurred in groups G3 and G4 during summer (December, 
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January and February-DJF) and autumn (March, April and May - MAM). According to the 

boxplots values presented in Figure 3.3 (a)-(b), groups G3 and G4 have less variability in 

wind speed for each seasonal transition.  

The variability of the average annual wind speeds of the groups for the period 1986-

2011 is presented in the bloxplot of Figure 3.3 (e). The largest variability around the median 

is presented by group G5, and the highest median values are observed in the groups G1, G2, 

and G5 (Figure 3.3 (e)). The lowest variability is presented by groups G3 and G4, with a 

median equal to 1.27 and 2.06 m/s, respectively. 

Group G2, which has meteorological stations located on the east coast and semiarid 

region of NEB, registers higher medians than the other groups (Figure 3.3 (a)-(e)). This is the 

region that is most influenced by trade winds, associated with the South Atlantic High and the 

sea breeze. G2 stands out in the comparison with other groups for all seasons, with winds 

averaging between 4.0 and 5.0 m/s. Another factor contributing to the high wind speed values 

in the G2 group is the topographic elevation of the semiarid region in NEB, which is defined 

by high plateaus.  

 

 

Figure 3.3: Boxplot showing the variability of the seasonal average wind speed of the groups: 

(a) summer, (b) autumn, (c) winter, (d) spring, and (e) the historical annual wind speed 

average. 
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The monthly cycle of the groups is shown in Figure 3.4. The minimum wind intensity 

values occur during the months corresponding with the rainy season in the NEB region, from 

February to May, and the maximum values occur in the months of August to November.  

 

Figure 3.4: Average monthly wind speeds for the analyzed groups in the period from 1986 to 

2011 in NEB. 

 

3.3.2 Interannual variability. The interannual analysis shows that the group’s present higher 

values in the dry seasons (winter and spring) than in the rainy seasons (summer and fall), as 

can be seen in Figure 3.5 (a)-(e). The wind intensity of groups G1 and G2 is also influenced 

by the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) localization. In August (winter) and September 

(spring), the land-ocean thermal gradients widen as the ITCZ migrates north. Consequently, 

the trade winds intensify through their joint action with the sea breeze. Conversely, in the 

rainy season (in particular, in the February-summer and March-autumn months), the 

movement of the ITCZ to the south decreases wind speeds (Hastenrath, 2012; Mason et al., 

2008). Weather stations located in the south east coast of NEB belonging to the group G5 

have lower wind speed values than those in groups G1 and G2 (Figure 3.5 (c) and 3.5 (d)) 

because of the weakening of the trade winds as a result of the localization of stations with 

respect to the equator, in combination with a moderate sea breeze (lower ocean-land thermal 

gradient). Winds in G5 intensify in spring. This is the dry season with its higher solar 

radiation and, consequently, a higher thermal gradient between ocean-land (sea breeze) 

associated with the trade winds (Figure 3.5 (d)). 
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The low values observed for G3, in all seasons, with values below 2.0 m/s (Figures 3.5 

(a)-(d)), is determined by the proximity of the weak pressure gradients associated with the 

equatorial depression (Ahrens, 2011), the high surface friction caused by its dense vegetation 

and its relatively low topographical position. The same vegetation and topography factors 

apply to the weather stations of group G5. 

Figure 3.5 (e) presents the annual average wind speeds within the groups for the time 

series. We can observe that G1, G2 and G5 have the highest average wind speed values, while 

G3 and G4, with their own characteristics regarding circulation patterns and geomorphology, 

have the lowest annual average. In Figure 3.5 (e) the variability of each year can be observed, 

with wind speeds staying above, below or close to the historical average in a particular group.  

Table 3.2 presents the descriptive statistics of the internannual variability of the groups 

for the time series, taking into account the influence of El Niño and La Niña events on the 

change in wind intensity over NEB. 

 

Table 3.2: Years with El Niño and La Niña events, which are responsible for changes in wind 

intensity over the studied region. Years with El Niño and La Niña activity were established 

based on the data from the Center for Weather Forecasting and Climate Studies - 

CPTEC/INPE (http://enos.cptec.inpe.br/). 
 

Meteorological 

Phenomenon 

 

Year 

 

Observed mean (m/s) 

 

Anomaly (m/s) 

 

  G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

G5 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

G5 

 

El Niño 1987 3.38 4.02 1.51 2.31 3.27 0.01 -0.09 0.16 0.17 0.44 

La Niña 1988 3.22 4.10 1.54 2.27 3.06 -0.15 -0.01 0.19 0.13 0.23 

El Niño 1993 3.64 4.44 1.37 2.19 3.00 0.27 0.38 0.02 0.05 0.17 

El Niño 1998 3.67 4.51 1.31 2.16 3.02 0.30 0.40 -0.04 0.02 0.19 

La Niña 2000 3.27 4.06 1.20 2.02 2.71 -0.10 -0.05 -0.15 -0.12 -0.12 

El Niño 2005 3.62 4.15 1.37 2.22 2.86 0.25 0.04 0.02 0.08 0.03 

La Niña 2008 3.22 3.91 1.23 2.08 2.58 -0.15 -0.20 -0.12 -0.06 -0.25 

 

The 1987 El Niño, classified as moderate, is reflected in the maximum wind intensities 

of G1, G3, G4 and G5 (Figure 3.5 (e)), which stayed above their historical averages (G1: 3.37 

m/s, G3: 1.35 m/s; G4: 2.4 m/s and G5: 2.83 m/s). These groups reach other maximums in the 

El Niño of 1993. In 1998, a strong El Niño event produced higher values than the historical 

averages for all groups (Table 3.2).  

In the La Niña events of 2000 and 2008, the wind speed intensity was always below 

the average. Especially in 2000, with G3 presenting the largest anomaly: -0.15 m/s. In 2008 

G5, was the biggest outlier with -0.25 m/s. 
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Figure 3.5: Quarterly ((a)-(d)) and anual (e) average wind speed graphs for the period 1986-

2011. 

 

3.3.3. Trend Analysis. The trend analysis tests with the Mann-Kendall method are 

summarized in Table 3.3. We can observe that the average annual wind speeds for groups G3, 

(e) 
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G4, and G5 have a negative trend, with a significance level of P < 0.001, while G1 and G2 

did not show any significance in their trend tests.  

In summer, the decrease in speeds was more pronounced in G3 and G5, with 

significance levels of P < 0.001. This trend was highest in group G5, with a Z value of -4.06, 

representing an impact of climate variability and on wind resources. In some locations of this 

group, wind intensity was greater than 3.0 m/s.  

Other important findings were the negative trend in winter and spring for G3 and G5. 

In G4, a negative trend can be observed with Z values of -2.64 and -2.51 and significance 

levels of P < 0.01 and P < 0.05 for winter and spring, respectively. This period is 

characterized by higher wind intensity, according to its climatology. The highest values in the 

Mann-Kendall trend test were found for summer and fall in all groups. For the rest of the 

analyses, significance levels of P < 0.001 and P < 0.01 were observed.  

 

Table 3.3: Results of the Mann-Kendall tests of the groups for seasonal and interannual 

variabilities. 

Group Period Average (m/s) Mann-Kendall test (Z) Signific. (P ) 

 

 

 

G1 

 

 

Annual 

 

3.37 

 

-0.44 

 

- 

DJF (Summer) 3.05 -0.62 - 

MAM (Autumn) 2.39  0.26 - 

JJA (Winter) 3.84  0.26 - 

SON (Spring) 4.17 -1.28 - 

 

 

 

G2 
 

 

Annual 

 

4.11 

 

-1.59 

 

- 

DJF (Summer) 3.91 -1.50 - 

MAM (Autumn) 3.49 -1.28 - 

JJA (Winter) 4.34 -1.54 - 

SON (Spring) 4.70 -0.22 - 

 

 

 
G3 

 

Annual 

 

1.35 

 

-4.14 

 

<0.001 

DJF (Summer) 1.11 -3.61 <0.001 

MAM (Autumn) 1.12 -4.01 <0.001 

JJA (Winter) 1.59 -2.73 <0.01 

 SON (Spring) 1.58 -3.44 <0.001 

 

 

 

G4 

 

 

Anual 

 

2.14 

 

-4.10 

 

<0.001 

DJF (Summer) 1.99 -2.64 <0.01 

MAM (Autumn) 1.64 -2.82 <0.01 

JJA (Winter) 2.16 -2.64 <0.01 

SON (Spring) 2.75 -2.51 <0.05 

 

 

 

G5 

 

Anual 

 

2.83 

 

-4.14 

 

<0.001 

DJF (Summer) 2.90 -4.06 <0.001 

MAM (Autumn) 2.46 -3.09 <0.01 

JJA (Winter) 2.64 -3.92 <0.001 

SON (Spring) 3.33 -3.26 <0.01 
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3.4. Discussion and Final Remarks 

 

According the study from Oliveira and Costa (2011), the highest wind speeds were 

found in the period from August to November. When we look at the NEB region regarding its 

viability for wind energy projects, only groups G1 and G2 prove to be favorable locations, 

with historical averages above 3 m/s. 

De Lucena et al. (2010) used numerical weather models for future scenarios and 

presented results for the wind conditions in the northern coastline of NEB that prove 

favorable for investments in wind power. This could lead to an expansion in the use of 

renewable energy in this region. Three of the four weather stations in G1 are located in this 

area, and the wind speed values were considerable. NEB has a greater wind power potential in 

the second semester, especially the G1 and G2 groups. Pasicko et al. (2012) argue in a 

detailed study that, for the development of a climatologically viable wind farm project, wind 

speeds exceeding 3 m/s and in a constant direction are required.  

Based on the data analyzed in this study, we observed a seasonal variability in the 

groups of the NEB region, which can be seen in Figures 3.3 and 3.4. Lima and Bezerra (2010) 

have also demonstrated the existence of seasonality in wind speeds with data obtained from 

two anemometric towers, located in the central NEB region (semiarid) (Triunfo: 07°50'17"S, 

38°06'06"W and São João do Cariri: 07°22'54"S, 36°31'38"W), with maximum values in the 

months of July to November and minimums in March and April. The seasonal wind speed 

variability of G1, G2, G3, G4, and G5 presented maximum and minimum values in these 

same months. In addition, Rehman (2013) also confirmed seasonality in wind speed data 

collected at different points in Saudi Arabia, with the highest values occurring during the 

summer months (winter in the southern hemisphere) and the lowest during the winter months 

(summer in the southern hemisphere).   

Regarding the interannual variability in the groups, we observed that wind speeds 

increased during El Niño events and decreased during La Niña, which can be confirmed by 

the anomalies presented in Table 3.2. Vieira (2008) observed an increase in wind speeds 

during the dry season along the coast of the state of Ceará of approximately 2 m/s for the El 

Niño year of 1983. In the strong La Niña event of 1999, he added to these results by 

observing that in the rainy season of the northern sector of NEB the average wind speed 

values decreased in relation to the climatological average. 

Rehman (2013) performed statistical trend analysis with the Mann-Kendall method on 

the average annual data for the entire time series (1970-2006) from stations located in Saudi 
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Arabia. The Al-Ahsa weather station presented a Z test value that indicates a decreasing 

annual average wind speed trend. Similar decreasing trends were observed in Al-Baha, Guriat, 

Sharourah, Taif, and Yanbo, with significance levels P < 0.01, in addition to Gizan, Tabouk, 

Medinah, Nejran and Qaisumah, which had a significance of P < 0.001. The G3, G4 and G5 

groups present decreasing trends with Z test values and significance levels similar to those 

found by Rehman (2013). Pereira et al., (2013) have shown a decreasing trend in their 

historical series of average annual wind speeds for weather stations in the NEB region 

(Caravels-BA; Parnaíba do Sul region-PI; Maceió-AL). The results for G1 and G2 did not 

present significant annual trends in their results. Pereira et al. (2013) state in their conclusion, 

that the large number of non-significant results is a consequence of the few available 

meteorological stations with longer time series, which would enable more conclusive results. 

Based on the results present, the main conclusions can be summarized in the following 

points.   

(i) In the analysis of 47 meteorological stations of the NEB region, divided into five 

homogenous groups, the highest annual average wind speed (at 10 m from the 

surface) of 4.11 m/s was observed in G2, the lowest was 1.35 m/s in G3.  

(ii) The highest median values for seasonal variability were observed in winter and 

spring, except for G5, which had its highest median value in spring with a value of 

3.3 m/s. The variability of the average annual wind speeds in the boxplots, showed 

a greater variability in group G5. The lowest variability was presented by G3 and 

G4. The groups with the highest median values were G1, G2, and G5. We also 

found that the locations of G2 with an elevated topography, specifically central 

NEB (semiarid), favor an increase in wind intensity. 

(iii) The G1, G2 and G5 groups presented the highest annual averages for interannual 

variability. The lowest were observed in G3 and G4. We found that in the years 

1987 (G1, G3, G4, and G5), 1993 (G1-G5), 1998 (G1, G2, G4, and G5) and 2005 

(G1-G5) the average wind speeds were above the historical average. The 

intensification of circulation in the NEB region for these years is caused by El Niño 

events. During the La Niña events of the years 1988 (G1 and G2), 2000 (G1-G5) 

and 2008 (G1-G5), the annual average speeds remained below their historical 

averages. 

(iv) The analysis of wind speed trends enables us to draw the following conclusions: 

(i) the groups G3, G4, and G5 showed a negative trend in annual average speeds 

with a high significance (P < 0.001); (ii) no significant trend was identified for 
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groups G1 and G2; (iii) during the summer, a more pronounced decrease in wind 

speeds was observed in G3 and G5, with a significance level of P < 0.001 and Z test 

values of -3.61 and -4.06; (iv) in winter and spring, group G4 presented the 

strongest negative trend, with Z values of -2.64 and -2.52 and significance levels of 

P < 0.01 and P < 0.05, respectively; (vi) the highest Z values were found in the 

summer and fall for all groups.  

(v) The study indicates that the regions G1 and G2 have the greatest potential for 

expanding the use of wind power, since these are the areas with high wind speeds 

and no significant trends; 

(vi) It should be noted that these results were obtained from conventional 

meteorological stations at a specific time (1200UTC). This analysis should 

therefore be extended, and, at the same time, the results portrayed here should be 

interpreted with caution. Improvements can be made by including a greater number 

of wind speed data measured by conventional (at four times: 00, 06, 12, 18 UTC) 

and automatic (every hour) meteorological stations in NEB. These stations should 

also have a lower percentage of missing data. We believe, however, that the results 

presented here are of great value for the planning of future investments in wind 

power in NEB. 
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CAPÍTULO 4 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA VELOCIDADE DO VENTO NO NORDESTE DO 

BRASIL ATRAVÉS DO MODELO REGIONAL WRF 

 

RESUMO 

 

O desempenho do modelo Weather Research and Forecast (WRF) para simulação da 

velocidade do vento com dois domínios aninhados foi avaliado neste estudo. As medições em 

três torres anemométricas (TA) realizadas no período de janeiro/2005-2006 a dezembro/2005-

2006 foram validadas estatisticamente com as previsões nas mesorregiões: Sertão (Triunfo-

Pernambuco), Borborema (São João do Cariri-Paraíba) e Norte Cearense (Paracuru-Ceará). 

Foram utilizados os métodos de assimilação de dados grade nudging para o processamento e 

filtro de Kalman no pós-processamento do modelo para correção dos erros sistemáticos do 

campo da velocidade do vento. Os resultados das simulações sugerem que o vento tende a ser 

mais intenso para Triunfo (interior de Pernambuco) e Paracuru (Litoral Norte do Ceará), 

sendo a primavera a estação que apresenta ventos de maior intensidade. Os resultados 

mostraram que a qualidade da previsão da velocidade realizada com o WRF é satisfatória, 

tendo como destaque o verão e outono em ambos os domínios para Paracuru e São João do 

Cariri, enquanto Triunfo nas estações inverno e primavera. Além disso, revelam que para TA 

Paracuru o WRF acompanha as variações de velocidade média horária de forma mais concisa. 

De acordo com a análise estatística os maiores erros foram encontrados para TA São João do 

Cariri e Triunfo. Com aplicação do Filtro de Kalman, os resultados melhoraram 

significativamente, eliminando os erros sistemáticos para ambos os domínios. Alguns 

aspectos do modelo WRF precisam ser mais testados e avaliados a fim de aperfeiçoar seu 

desempenho no campo da velocidade do vento, principalmente as parametrizações da camada 

limite e microfísica de nuvens e de cumulus com foco maior para áreas de topografia 

complexa. Os índices estatísticos constatados foram equivalentes, e melhores em alguns casos 

distribuídos nas estações do ano, a outros estudos deste gênero, apontando o WRF com uso 

das ferramentas de assimilação de dados adequado para previsão da velocidade do vento. 

 

Palavras chave: modelo WRF, Filtro Kalman, velocidade do vento. 
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA VELOCIDADE DO VENTO NO NORDESTE DO 

BRASIL ATRAVÉS DO MODELO REGIONAL WRF 

 

4.1. Introdução 

 

O crescimento econômico no Brasil nos últimos anos tem aumentado à necessidade de 

geração de energia elétrica. Neste contexto, a utilização de fontes limpas e renováveis de 

energia, como a velocidade do vento (eólica), apresentou-se em destaque nos últimos 20 anos, 

segundo dados da Global Wind Energy Council (GWEC - http://www.gwec.net). Além disso, 

a maior parte do potencial eólico onshore do Brasil foi detectado em áreas costeiras e com 

topografias complexas da região do Nordeste Brasileiro (NEB), principalmente nos estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia (Amarante et al., 2001). 

Apesar do aumento da utilização de energia eólica no Brasil, a falta de medidas 

confiáveis de velocidade e direção do vento ainda prejudica a elaboração de novos projetos 

nessa área. Carvalho et al., (2013), afirmaram algumas restrições para projetos eólicos com 

medição da velocidade de vento: i) o alto custo; ii) a qualidade e a disponibilidade dos dados; 

iii) medições durante um período representativo, normalmente com duração mínima de 1 (um) 

ano.  

A evolução do setor de energia eólica está trazendo uma necessidade de obter um 

conhecimento preliminar do recurso eólico disponível em áreas com indisponibilidade de 

torres anemométricas de medição da velocidade do vento, fazendo-se necessário o 

conhecimento prévio dos regimes dos ventos locais. No Brasil, o monitoramento contínuo 

dessas informações ainda é ineficiente, apesar de alguns esforços recentes em se determinar 

uma climatologia da velocidade do vento no Nordeste do Brasil (NEB) (Santos e Santos e 

Silva, 2013). Nesse sentido, acredita-se que os Modelos Numéricos de Tempo (MNT) de 

mesoescala podem contribuir para suprir tal carência (Carvalho et al., 2012; Cheng et al., 

2013). O uso de modelos de mesoescala como fonte de dados de vento oferecem algumas 

vantagens, tal como: i) baixo custo computacional na montagem de um cluster; ii) maior 

resolução na amostragem (horizontal e vertical) em comparação as redes anemométricas 

existentes no NEB; iii) possibilidade de ajustes, com dados medidos em estações 

meteorológicas e anemométricas. 

Os MNT apresentam erros sistemáticos na previsão de algumas variáveis 

meteorológicas, como a velocidade e direção do vento, principalmente em camadas próximas 

à superfície. Esses erros apresentados no vento simulado estão relacionados com as 
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parametrizações físicas, as condições iniciais e de contorno, suavização da orografia e 

vegetação (Cassola e Burlando, 2012). Outro problema apresentado no MNT é a dificuldade 

em representar os fenômenos de microescala (Carvalho et al., 2014). 

Uma forma de resolver esses problemas de representação do campo de vento nas 

previsões do comportamento do vento é através de ferramentas estatísticas e técnicas de 

assimilação de dados aplicados no decorrer da simulação e no pós-processamento dos MNT 

de mesoescala (Galanis et al., 2006; Louka et al., 2008). Uma abordagem bem sucedida que 

vem sendo utilizada como assimilação de dados em variáveis meteorológicas é método 

estatístico Filtro de Kalman (FK), que consiste de um conjunto de equações matemáticas que 

fornece uma solução computacional eficiente através do método dos mínimos quadrados 

(Galanis et al., 2006). Outro método de assimilação de dados também utilizado em MNT é o 

relaxamento newtoniano (Carvalho et al. 2012, 2013, 2014). Esses autores verificaram que o 

modelo WRF com opção de relaxamento newtoniano apresentaram melhores resultados do 

que o uso de diferentes opções da física do modelo.  

Nas regiões litorânea e semiárida do NEB, foco desta pesquisa, há poucos estudos 

sobre a sensibilidade do uso de dados simulados pelo modelo WRF. Essas possibilidades de 

melhorias das simulações com o WRF sobre o NEB motivaram a presente pesquisa. Neste 

sentido, o objetivo deste artigo é determinar a potencialidade do modelo WRF, com o uso de 

técnicas de assimilação de dados (relaxamento newtoniano e FK) para melhoria da previsão 

da velocidade do vento sobre regiões distintas do NEB, com e sem presença de topografia 

complexa, validado com dados medidos de velocidade do vento das torres anemométricas.  

 

4.2. Dados e Metodologia 

 

4.2.1. Área de Estudo e Dados Observacionais. Utilizaram-se dados coletados em três torres 

anemométricas (TA), situadas nas seguintes localidades: Paracuru (3° 24’ 36” S e 39° 1’ 51” 

W) - Estado do Ceará (CE); São João do Cariri (7° 23’ 27”S e 36° 31’ 58”W ) – Estado da 

Paraíba (PB); Triunfo (7° 50’ 16”S e 38° 6’ 7”W) – Estado de Pernambuco (PE). Os dados das 

TA foram obtidos por meio da Secretaria de Infra-Estrutura do Ceará (SEINFRA/CE - 

http://www.seinfra.ce.gov.br) e da rede Sistema de Organização Nacional de dados 

Ambientais (SONDA - http://sonda.ccst.inpe.br/). A rede SONDA é gerenciada pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE) com apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), destinada a coletar e melhorar a base de dados dos recursos de energia 

solar e eólica no Brasil (Martins et al., 2007). Apresenta-se na Figura 4.1 a localização de 

http://sonda.ccst.inpe.br/
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cada TA utilizada. A Tabela 4.1 apresenta a fonte de dados, as características locais, 

coordenadas geográficas e altura dos sensores utilizados na TA. 

 

  

Figura 4.1: Localização em destaque de cada Torre Anemométrica utilizada no estudo 

sobreposta à sua topografia. Fonte: Próprio autor, utilizando dados de elevação digital Shuttle 

Radar Topographic Mission (SRTM) resolução horizontal 90 m. 
 

Tabela 4.1: Característica local, localização geográfica, período de dados e altura dos sensores 

das TA. 
 

 
Município/Sigla/Fonte 

 
Altitude 

(m) 

 
Terreno 

 
Vegetação 

 
Coordenadas 

Geográficas 

 
Altura 

da 

Torre 

 (m) 

 
Níveis de 

Medição 

(m) 

 
Período 

de Dados 

 
Paracuru/ 

TA-PAR/SEINFRA-CE 

 
20 

 
Plano 

 
Caatinga 

 
03º24’42,4’’S  

e  

38º59’02,8’’W 

 
60 

 
20-40-60 

 

 
2005  

Jan. a Dez. 

 
Triunfo/TA-TRF/SONDA 

 
1.123 

 
Montanhoso 

 
Caatinga 

 
07° 49' 38" S 

e 

38° 07' 20" W 

 
50 

 
25-50 

 
2006 

Jan. a Dez. 

 
São João do Cariri/ 

TA-SJC/SONDA 

 
486 

 
Montanhoso 

 
Caatinga 

 
07°22’54”S 

e 

36°31’38”W 

 
50 

 
25-50 

 
2006 

Jan. a Dez. 
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As torres anemométricas de Triunfo (TA-TRF) e São João do Cariri (TA-SJC) são 

equipadas com um data logger para armazenamento das amostras com sensores fabricados 

pela R. M. Young Company. O sensor de velocidade do vento um anemômetro do tipo hélice, 

modelo 05106 – “Wind Monitor-MA Model 05106”, que mede a velocidade horizontal e a 

direção do vento. A amostragem de dados é feita a cada minuto, porém, os dados são 

integrados a cada 10 minutos. 

Na torre de Paracuru (TA-PAR), os dados de vento são registrados a partir de um 

anemógrafo computadorizado, modelo NRG 9200Plus, fabricado pela NRG Sytems Inc. O 

anemógrafo utilizado para o estudo possui uma taxa de amostragem de 0.5 Hz e foi 

programado para realizar registros num intervalo de integração de 10 minutos. 

A partir das séries temporais a cada 10 minutos foram geradas novas séries com 

médias horárias e diárias para os anos 2005 (TA-PAR) e 2006 (TA-TRF e TAR-SJC). Os 

dados foram obtidos para um período de janeiro a dezembro sem falhas. Os dados 

anemométricos obtidos pela rede SONDA-INPE e SEINFRA-CE foram submetidos a um 

controle de qualidade, cujos critérios seguem padrões internacionais da The Meteorological 

Resource Center (WebMET - www.webmet.com) e National Renewable Energy Laboratory 

(NREL). A Tabela 4.2 apresenta os critérios de validação utilizados para qualificação dos 

dados de velocidade de vento neste estudo. 

 

Tabela 4.2: Critérios de validação aplicados na velocidade do vento para as torres 

anemométricas. 

Número Critérios/Valores em (m/s) Descrição Origem 

1 𝑀í𝑛(𝑉) > 0 Limite Inferior SONDA 

2 𝑀á𝑥(𝑉) < 25 Limite Superior SONDA 

3 𝑀á𝑥[𝑉(∆3)] − 𝑀í𝑛[𝑉(∆3)] > 0.1 Variabilidade em 3h SONDA 

4 𝑀á𝑥[𝑉(∆24)] − 𝑀í𝑛[𝑉(∆24)] > 0.5 Variabilidade em 24h SONDA 

5 𝑉(∆1) < 5.0 Variabilidade em 1h NREL 

6 0 < 𝜎 < 3 Desvio Padrão entre 0 e 3 m/s NREL 

7 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 < 𝑀é𝑑𝑖𝑎(𝑉) < 25 Média entre offset e 25 m/s NREL 
 

4.2.2. Modelo WRF. O MNT de mesoescala utilizado foi o Advanced Research Weather 

Research and Forecasting System (WRF-ARW), versão 3.5, desenvolvido pelo National 

Centre for Atmospheric Research (NCAR). O WRF-ARW é um modelo não hidrostático, com 

opção hidrostática, de previsão numérica de tempo de mesoescala que foi desenvolvido tanto 

para a previsão operacional quanto pesquisa em ciências da atmosfera (Shamarock et al., 

2008). Seus conceitos físicos são baseados na conservação de massa, explicitando as 

variações de energia, momentum, termodinâmico e umidade do ar. Maiores detalhes quanto à 

http://www.webmet.com/
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estrutura numérica e computacional do modelo podem ser obtidas em Skamarock et al. 

(2008). 

 

4.2.3. Domínio do modelo, configuração e período de simulação. As Figuras 4.2 (a) e (b) 

mostram duas áreas (A1 e A2) utilizadas nas simulações e seus respectivos domínios. A 

primeira área (A1) foi utilizada para validar o modelo WRF-ARW por meio das TA-SJC e 

TA-TRF. O primeiro domínio do modelo (A1-d01) possui 180 pontos de latitude por 144 de 

longitude e 15 km de espaçamento de grade. O segundo domínio (A1-d02) possui 166 pontos 

de latitude por 130 de longitude e 5 km de espaçamento de grade. O domínio d01 da A1 

abrange todo NEB e uma faixa tropical do Oceano Atlântico, enquanto o domínio d02 

compreende toda área que abrange as torres anemométricas TA-SJC e TA-TRF (Figura 4.2 

(a)). A segunda área (A2) utilizada na validação da simulação por meio da TA-PAR tem como 

primeiro domínio (A2-d01) 131 x 110 pontos de grade, enquanto que o segundo domínio 

(d02) da A2 tem 121 x 100 pontos de grade (Figura 4.2 (b)). Ambos com os mesmos 

espaçamentos de grades na horizontal da A1. O domínio d01 da A2 abrange parte do NEB e 

um faixa do Oceano Atlântico (norte), enquanto que o domínio d02 da A2 abrange a área onde 

se encontra a TA-PAR e uma pequena faixa do Oceano Atlântico Norte (Figura 4.2 (b)). 

Na vertical, foram determinados 50 níveis desde a superfície até 100 hPa. As 

parametrizações físicas utilizadas nas simulações são informadas na Tabela 4.3. Essa 

configuração seguiu alguns estudos recentes com o uso do WRF-ARW para regiões tropicais 

(Marchi, 2011; Ramos et al. 2013).  

 

(a)                                                                    (b) 

 

Figura 4.2: Domínio de integração do modelo WRF-ARW; (a) área A1 e (b) área A2 com 

espaçamentos de grade 15 km (d01) e 5 km (d02). 
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Tabela 4.3: Parametrizações utilizadas nas simulações do modelo WRF-ARW. 

Parametrização Esquema Referência 

Radiação de comprimento 

de onda longa 

Rapid Radiative Transfer 

Model (RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Radiação de comprimento 

de onda curta 

Rapid Radiative Transfer 

Model (RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Microfísica WRF Single-Moment 6-

class 

Hong e Lim (2006) 

Cumulus Kain-Fritsh Kain (2004) 

Camada de Superfície Monin-Obukhov Monin e Obukhov (1954) 

Modelo de Superfície do 

Solo 

Noah land-surface model Tewari et al., (2004) 

Camada Limite Planetária Mellor-Yamada-Janjic Janjic (1994) 

 

Para as condições iniciais e de contorno foram utilizados dados do National Centers 

for Environmental Prediction (NCEP) Final Operational Global Analysis (FNL), com 

espaçamento de grade 1.0º x 1.0º (aproximadamente 110 x 110 km), dispostos às 00, 06, 12, 

18 UTC. Esses dados são disponibilizados em 27 níveis verticais. As informações da 

topografia são provenientes do modelo global de elevação digital desenvolvido pelo U.S. 

Geological Survery (USGS), cobrindo toda a parte continental da Terra. Os dados de umidade 

do solo também são do USGS com 16 categorias.  Os dados de condição da vegetação usados 

nas simulações são provenientes do satélite Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) com 20 categorias. Essas três informações (topografia, tipo de vegetação e umidade 

do solo) são disponibilizadas em uma grade regular de aproximadamente 925m.  

As simulações com o WRF-ARW foram de 84 horas, excluindo-se as 12 primeiras 

(spin-up).  As simulações foram realizadas nos períodos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 

2005 para A2 e 1 janeiro a 31 de dezembro de 2006 para A2. Para assimilação dos dados foi 

utilizada a opção relaxamento newtoniano por grade (nudging) em todas as simulações. 

Vários trabalhos na literatura têm demostrado que o uso do nudging em um modelo 

meteorológico leva a melhores resultados na simulação (Carvalho et al., 2012; Santos-

Alamillos et al., 2013).  

 

4.2.4. Pós-processamento por meio do filtro de Kalman. O FK é um método de assimilação de 

dados proposto para melhoria da simulação de campos meteorológicos, como por exemplo, 

temperatura do ar e velocidade do vento, simulado por um modelo MNT (Galanis et al., 

2006). A metodologia utilizada neste estudo para o desenvolvimento do filtro Kalman é 

baseada nos trabalhos de Galanis et al., (2006), Louka et al., (2008) e Cassola e Burlando 

(2012). Esses autores investigaram o uso de funções polinomiais não-lineares do algoritmo 
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clássico do filtro de Kalman em parâmetros meteorológicos (velocidade do vento) previstos 

por MNT. O FK (Cassola e Burlando, 2012) é um procedimento de estimação sequencial, 

estatisticamente ideal, para sistemas dinâmicos lineares. As medições da velocidade do vento 

são recursivamente combinadas com as previsões feitas, adotando-se pesos que minimizem os 

erros correspondentes. 

 A principal vantagem deste método é sua fácil aplicação e adaptação a qualquer 

alteração das observações, bem como a utilização em séries temporais curtas (Louka et al., 

2008). A velocidade do vento apresenta um comportamento não linear onde o método clássico 

do FK linear não se enquadra na aplicação, apresentando maiores erros em seus resultados 

(Louka et al., 2008). Estudos encontrados na literatura apontam que o uso de polinômios de 

ordem arbitrária com aplicação do método clássico FK não linear apresentaram resultados 

satisfatórios na previsão de variáveis meteorológicas, como por exemplo, temperatura do ar e 

velocidade do vento (Galanis et al. 2006; Louka et al. 2008; Cassola e Burlando, 2012). Um 

detalhamento das equações e os métodos utilizados para montagem da função neste estudo 

podem ser consultados em Galanis et al. (2006) e Cassola e Burlando (2012). 

 Para as torres anemométricas examinadas, a função FK foi aplicada na velocidade do 

vento ao nível de medição igual e próximo (50 m - TA-SJC /TA-TRF e 60m - TA-PAR) do 

nível interpolado dos dados previstos pelo modelo WRF-ARW (50m). Neste estudo para 

filtragem de Kalman foi utilizado um polinômio de 3
a
-ordem não linear. Os dados necessários 

para função FK foram sincronizados para o mesmo horário (a cada 1 hora), tanto medido 

como simulado.  

 

4.2.5. Avaliação das simulações. Foram utilizadas três medidas estatísticas para avaliar as 

simulações realizadas pelo WRF-ARW com aplicação dos métodos de assimilação de dados 

(relaxamento newtoniano e FK). As medidas estatísticas computadas são: o Root Mean 

Squared Error (RMSE); o Absolute Mean Error (MAE) e o índice de concordância (d) 

(Willmott, 1981). Além dessas medidas, foi utilizado o diagrama de Taylor para identificar o 

desempenho da simulação por estação do ano. O diagrama de Taylor (Taylor, 2001) é 

normalmente usado na Meteorologia para a comparação entre diferentes resultados de 

modelos (Jiménez et al. 2010). Nesse diagrama são calculados outros índices estatísticos 

importantes para avaliar o MNT, como por exemplo, o bias (erro sistemático), razão entre os 

desvios padrão (modelo superestimar e/ou subestimar), coeficiente de correlação (habilidade 

do modelo em reproduzir a estrutura de frequência e fase das observações) e a raiz do erro 

médio quadrático (função das anomalias com respeito aos valores médios).  
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4.3. Resultados e discussão 

  

4.3.1. Aspectos gerais da velocidade do vento observada. As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 (a) e (b) 

mostram o comportamento do vento (velocidade e direção) por meio das médias horárias dos 

dados observados das TA-PAR, TAR-SJC e TA-TRF. O gráfico boxplot da Figura 4.3(a) 

mostra a variabilidade sazonal da velocidade do vento para a TA-PAR. As estações do ano 

verão, outono e início do inverno foram caracterizados por medianas com valores menores de 

velocidade onde o mínimo registrado foi de 7,12 m/s (no outono). Por outro lado, o segundo 

semestre (inverno, primavera e início do verão) é marcado por maiores valores de velocidade 

com máximo de 11,37 m/s (primavera). Os resultados são consistentes com análises 

anteriores, como a de Silva (2003), que mostrou que a climatologia observada dos ventos no 

litoral norte do NEB é condicionada principalmente por dois mecanismos: o comportamento 

dos ventos alísios, em grande escala, e as brisas marítimas, em escala regional. O primeiro, 

com periodicidade anual, é regulado pela movimentação da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), e o segundo, pela periodicidade diária, é regulado apenas pelo gradiente 

térmico terra-mar.  Além disso, Santiago de Maria et al. (2008) observaram que esse 

comportamento de vento na região coincidiu com o período chuvoso no primeiro semestre, 

em particular março e abril, com ocorrência de ventos mais fracos, enquanto no segundo 

semestre, quando diminuem ou cessam as chuvas a partir junho os ventos ficam mais fortes.  

Observa-se na Figura 4.3 (b) que a direção predominante do vento na região é de Leste 

(E), com alta frequência (42-50%) para classes de velocidades 15-17 m/s e acima de 17 m/s, 

tendo-se ao longo do ano variações entre as direções Sudeste (SE) (11%) e Nordeste (NE) 

(10-29%) com classes de menores velocidades. Lira et al. (2011) analisaram dados de 

velocidade do vento a 10 metros e as altitudes 20, 40 e 60 metros estimados pela equação do 

perfil logarítmico, além de medições da TA na região de Paracuru. Os resultados encontrados 

evidenciaram resultados semelhantes aos deste estudo, comprovando a direção predominante 

do vento devido aos alísios constantes na região.  
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Figura 4.3: Gráficos do comportamento médio horário do vento observado na TA-PAR para o 

ano 2005: (a) boxplot da velocidade do vento e (b) rosa dos ventos.   
 

 

A Figura 4.4 (a) mostra o boxplot da velocidade horária do vento para a cidade São 

João do Cariri (TA-SJC). A velocidade do vento apresentou menores valores das medianas 

para o verão, outono e início do inverno e maiores valores a partir do final do inverno, 

primavera e início do verão (Figura 4.4 (a)). A velocidade do vento foi mínima no mês de 

abril (outono) com valor de 3,41 m/s e máxima para outubro (primavera) com valor de 6,41 

m/s. Os meses correspondentes ao período chuvoso da região de São Joao do Cariri 

coincidiram com vento fraco e o período de estiagem com vento forte (Oliveira, 2013). O 

aumento da velocidade no período de estiagem (julho-agosto-setembro) está relacionado com 

a intensificação do centro de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), circulações 

locais e os ventos alísios que se tornam mais intensos (Melo et al., 2013).  Além disso, Lima 

et al., (2010) associaram as velocidades médias do vento mais fracas encontradas na região 

NEB com sistemas meteorológicos que atuam nos meses de janeiro a junho, os quais se 

destacam: ZCIT, Sistemas Frontais, Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAN) e Distúrbios 

de Leste (sistemas de brisas e ventos alísios de sudeste).  

De acordo com a Figura 4.4 (b) a direção predominante identificada na TA-SJC foi de 

SE. Lima e Bezerra (2012) afirmaram que a direção predominante de SE da região é benéfica 

para prospecção de energia eólica já que a perda da quantidade de energia nos aerogeradores 

para variação da direção do vento. Na distribuição de frequência, as velocidades do vento 

mostraram predominâncias abaixo de 8 m/s (Figura 4.4 (b)).  
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Figura 4.4: Gráficos do comportamento médio horário do vento observado na TA-SJC para o 

ano 2006: (a) boxplot da velocidade do vento e (b) rosa dos ventos. 
 

 

No caso da TA-TRF os resultados mostraram comportamento do vento com maiores 

medianas durante outono e início do inverno, com máximo no mês de maio (19,34 m/s), e os 

menores valores durante verão, inverno e primavera, com mínimo de (Figura 4.5 (a)). A TA-

TRF localizada em maior elevação, também é a que apresentou ventos mais intensos, acima 

de 8 m/s.  

Diferentemente do que foi observado nas TA-PAR e TA-SJC, o período chuvoso 

apresentou uma velocidade do vento com maiores valores e no período de estiagem com 

menores valores concordando com o estudo de Chou et al. (2006) e Lima e Bezerra (2010). 

Esse resultado pode estar associado em sua climatologia como um ano atípico algo em 

comum na região semiárida do NEB (Hastenrath, 2012; Polzin e Hastenrath, 2014), podendo 

favorecer a intensificação da circulação vale-montanha por meio do gradiente térmico 

(Jiménez et al., 2010; Carvalho et al., 2012). A direção predominante do vento foi de SE 

(Figura 4.5 (b)). As maiores frequências de intensidade do vento ficaram acima de 10 m/s, 

entre 24-30% para classe 20-30 m/s, seguida de uma segunda classe 15-20 m/s entre 14-24% 

(Figura 4.5 (b)).  
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Figura 4.5: Gráficos do comportamento médio horário do vento observado na TA-TRF para o 

ano 2006: (a) boxplot da velocidade do vento e (b) rosa dos ventos. 

 

4.3.2. Velocidade do vento simulada versus observada: aspectos gerais 

4.3.2.1. Média diária. As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 (a) e (b) mostram os resultados do modelo 

WRF-ARW para os domínios de grade com as opções nudging (WRF-ARW-d01 e WRF-

ARW-d02) e aplicação FK (WRF-ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK) comparados com 

dados observacionais das TA-PAR, TA-SJC e TA-TRF. A Figura 4.6 (a) mostra as séries 

temporais médias diárias observadas e previstas pelo modelo WRF-ARW com opção nudging 

para Paracuru-CE. A princípio, as simulações para os dois domínios apresentaram 

comportamentos semelhantes (Figura 4.6 (a)). Analisando os resultados separadamente por 

domínio, verifica-se que o WRF-ARW-d01 representou melhor a variabilidade dos picos 

máximos de velocidade observada em relação à simulação WRF-ARW-d02 (Figura 4.6 (a)). 

Durante a maior parte do período ambos os domínios mostraram-se capazes de acompanhar a 

variação média diária dos dados observados, com valores coincidentes em alguns dias. De 

modo geral, houve uma condição de subestimação por parte do modelo WRF-ARW. 

Observam-se na Figura 4.6 (a) maiores divergências, para ambos os domínios, concentrados 

em alguns dias dos meses fevereiro-março e maio (período chuvoso) e agosto-setembro-

outubro e dezembro (período de estiagem). 

Ramos et al. (2013) analisaram as previsões da velocidade do vento por meio do 

modelo WRF-ARW para locais situados no litoral do estado de Alagoas (NEB). Os resultados 

mostram dois períodos distintos, com maior variação da intensidade do vento entre agosto e 

outubro e maio a julho. Ainda como resultado, o modelo WRF-ARW apresentou dificuldade 

em prever os valores máximos da velocidade do vento no período seco e mínimos no período 

chuvoso. Algumas hipóteses que podem ser levantadas, considerando também os resultados 
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deste estudo são efeitos extremamente locais, que não é possível calcular na resolução 

espacial adotado no modelo WRF-ARW (15 e 5 km). Ramos et al., 2013 ainda sugeriram em 

suas conclusões que as parametrizações físicas de microfísica e cumulus devem ser 

investigadas para diminuir os erros nas previsões em diferentes épocas do ano. No estudo 

Costa e Lyra (2012) mostraram que o padrão do vento em área litorânea na região NEB é de 

circulação de brisas. Papanastasiou et al. (2010) por meio do modelo WRF e suas 

parametrizações afirmam que as brisas marítimas são responsáveis pelas alterações da 

velocidade e direção do vento, induzindo a maiores erros nas parametrizações físicas 

aplicadas no modelo numérico de tempo.  

 Dodla e Ratna (2010) mostraram que em momentos de transição climatológica 

(estação chuvosa para seca), é comum que modelos atmosféricos apresentem uma defasagem 

na qualidade das simulações. Lima et al. (2012) simularam o comportamento da velocidade 

do vento a 10 m com modelo BRAMS de mesoescala para cidade João Pessoa-PB, região 

NEB (área litorânea) e constataram uma condição de subestimação dos dados observados para 

o mês de março e uma variabilidade de superestimação e subestimação para o mês de abril, 

assim como, foi constatado neste estudo. 

Com aplicação do FK, os resultados melhoraram, eliminando os erros sistemáticos 

para ambos os domínios, acompanhando a variabilidade dos valores mínimos e máximos da 

velocidade observada da TA-PAR (Figura 4.6 (b)). Lima et al. (2012), por meio da técnica de 

correções estatísticas na simulação do modelo, encontraram um melhor ajuste aos dados 

observados numa região costeira do NEB (João Pessoa-PB). Zhao et al., (2012) analisaram a 

aplicação do FK de polinômio 3
a
-ordem na simulação do modelo WRF-ARW para campo da 

velocidade do vento em um parque eólico “Lingyang”, localizado na região costeira da China. 

Os resultados encontrados foram satisfatórios, reduzindo os erros sistemáticos apresentados 

na simulação do campo de vento. Como conclusão, propõem essa técnica de assimilação de 

dados para previsão de energia eólica. 

No caso da TA-SJC o ciclo médio diário da velocidade do vento simulada e observada 

pode ser visualizado na Figura 4.7(a). Percebe-se que os resultados simulados (WRF-ARW-

d01 e WRF-ARW-d02) tendem a superestimar o observado em dois períodos: janeiro a abril 

(chuvoso) e outubro a dezembro (seco). Por outro lado, apresentaram-se melhores 

desempenhos para o período de junho a setembro (período de estiagem).  

Ramos et al., (2013) obtiveram resultados com desvios maiores de até 3 m/s da 

velocidade prevista do modelo WRF-ARW em relação ao observado durante o período 

chuvoso (janeiro a julho) numa região com condição topográfica (montanhas de elevações 
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superiores a 400 m) semelhante ao local da TA-PAR. Ainda de acordo com Ramos et al., 

(2013), os resultados mostraram maior dificuldade do modelo WRF-ARW entre os meses 

março e abril (período chuvoso) para prever a velocidade do vento, assim como, foram 

observados neste estudo. Os resultados foram classificados como ótimos para o período seco e 

bom para o período chuvoso. Os autores concluíram que nesta região ocorrem processos 

termodinâmicos relacionados com as mudanças de cobertura vegetal que podem apresentar 

resultados diferentes entre o período chuvoso e período de estiagem, e assim, comprometendo 

sua representação numérica dentro da camada limite atmosférica.  

Esses resultados podem estar relacionados com a limitação da resolução espacial da 

topografia do modelo WRF-ARW, que é de 925 m, implicando-se em aproximações deste 

fator geográfico, diferente da condição topográfica real (Santos-Alamillos et al., 2013). O 

prognóstico do vento, como uma variável meteorológica de alta frequência temporal é 

limitado. Suas aproximações em termos de turbulências na escala sub-grade do modelo é mais 

presente quando a previsão é realizada para curto prazo (Pielke, 2002). A Figura 4.7(b) mostra 

a simulação com aplicação do FK. Nota-se que o WRF-ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK 

apresentaram seus erros sistemáticos reduzidos, em destaque, os dois períodos com maiores 

divergências. 

A Figura 4.8(a) mostra a velocidade média diária prevista e observada para o período 

de medição da TA-TRF. A princípio, nota-se que a simulação subestimou todo o período, 

provavelmente devido essa ser uma região montanhosa. A maior discordância foi no período 

de janeiro a junho (Figura 4.8 (a)). Para o período de julho a dezembro, a simulação do WRF 

para os dominios WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02 ficaram mais próximas da observada, 

apesar de subestimadas (Figura 4.8 (a)). Observam-se por meio dos resultados que o modelo 

para especifica parametrização física apresenta divergência na transição da estação chuvosa 

para seca além de subestimar. Por meio do estudo de Santos-Alamillos et al., (2013), pode-se 

encontrar resposta para tais problemas na previsão da velocidade em terreno complexo. Os 

autores pontuaram os problemas apresentados pelo modelo WRF-ARW na simulação do 

vento em terreno complexo: 1) Representação da topografia e morfologia do terreno nos 

domínios modelados e 2) Representação numérica dos processos físicos em escala sub-grade. 

Foram realizadas 32 simulações, com diferentes parametrizações, onde se mostrou que o 

modelo WRF-ARW é mais sensível na escolha da parametrização da camada limite planetária 

para a mudança da velocidade do vento em terreno complexo – outras parametrizações 

(cumulus, radiação, microfísica e outras) não apresentaram significância. Carvalho et al., 

(2012) realizaram várias simulações com parametrizações diferentes do modelo WRF-ARW 
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para previsão da velocidade nos meses janeiro e julho (estação fria e quente) em áreas com 

topografia complexa na região de Portugal. Seus resultados mostraram um sinal de frequência 

da velocidade do vento diferente entre a transição da estação fria para quente. Este tipo de 

oscilação da velocidade é reflexo dos processos físicos que ocorrem na camada limite para os 

regimes de circulação local, podendo ser circulações termicamente induzida pelo terreno.  

  

(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 4.6: Séries Temporais das médias diárias da velocidade do vento do modelo WRF-

ARW versus observada (TA-PAR): (a) domínios WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02 com 
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opção nudging; (b) domínios WRF-ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK com aplicação do 

FK. 
(a) 

 

 
 

(b) 

 
 

Figura 4.7: Séries Temporais das médias diárias da velocidade do vento do modelo WRF 

versus observada (TA-SJC) para o ano 2006: (a) domínios WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02 

com opção nudging; (b) domínios WRF-ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK com aplicação 

do filtro de Kalman. 
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Estes resultados refletem o que era esperado: aumento da complexidade do terreno 

também aumenta as dificuldades do modelo em simular com precisão o regime de ventos, 

sendo que a subestimação apresentada é maior em locais com complexidade terreno mais 

elevado. Essas dificuldades em simular o vento em regiões com topografia complexa foram 

observados em estudos anteriores (Jiménez et al., 2010; Carvalho et al., 2012; Santos-

Alamilios et al., (2012); Carvalho et al., 2014). Esses estudos apontaram que a suavização 

realizada pelo modelo WRF-ARW em topografia elevada foi o grande problema apresentado 

para o erro da simulação (subestimação), além das parametrizações físicas adotadas.  

  A Figura 4.8 (b) mostra os resultados com aplicação do FK. Quanto às principais 

divergências apresentadas nos meses de janeiro a junho, para os domínios WRF-ARW-d01-

FK e WRF-d02-FK, os resultados melhoraram em relação ao observado (Figura 4.8 (b)). A 

simulação do WRF, com aplicação FK, conseguiu representar de forma satisfatória o segundo 

período (julho a dezembro), acompanhando a variabilidade do dado observado e diminuindo 

os erros sistemáticos (Figura 4.8 (b)). Cassola e Burlando (2012) simularam a velocidade do 

vento para uma TA instalada em terreno complexo com aplicação do FK e observaram a 

incapacidade do modelo em representar picos de intensidade dos dados observados. O filtro 

aplicado melhorou a previsão realizada pelo modelo, reduzindo de uma forma mais 

satisfatória os erros sistemáticos apresentados em velocidades mais fracas.  

 

(a) 
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(b) 

 

 

Figura 4.8: Séries Temporais das médias diárias da velocidade do vento do modelo WRF-

ARW versus observada (TA-TRF) para o ano 2006: (a) domínios WRF-ARW-d01 e WRF-

ARW-d02 com opção nudging; (b) domínios WRF-ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK com 

aplicação do filtro de Kalman. 
 

4.3.2.2. Ciclo horário. Mostram-se nas Figuras 4.9 (a), (b), (c) e (d) a quantificação dos erros 

(viés) apresentados pelo modelo por meio dos histogramas da distribuição da densidade de 

frequência relativa. Os resultados dos erros para a TA-PAR com opção nudging do modelo 

WRF apresentaram maiores valores de densidade nas categorias de subestimativa entre -1 e 0 

m/s (WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02) (Figuras 4.9 (a) e (c)). Observa-se também que o 

domínio WRF-ARW-d01 tende a superestimar as velocidades entre 0-1 m/s e maiores que 3 

m/s e subestimar entre -1 a -3 m/s, enquanto que densidade de frequência é maior para 

subestimativa da classe entre -1 a -2 m/s no domínio WRF-ARW-d02. Com a aplicação do 

FK, verifica-se que as distribuições da densidade dos erros mais centrados do valor próximo 

de zero, mas ainda apresentando como predominante à condição de subestimativa (Figuras 4.9 

(b) e (d)). Além disso, os erros com os dados filtrados têm uma distribuição de densidade um 

pouco mais acentuada do que os dados simulados do modelo propriamente dito, o que 

significa que os domínios do modelo (WRF-ARW-FK-d01 e WRF-ARW-FK-d02) com os 

dados filtrados tem uma incerteza relativamente menor (Figuras 4.9 (b) e (d)).  
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Figura 4.9: Gráficos da densidade de frequência relativa dos erros (diferenças das médias 

horárias simuladas e medidas) com opção nudging (a) e (b) e com o filtro de Kalman (b) e (d) 

para Paracuru-CE. 

 
 

Nas Figuras 4.10 (a), (b), (c) e (d) mostram-se os histogramas das densidades dos erros 

para TA-SJC. Os domínios WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02 apresentaram maiores 

densidades de frequências entre as classes de 0 e 1 m/s e 1 e 2 m/s (Figura 4.10 (a), (c)). Nota-

se que a distribuição dos histogramas de frequência estão deslocados para direta, mostrando 

que os resultados das simulações, para esta região, tendem a superestimar mais do que 

subestimar os dados medidos. A densidade de frequência diminuiu à medida que há um 

aumento do viés. Porém com aplicação do FK para ambos os domínios (WRF-ARW-d01-FK 

e WRF-ARW-d02-FK) os resultados ficaram entre o viés 0-1 m/s, melhorando de forma 

satisfatória. Contudo, o modelo ainda continua superestimando as observações com densidade 

entre 0,2-0,3 (Figuras 4.10 (b) e (d)). Portanto, nesses resultados, comprovaram-se uma 

melhoria da simulação com aplicação do filtro, mesmo sendo numa área representada por uma 

orografia acidentada, onde o modelo mostrou incapacidade de representar o dado observado 

como será constatado a seguir nos índices estatísticos dos métodos de comparação.  
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Figura 4.10: Gráficos da densidade de frequência relativa dos erros (diferenças das médias 

horárias simuladas e medidas) com opção nudging (a) e (b) e com o filtro de Kalman (b) e (d) 

para São João do Cariri-PB.  

 

 

As Figuras 4.11 (a), (b), (c) e (d) expõem os erros do modelo pela distribuição de 

densidade de frequência relativa por meio dos histogramas dos dados observados da TA-TRF 

e simulado pelo modelo WRF-ARW. O histograma do erro da velocidade do vento para os 

domínios (WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02) mostraram uma densidade maior para 

condição de subestimação, com valores de erros elevados, como era esperado de acordo com 

os gráficos da Figura 4.8 (a): os maiores erros, de acordo com as densidades de frequências 

foram de 0,05 a 0,10 na simulação para classes entre 0 a -5 m/s (Figuras 4.11 (a) e (c)). Os 

histogramas apresentaram uma configuração assimétrica à esquerda, confirmando uma 

condição de subestimação dos valores observados para este período de simulação (janeiro a 

dezembro de 2006). De acordo com os resultados para cada domínio, não possível identificar 

pelos histogramas de densidades dos erros quem apresentou menor viés por causa da 

similaridade ao qual se observa. Com o FK para os domínios (WRF-ARW-d01-FK e WRF-

ARW-d02-FK) os erros representados pelos os histogramas foram maiores para as densidades 
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entre 0,10 e 0,15 nas classes entre 0 e -2 m/s e -2 e -4 m/s (Figuras 4.11 (b) e (d)). Ainda 

assim, com uma configuração assimétrica à esquerda. Porém, pode-se afirmar que houve uma 

melhoria no resultado da simulação com aplicação do filtro, onde ficou constatado um alto 

viés apresentado na simulação da velocidade do vento a 50 m de altura (Figura 4.11 (b) e (d)). 

Sendo possível afirmar por meio desses resultados que o modelo WRF-ARW foi incapaz de 

captar a variabilidade dos dados medidos, em terreno complexo, na devida região. 

 

Figura 4.11: Gráficos da densidade de frequência relativa dos erros (diferenças das médias 

horárias simuladas e medidas) com opção nudging (a) e (b) e com o filtro de Kalman (b) e (d) 

para Triunfo-PE.  
 

4.3.2.3. Avaliação estatística das simulações. A Figura 4.12 mostra os diagramas de Taylor 

para as simulações com nuding (WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02) e aplicação FK (WRF-

ARW-d01-FK e WRF-ARW-d02-FK) para validação da TA-PAR. Os melhores desempenhos 

para as simulações WRF-ARW-d01 e WRF-ARW-d02, em termo de sua sazonalidade, 

ocorreram no verão (DJF) e outono (MAM). Os piores desempenhos foram para as estações 

do ano inverno (JJA) e primavera (MAM).  

Analisando separadamente, por domínio de grade do modelo, verifica-se que WRF-

ARW-d01-FK apresenta melhores resultados em relação ao WRF-ARW-d02-FK para o verão 
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(DJF) e primavera (SON) (Figura 4.12 (c) e (d)), enquanto WRF-ARW-d02-FK apresentou 

melhor desempenho durante o inverno (Figura 4.12 (b)). Para estação outono os resultados 

foram semelhantes (Figura 4.12 (a)).  

Com respeito à aplicação do filtro de Kalman (Figuras 4.12 (a), (b), (c) e (d)), observa-

se uma melhoria dos índices estatísticos principalmente no verão e outono. Todos os índices 

apresentaram uma correlação acima de 0,8. É importante enfatizar que estações do ano que o 

modelo não apresentou resultado satisfatório conseguiu por meio do FK melhorar 

consideravelmente, diminuindo os erros sistemáticos. Ressalta-se ainda, que o verão foi a 

estação do ano em que as simulações com aplicação FK apresentaram melhores resultados e 

os piores foram no inverno.  

 

Figura 4.12: Diagrama de Taylor da variabilidade sazonal para a intercomparação das técnicas 

de assimilação de dados sobre a série de validação da TA-PAR.  
 

Para o caso da TA-SJC, a simulação mostrou um melhor desempenho em reproduzir a 

variabilidade do vento para as estações outono e verão (Figuras 4.13 (a) e (d)). As estações do 

(a) (b) 

(c) (d) 
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ano inverno e primavera mostraram piores desempenhos (Figuras 4.13 (b) e (c)). Analisando 

cada estação do ano, verifica-se que para a simulação WRF-ARW-d02 foi a que obteve os 

melhores resultados para inverno, outono e primavera, como pode ser observado nas Figuras 

4.13 (a), (b) e (c). No caso do WRF-ARW-d01, houve uma melhoria no verão, quase 

imperceptível (Figuras 4.13 (d)). Ambos os domínios com aplicação do FK nos dados 

reproduzem satisfatoriamente a velocidade do vento.  Os resultados aqui apresentados sofrem 

influências dos sistemas de circulação em regiões montanhosas, que às vezes, é grande o 

suficiente para ser representado na simulação, mesmo com a resolução espacial mais refinada 

WRF-ARW-d02 (5 km). Devido à variabilidade da velocidade do vento entre as estações, 

pode-se esperar que a inclusão de uma orografia mais realista e resoluções mais refinadas irão 

impactar substancialmente com exatidão a simulação.  

 

Figura 4.13: Diagrama de Taylor da variabilidade sazonal para a intercomparação das técnicas 

de assimilação de dados sobre a série de validação da TA-SJC. 
 

(d) (c) 

(a) (b) 
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No caso da TA-TRF a Figura 4.14 mostra os desempenhos obtidos por meio dos 

diagramas de Taylor. Para o domínio WRF-ARW-d01, os índices apontam condições 

inferiores ao domínio mais refinado (WRF-ARW-d02) para todas as estações do ano. Os 

melhores resultados do modelo foram na primavera e inverno, enquanto que os piores 

ocorreram no verão e outono (Figura 4.14 (a)). Diante disso, os resultados parecem ser 

melhores quando são representados por uma grade mais refinada em regiões com montanhas. 

Para os dados filtrados, o domínio WRF-ARW-d02-FK apresentou os melhores resultados em 

reproduzir a variabilidade do vento em relação ao domínio WRF-ARW-d01-FK para as 

estações do ano.  

 
Figura 4.14: Diagrama de Taylor da variabilidade sazonal para a intercomparação das técnicas 

de assimilação de dados sobre a série de validação da TA-TRF.  
 

As Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 mostram os resultados da avaliação das simulações 

sazonalmente e para os locais investigados. Para a região Paracuru, verifica-se da Tabela 4.4 

que o índice d varia de 0,231 a 0,899 para WRF-ARW-d01 e de 0,345 a 0,881 para o WRF-

(a) (b) 

(c) (d) 
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ARW-d02. Em ambos os domínios, apresentaram os melhores resultados para os meses no 

período chuvoso. Os piores desempenhos nas simulações foram encontrados nos meses do 

período seco e frio da região para inverno (junho-julho-agosto) e seco na primavera 

(setembro-outubro-novembro). Com aplicação do filtro de Kalman os resultados foram 

melhores, de acordo com os índices estatísticos (d, RMSE e MAE). O maior valor d foi em 

janeiro (período chuvoso), de 0,967, para o domínio WRF-ARW-d01-FK. Em agosto (período 

seco), o valor de d foi 0,689, quando se obteve os piores resultados.  

Os resultados de RMSE e MAE mostraram menores valores para os meses dezembro, 

janeiro e novembro e dezembro a fevereiro para WRF-ARW-d01, sendo registrado o mínimo 

em dezembro (RMSE: 1,207 m/s e MAE: 0,952 m/s) e janeiro para WRF-ARW-d02 (RMSE: 

1,344 m/s e MAE: 1,082 m/s). De modo geral, os piores desempenhos do modelo WRF 

ocorreram entre abril e setembro com valores superiores a 1,6 m/s para o RMSE, máximos de 

2,050 m/s (WRF-ARW-d01) e 2,007 m/s (WRF-ARW-d02) e MAE, com valores superiores a 

1,3 m/s e máximos de 1,516 m/s (WRF-ARW-d01) e 1,551 m/s (WRF-ARW-d02). No 

experimento WRF-ARW-d01-FK, os valores de RMSE e MAE diminuíram para 1,281 m/s e 

0,982 m/s em junho e obtiveram valores mínimos de 0,736 m/s em janeiro e 0,566 m/s em 

dezembro, respectivamente.  

O domínio WRF-ARW-d02-FK apresentou resultado similar ao WRF-ARW-d01-FK. 

Gonçalves (2011) ao aplicar o modelo ETA para simular a velocidade do vento em regiões do 

NEB mostrou valores de RMSE entre 2,3 m/s a 4,63 m/s. Santiago de Maria et al., (2008) 

avaliaram a simulação do modelo RAMS para velocidade do vento com diferentes resoluções 

espaciais e chegaram a resultados de RMSE entre 2.0 a 4.2 m/s. Estes autores indicaram que a 

parametrização física de turbulência proposta por Smagorinsky é mais adequada para região 

costeira ao invés de Mellor-Yamada usada neste estudo.  
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Tabela 4.4: Período de utilização, índice de concordância “d”, RMSE e MAE para Paracuru-

CE. 

 
 
Mês 

MODELO WRF  MODELO WRF COM KALMAN FILTER 

WRF-ARW-d01  WRF-ARW-d02  WRF-ARW-d01-FK  WRF-ARW-d02-FK 

d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 
 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 
 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 
 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 
 

Jan. 

 

0,899 

 

1,221 

 

0,961 

  

0,881 

 

1,344 

 

1,082 

  

0,967 

 

0,736 

 

0,570 

  

0,963 

 

0,781 

 

0,617 

Fev. 0,649 1,516 1,113  0,666 1,532 1,167  0,898 1,018 0,724  0,899 1,024 0,748 

Mar. 0,866 1,566 1,248  0,868 1,574 1,238  0,950 1,079 0,829  0,950 1,080 0,820 

Abr. 0,636 1,707 1,332  0,608 1,685 1,328  0,854 1,221 0,902  0,851 1,213 0,903 

Mai. 0,644 1,791 1,453  0,641 1,757 1,428  0,864 1,252 0,982  0,863 1,249 0,982 

Jun. 0,329 1,740 1,378  0,460 1,759 1,377  0,795 1,281 0,982  0,804 1,295 0,993 

Jul. 0,598 1,797 1,387  0,516 1,596 1,236  0,796 1,186 0,896  0,794 1,119 0,842 

Ago. 0,231 1,756 1,389  0,345 1,746 1,432  0,686 1,156 0,887  0,701 1,166 0,902 

Set. 0,457 2,050 1,516  0,395 2,007 1,551  0,734 1,195 0,888  0,725 1,169 0,892 

Out. 0,742 1,482 1,169  0,692 1,669 1,343  0,900 0,980 0,754  0,883 1,038 0,805 

Nov. 0,757 1,310 1,037  0,683 1,910 1,587  0,905 0,834 0,645  0,856 1,044 0,843 

Dez. 0,802 1,207 0,952  0,779 1,402 1,133  0,932 0,757 0,566  0,930 0,756 0,565 

 

No caso da região São João do Cariri de acordo com a Tabela 4.5 mostra o índice d 

para o desempenho do WRF inferior a 0,83 para simulação com opção nudging. Os melhores 

valores foram para WRF-ARW-d02, com máximo de 0,825 em maio (período chuvoso) e 

mínimo de 0,529 em setembro (período seco). Para o WRF-ARW-d01 os piores resultados 

foram observados para d < 0,6 nos meses agosto, setembro e novembro (período seco). Por 

meio da aplicação do filtro de Kalman nos dados simulados para ambos os domínios, os 

resultados de d melhoraram significativamente, como ser constatado na Tabela 4.5. Os valores 

de d tanto para WRF-ARW-d01-FK quanto para WRF-ARW-d02-FK foram acima de 0,7. O 

maior valor foi 0,876 em WRF-ARW-d02-FK em maio e o menor, 0,705, foi em setembro 

para WRF-ARW-d01-FK.  

Com relação aos erros de dispersões, RMSE e MAE verificaram-se que para WRF-

ARW-d01 os melhores valores foram encontrados nos meses de fevereiro, maio, junho, julho, 

outubro, novembro e dezembro. Para os outros meses, tanto o RMSE quanto o MAE foram 

acima de 2 m/s. O WRF-ARW-d02 apresentaram melhores resultados nos meses fevereiro, 

maio, junho, julho, novembro e dezembro; enquanto os piores foram nos meses janeiro, 

março, abril, agosto, setembro e outubro, também com valores superiores a 2 m/s. De modo 

geral, os resultados em ambos os domínios foram similares, com melhores valores de RMSE e 

MAE encontrados em WRF-ARW-d01. Os valores de RMSE e MAE analisados para o filtro 
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de Kalman em ambos os domínios são mostrados na Tabela 4 e evidenciam melhor 

concordância com dispersões inferiores a 1,6 m/s e 1,3 m/s, respectivamente. 

 

Tabela 4.5: Período de utilização, índice de concordância “d”, RMSE e MAE para São João 

do Cariri-PB. 

 

Mês 

WRF  WRF – KALMAN FILTER 

WRF-ARW-d01  WRF-ARW-d02  WRF-ARW-d01-KF  WRF-ARW-d02-KF 

d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 D RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 

Jan. 0,674 2,029 1,655  0,681 2,211 1,843  0,814 1,255 0,995  0,801 1,341 1,072 

Fev. 0,716 1,847 1,496  0,717 1,887 1,535  0,864 1,283 1,034  0,861 1,308 1,055 

Mar. 0,657 2,068 1,697  0,644 2,086 1,702  0,817 1,355 1,068  0,803 1,390 1,097 

Abr. 0,710 2,298 1,966  0,711 2,384 2,030  0,813 1,426 1,160  0,807 1,468 1,199 

Mai. 0,754 1,205 0,943  0,825 1,187 0,948  0,860 1,057 0,802  0,876 1,063 0,808 

Jun. 0,776 1,987 1,555  0,752 1,927 1,480  0,845 1,458 1,135  0,839 1,427 1,092 

Jul. 0,618 1,853 1,473  0,677 1,951 1,547  0,793 1,321 1,050  0,795 1,392 1,097 

Ago. 0,561 2,298 1,853  0,543 2,277 1,821  0,719 1,574 1,251  0,717 1,562 1,226 

Set. 0,509 2,303 1,888  0,529 2,329 1,918  0,705 1,513 1,212  0,707 1,533 1,235 

Out. 0,727 1,918 1,572  0,739 2,101 1,739  0,853 1,229 0,979  0,846 1,318 1,055 

Nov. 0,590 1,781 1,445  0,692 1,948 1,577  0,819 1,257 1,004  0,839 1,295 1,020 

Dez. 0,689 1,816 1,457  0,701 1,889 1,530  0,860 1,243 0,982  0,856 1,284 1,021 

 

No caso para TA-TRF, os valores de d, RMSE e MAE são apresentados na Tabela 4.6. 

Analisando o modelo para o primeiro domínio WRF-ARW-d01, observou-se o índice d com 

relativa concordância. Os resultados de d para o WRF-ARW-d02 também foram melhores do 

que WRF-ARW-d01 na maior parte do período do ano 2006. Para as regiões de terreno 

complexo, aonde estão localizadas a TA-SJC e TA-TRF, o refinamento da malha (WRF-

ARW-d02) até certo ponto obteve melhores desempenhos, comprovando assim, que o modelo 

tende a capturar a sensibilidade do escoamento em relação ao domínio WRF-ARW-d01. Os 

resultados de RMSE e MAE foram altíssimos em todo ano, com valores acima de 10 m/s no 

período de março a maio para os dois domínios. De acordo a Tabela 4.6, ao aplicar o filtro de 

Kalman os resultados tanto de d como para o RMSE e MAE, em ambos os domínios foram 

melhores com seus máximos e mínimos de 0,911 e 0,752, 5,482 e 1,714, 5,279 e 1,391 para 

WRF-ARW-KF-d02 e também se observam valores estatísticos melhores para WRF-ARW-

FK-d01    

Os valores de RMSE e MAE para os resultados dos domínios indicaram valores 

superiores a 1,3 m/s. Com o filtro de Kalman, os valores RMSE e MAE diminuíram 

consideravelmente.  
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Tabela 4.6: Período de utilização, índice de concordância “d”, RMSE e MAE para Triunfo-PE. 

 
Mês 

       WRF-ARW                WRF – ARW-KALMAN FILTER 

WRF-ARW-d01  WRF-ARW-d02  WRF-ARW-d01-KF  WRF-ARW-d02-KF 

d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 d RMSE 

(m/s) 

MAE 

(m/s) 

 

Jan. 0,747 4.666 4.122  0,752 5.105 4.648  0,827 2,272 1,906  0,824 2,461 2,212 

Fev. 0,721 8,448 7.634  0,723 8,117 7,324  0,764 4,109 3,592  0.772 3.954 3.440 

Mar. 0.744 11,409 11,004  0,743 10,806 10,419  0,751 5,473 5,151  0,752 5,169 4,851 

Abr. 0,746 11,486 11,184  0,747 11,558 11,307  0,753 5,450 5,216  0,755 5,482 5,279 

Mai. 0,749 11,502 11,230  0,753 10,763 10,351  0,773 5,392 5,176  0,782 5,026 4,725 

Jun. 0,709 8,042 7,092  0,715 7,412 6,427  0,791 3,766 3,222  0,810 3,490 2,938 

Jul. 0,733 4,376 3,556  0,762 4,067 3,343  0,855 2,155 1,691  0,879 2,026 1,597 

Ago. 0,764 3,196 2,584  0,809 3,038 2,462  0,868 1,751 1,399  0,893 1,714 1,391 

Set. 0,779 3,233 2,609  0,806 3,240 2,658  0,898 1,878 1,506  0,911 1,845 1,483 

Out. 0,729 3,292 2,602  0,727 3,194 2,527  0,823 2,074 1,651  0,832 1,974 1,559 

Nov. 0,751 3,168 2,560  0,759 2,962 2,387  0,842 1,934 1,557  0,858 1,800 1,438 

Dez. 0,719 3,218 2,538  0,727 3,123 2,499  0,814 2,033 1,602  0,827 1,945 1,543 

        

 

4.4. Considerações Finais 

 

A velocidade do vento simulada a 50 m da superfície com o modelo WRF-ARW 

variou de acordo com as mesorregiões dos estados do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco, 

com ventos mais intensos no Sertão Pernambuco e Norte Cearense. O prognóstico da 

intensidade do vento indicou erros maiores para TA-TRF no período chuvoso (Fevereiro a 

Maio) quando comparado com período seco ao longo do ano. Esses resultados também foram 

verificados para TA-SJC, com erros menores. Para a TA-PAR o modelo alcançou melhor 

desempenho em relação às outras regiões. As simulações do modelo WRF-ARW em ambos 

domínios de grade horizontal representaram de forma adequada a variabilidade do vento, 

principalmente nas regiões mais próximas ao litoral do NEB. 

O modelo apresentou deficiência em simular os valores extremos (máximos e 

mínimos) da velocidade do vento, principalmente em TA-TRF e TA-SJC. Porém, o uso do 

filtro de Kalman no pós-processamento diminuiu esses erros, como podem ser verificados nos 

métodos estatísticos de validação.  

Através dos diagramas de Taylor dos dados médios horários da velocidade do vento 

foi possível identificar que o modelo possui melhor desempenho durante o verão e o outono e 

pior desempenho no inverno e na primavera, exceto para localidade Triunfo-PE que 

representou o resultado contrário. O domínio de grade 5 km representou melhor à 
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variabilidade em relação a grade de 15 km do modelo WRF-ARW para a região com maior 

complexidade do terreno (Triunfo-PE). 

Por fim, as simulações da velocidade do vento com o modelo WRF-ARW mostraram-

se um instrumento computacional eficaz e importante na realização de levantamento 

preliminar no estudo do comportamento do vento em diferentes áreas, com cobertura de 

vegetação e topografia elevada. Os resultados diferenciados dos erros apresentados nas 

simulações para determinados padrões médios da velocidade do vento mostraram fatores 

locais não resolvidos em sub-grade do modelo, reforçando a tese de sua qualidade na previsão 

de mesoescala, principalmente para os locais como Triunfo-PE e São João do Cariri-PB.  
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CAPÍTULO 5 

 

ASSESSMENT OF WIND RESOURCES IN TWO REGIONS OF THE NORTHEAST 

OF BRAZIL WITH THE USE OF NUMERICAL MODELS 

 

 

(Avaliação do recurso eólico em duas áreas do Nordeste do Brasil com o uso de modelos 

numéricos) 

 

 

RESUMO 

 

 

Realizou-se um estudo para quantificar os recursos eólicos em dois locais (municípios 

Paracuru e Triunfo) com diferentes condições topográficas (plana e complexa) na região 

Nordeste do Brasil (NEB). Para isso foram usados dados coletados in situ através de torres 

anemométricas e simulação do modelo numérico de mesoescala Weather Research and 

Forecasting (WRF), que serviram como condições iniciais para simulações do modelo 

numérico de microescala Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP). Por meio do 

modelo WAsP, estimaram-se o potencial eólico anual e sua densidade de potência, tanto com 

dados de entrada medidos quanto simulados (WRF). Para comparar as simulações e as 

observações foram usados os campos de velocidade e direção média do vento, parâmetros da 

Função Densidade de Probabilidade Weibull, estimativa anual média da densidade de potência 

e o potencial eólico. Os resultados mostram que ambas as áreas, Paracuru e Triunfo, 

apresentam potencial eólico anual favorável à execução de projetos de parques eólicos. A 

densidade de potência estimada com dados medidos e simulados é superior a 400 W.m
-2

 nas 

alturas 60 m e 50 m acima do solo. A técnica de acoplamento apresentou melhor desempenho 

por meio dos dados do modelo WRF para região Paracuru ao comparar com dados observados 

através das estimativas de recursos eólicos obtidos pelo WAsP. Logo, os dados do modelo de 

mesoescala WRF devem ser usados com cautela em áreas de terrenos complexos, como 

Triunfo, devido à baixa resolução encontrada nos dados de topografia e rugosidade do modelo 

de mesoescala. Porém, o uso da simulação do WRF para o campo da velocidade do vento em 

modelos de microescala deve ser visto como uma alternativa válida, principalmente em 

terreno plano e características como apresentadas em Paracuru onde constatou melhor 

desempenho na técnica de acoplamento de mesoescala com microescala. 

 

Palavras chave: Simulação numérica, Potencial Eólico, WRF, WAsP. 
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5.1. Introduction 

 
The demand for electricity is growing in Brazil as a result of the country's social and 

economic development. The high costs of other energy sources, such as oil and hydroelectric 

power, are yet another encouragement to look for other, renewable sources of power 

generation. Among the various sources of renewable energy in the world, wind power 

generation has been one of the fastest growing sectors in recent years. Currently, Brazil 

occupies the 7th place in the world in terms of wind energy production capacity installed 

between January to December 2013, with 953 MW (GWEC, 2014). This document shows that 

Brazil has been one of the most promising countries for the generation of onshore wind power 

over the past five years, producing 4.7 GW of power in 2013 with three bids and with a 

capacity of 7.0 GW to be completed by the end of 2022. The government projects 17.5 GW of 

installed wind power capacity by the end of 2022 (GWEC, 2014). For the onshore modality, 

the geographical distribution of wind farms in operation and under construction in Brazil until 

the end of 2013 is higher in the Northeastern region of Brazil (NEB), with a total of 3,213.4 

MW installed and of 8,035.3 MW under construction, highlighting the States of Rio Grande 

do Norte (RN), Ceará (CE) and Bahia (BA) (GWEC, 2014).  

Some regions in Brazil are characterized by their high wind energy potential. 

Amarante et al. (2001) have shown that the coastal (the states of Ceará, Rio Grande do Norte) 

and semiarid (with complex topography, more specifically the States of Alagoas, Bahia, 

Paraíba, Pernambuco) regions of Northeastern Brazil (NEB) stand out as the main sources of 

wind power. Rocha et al. (2012) state that the constant winds throughout the year in the 

coastal region, particularly in the city Paracuru in the State of Ceará, are a factor that favors 

wind energy generation. Lima and Bezerra (2010) have used results obtained through the 

microscale simulation of the software WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program - 

Mortensen et al., 2007) to show that the city of Triunfo (State of Pernambuco) is a favorable 

region for the future exploration of wind farms. The studies by Rocha et al. (2012) and Lima 

and Bezerra (2010) offer opportunities to attract more and more investors, creating the 

conditions for the large-scale generation of renewable wind power in these regions. 

In order to evaluate the wind energy potential of a region, long-term meteorological 

observations are necessary. Santos and Silva Santos (2013) have evaluated wind speed trends 

using measurements of meteorological stations over a period of 26 years in the NEB region. 

The results show areas with a decreasing wind speed trend in continental regions, while there 

are no such trends for the coastal regions. These authors concluded that new investments in 
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wind farms in the NEW region are viable. However, studies with more precise data, collected 

in smaller time intervals from anemometer towers in the NEB, are still scarce. Carvalho et al. 

(2012) described the restrictions of wind measurements for new wind farm projects, such as 

the high cost, quality and availability of data and long-term measurements (over 1 year). To 

overcome the high cost and quantity of anemometer towers, micro and mesoscale numerical 

models are increasingly being used.   

Mesoscale numerical modeling for weather forecasting, such as the WRF (Weather 

Research and Forecast) model, is constantly being used in research to simulate the behavior 

of wind, and it has shown high sensitivity for various parts of the globe. Byrkjedal and Berge 

(2005) evaluated the wind resources in Norway using the mesoscale WRF and microscale 

WAsP models. The results of the WRF simulations were compared with observations, 

obtaining a R
2
 between 0.8 and 0.9, although this correlation can vary considerably depending 

on the complexity of the topography.  Carvalho et al. (2013) evaluated the wind resources in 

two sites located in Portugal using the same models of the study Byrkjedal and Berge (2005). 

The results proved satisfactory according to three coupling techniques using the simulated 

data from WRF as imput condition for the WAsP model. Oliveira (2013) performed numerical 

simulations with the WRF model in order to analyze the wind energy potential of the State of 

Paraíba, Brazil. The results showed that the highest wind potential densities can be found in 

the coastal and mountainous areas. Carvalho et al. (2014) showed the sensitivity of the wind 

regime obtained with the WRF model through six different sources of initial and boundary 

conditions for Portugal, with its high wind power potential. In conclusion of the study 

Carvalho et al. (2014), data from the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) 

(Global Forecast System-GFS and Final Analyses-FNL) seem to be the best alternative when 

compared with the results of ERA-interim (best result in relation to other re-analyses). Other 

studies using the mesoscale WRF and microscale WAsP models to characterize regions with 

wind energy potential can also be cited, such as: Peru (González-Mingueza and Muñoz-

Gutiérrez, 2014); Norway (Byrkjedal and Berge, 2005); United States, for the city of 

Colorado (Cheng et al., 2013); Argélia (Himri et al., 2010); Brazil (Lima and Bezerra, 2010 

and 2012; Ramos et al., 2013); China (Zhao et al., 2012). 

The objective of this study was to quantify and compare the wind energy resources of 

two different areas in the NEB regions using simulated data from the WRF model, and 

measured data from anemometer towers for the cities of Paracuru (coastal area in the State of 

Ceará-CE) for the entire year of 2005, and for Triunfo (heartland of the state of Pernambuco-

PE) for the year 2006. The results should support the scientific community with new research, 
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and assist companies and government agencies on the federal and state level in attracting 

investments for the large-scale production of wind power, in addition to increasing the 

production of wind energy in NEB.  

 

5.2. Material and Methods 

5.2.1. Wind Measurement Data and Characterization of the Study Area  

 

The data of the Anemometer Towers (TA) were made available by projects managed 

by the Department of Infrastructure of the state of Ceará (SEINFRA/CE - 

http://www.seinfra.ce.gov.br) and the network of the Sistema de Organização Nacional de 

Dados Ambientais (SONDA, National Organization System of Environmental Data - 

http://sonda.ccst.inpe.br/). The SONDA network is managed by the Instituto Nacional de 

Pesquisa Espaciais (INPE, National Institute for Space Research) with the support of the 

Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI), with the purpose of collecting and 

improving the database on solar and wind energy resources in Brazil (Martins et al. 2007).  

The first TA is located in the semiarid region of the NEB in an area with complex 

topography, the municipality of Triunfo in the state of Pernambuco (PE). The horizontal speed 

and wind direction sensor is a propeller anemometer manufactured by the R.M. Young 

Company, model 05106 - "Wind Monitor-MA Model 05106". 

The second TA is located in the coastal region, in the municipality of Paracuru in the 

State of Ceará (CE). The speed and wind direction sensor of the TA in Paracuru is the NRG 

9200Plus model manufactured by NRG Sytems Inc. From now on, the TAs Triunfo and 

Paracuru will be referred to as TA-TRF and TA-PAR, respectively. The temporal sampling of 

the data is 10 minutes. These measurements were subsequently converted into hourly 

averages. Figure 5.1 shows the location of each TA used in this study, and Table 5.1 shows the 

local characteristics, such as geographic coordinates, terrain, vegetation, and the period of 

data used. 

  

 

 

 

 

 

http://sonda.ccst.inpe.br/
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Table 5.1: Local characteristics, geographical location, and period of the data and height of 

the TA sensors. 
 

Municipality/Acronym

/Source 

 

Altitude 

(m) 

 

Terrain 

 

Vegetation 

 

Geographical 

Coordinates 

 

Height 

of the 

Tower 

 (m) 

 

Levels of 

Measure

ment (m) 

 

Period of 

Data 

 

Paracuru/ 

TA-PAR/SEINFRA-CE 

 

20 

 

Flat 

 

Scrubland 

 

03º24’42,4’’S  

and  

38º59’02,8’’W 

 

60 

 

20-40-60 

 

 

2005  

Jan. to 

Dec. 

 

Triunfo/TA-TRF/SONDA 

 

1,123 

 

Very hilly and 

mountainous 

 

Deciduous 

Forests 

 

07° 49' 38" S 

and 

38° 07' 20" W 

 

50 

 

25-50 

 

2006 

Jan. to 

Dec. 

 

 

Figure 5.1: Location of each TA used in this study. 

 

5.2.2. Climatic Aspects of the Regions under Study  

 

According to Alvares et al. (2013), the climate in Paracuru-CE is of the type Aw 

(tropical with less rainfall in summer) according to Köppen's classification. The maximum 

temperatures vary from 29.4°C (March) to 30.7°C (November) and the minimum values range 

from 21.2°C to 23.7°C, with an annual average temperature of 26.6°C according to the 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, State of Ceará 

Foundation of Weather and Water Resources). The rainy season is concentrated in the months 

from January to April, with a mean annual rainfall of 1,238 mm (FUNCEME). The prevailing 
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wind direction according to the data supplied by the Companhia Energética do Ceará (State 

of Ceará Energy Company, COELCE) is from the East-E (76%) and from the Southeast-SE 

(13.10 %) (Sousa, 2007). According to Sousa (2007), the winds reach their maximum speed in 

the months of August and December with 10.8 m/s, and their minimum of 1.3 m/s during the 

rainy months.  

The municipality of Triunfo-PE has a mountainous Cw'a type climate according to 

Köppen's classification (Alvares et al., 2013), characterized as a mesothermic climate with a 

dry winter and rainy summer. The mean annual rainfall is 1.222 mm with 7 dry months. The 

months with the highest rainfall are March and April. The mean annual temperature is 25
0 
C, 

with maximums and minimums ranging from 26.3
0 

C to 16.7
0
C, according to data from the 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, National Institute of Meteorology). The mean 

monthly climatological wind speed of 10 m has a variation of intensity of 2.65-3.80 m/s, with 

higher speeds during the period from May to October and a prevailing direction from the SE 

(INMET).  

 

5.2.3. Mesoscale Model – WRF 

 

The mesoscale model used was the Advanced Research Weather Research and 

Forecasting System (WRF-ARW), version 3.5, developed by the National Center for 

Atmospheric Research (NCAR) (Skamarock et al., 2008). The simulations were performed 

with two nested horizontal domains, with a spacing of 15 and 5 km (Figure 5.2). The first area 

(A1) was used to evaluate the performance of the WRF model at the location of Triunfo-PE 

(Figure 5.2 (a)). The second area (A2) was used to evaluate the performance of the WRF 

model at the location of Paracuru-CE (Figure 5.2 (b)). The configuration of the number of 

grid points in the model in their respective areas can be observed in Table 5.2. 
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(a)                                                                    (b) 

 

Figure 5.2: The integration domains d01 and d02 of the model WRF-ARW and their 

respective horizontal resolutions (d01: 15 km x 15 km, and d02: 5 km x 5 km) for the 

established areas A1 (a) and A2 (b).  

  

Table 5.2: Establishment of the number of grid points used in the WRF-ARW model and their 

horizontal spacing for each defined area in this study. 
 

Horizontal Spacing 

Location - Triunfo 

Area - A1 

Number of grid points 

Location - Paracuru 

Area - A2 

Number of grid points 

 

Domain d01 - 15 km x 15 km 

 

 

180 x 144 

 

131 x 110 

 

Domain d02 - 5 km x 5 km 

 

 

166 x 130 

 

121 x 100 

 

 

The WRF-ARW simulations are carried out through a set of parameters based on 

microphysics, convection, turbulence, surface processes, boundary layer processes, and 

radiation. In this study, the employed parameters (Table 5.3) were based on other studies that 

showed satisfactory results for wind speeds and direction (Marchi, 2011; Miglietta et al. 2013; 

Carvalho et al., 2013; Ramos et al., 2013; González-Mingueza e Muñoz-Gutiérrez et al., 

2014). 

50 vertical levels were used in all domains. The initial and boundary conditions for the 

simulations of the WRF model were obtained through the Global Final (FNL) data from the 
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National Centers for Environmental Prediction (NCEP), with a horizontal spacing of 1.0 x 1.0 

(approximately 110 x 110 km) of latitude-longitude and an interval of 6 hours. The 

information on topography was taken from the digital global elevation model developed by 

the U.S. Geological Survey (USGS), which covers the entire continental portion of the planet.  

The soil moisture data came from the USGS with 16 categories. The data on vegetation cover 

came from the satellite Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) in 20 

categories. These three categories of information (topography, type of vegetation and soil 

moisture) were made available in a regular grid with a spacing of approximately 925m.  

 

Table 5.3: Parameters used in the simulations of the WRF model. 
Parameter Scheme Reference 

Longwave Radiation Rapid Radiative Transfer 

Model (RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Shortwave Radiation Rapid Radiative Transfer 

Model (RRTMG). 

Iacono et al., (2008) 

Microphysics WRF Single-Moment 6-class Hong e Lim (2006) 

Cumulus Kain-Fritsh Kain (2004) 

Surface Layer Monin-Obukhov  Monin e Obukhov (1954) 

Land Surface Model Noah land-surface model Tewari et al. (2004) 

Planetary Boundary Layer Mellor-Yamada-Janjic Janjic (1994) 

 

 

In this study, simulations of 84 hours were carried out until completing the period for 

each TA measurement (January 1 to December 31, 2005 - A1/TA-PAR, and January 1 to 

December 31, 2006 - A2/TA-TRF). The first 12 hours (spin-up) were discarded and the 72 

following were used in the analyses. In addition, as suggested by Carvalho et al. (2012), the 

nudging by grid option of the Four-Dimensional Data Assimilation (FDDA) system was used 

in all simulations of the WRF-ARW model. A more detailed description of this technique can 

be found in (Skamarock et al., 2008). 

The values for wind speed and direction at every 1 hour on the nearest point of each 

TA at a height of 50 m in the d02 domain were extracted from the simulations of the WRF-

ARW model. The domain d02 was chosen because some studies have shown that the more 

refined grid of the WRF-ARW model is better in detailing the behavior of wind flows in areas 
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with a complex topography (Carvalho et al., 2012; Jiménez and Dudhia 2013; Carvalho et al., 

2014).  

 

5.2.4. Microscale Model – WasP 

 

The simulation to estimate wind resources on the microscale was performed on the 

WAsP model, version, 9.1, licensed by the Centro de Tecnologias do Gás e Energias 

Renováveis (CTGAS-ER, Center of Gas and Renewable Energies Technologies). WAsP was 

developed by the Wind Energy and Atmospheric Physics Department at Risø National 

Laboratory. The model is used to estimate wind resources based on the horizontal and vertical 

extrapolation of the wind data for a given region (Bower and Mortensen, 2004). According to 

Bower and Mortensen (2004), the model is based on predominantly neutral atmospheric 

conditions. The corrections for a non-neutral atmosphere are obtained through changes in the 

parameters of the surface heat flux components. According to Mortensen et al., (2006), the 

model extrapolates the data measured by an anemometer tower on different types of 

topography in order to achieve the statistic description of winds within a grid for a given 

elevation above the surface of the analyzed site, while correcting for the effects caused by the 

presence of obstacles. 

WAsP is composed of physical models to describe the flow of the wind under the 

effect of different topographies and roughness, and the shadow effects caused by obstacles. 

The physical components of WAsP contain 4 main modules: the topography module; the 

obstacle module; the roughness module; the atmospheric stability module. The topography, 

roughness and obstacle modules are input information in WAsP and they were hardly used in 

the simulations performed in this study. Based on a statistical series of wind measurements of 

an anemometer tower, the effects of the obstacles and roughness of the region are removed, 

resulting in a general climatological field for the region. At a close distance to the tower, the 

location of a wind turbine is chosen where the winds are estimated considering the general 

field, using the geostrophic drag law and obstacles of the wind turbine's location.  WAsP 

generates statistic information on the winds: frequency of its direction; Weibull probability 

distribution graphs with the parameters of form and scale; power density and annual wind 

power potential for the chosen wind turbine at any given time. More details on the WAsP 

model can be found in Mortensen et al., (2007). 

WAsP requires data on initial and boundary conditions. This study used the wind speed 

and direction data for the two locations, both measured and simulated with WRF-ARW, as 
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input. Based on these data, power density and annual wind power potential maps were 

developed for the locations close to TA-TRF and TA-PAR. The methodology for running 

WAsP with data simulated by numerical time models on the mesoscale has been employed 

extensively in recent studies and is well established. Some authors used meteorological fields 

of wind direction and speeds simulated with the WRF model as initial condition for WAsP 

(Carvalho et al., 2013; Nawri et al., 2014).  

The horizontal grid spacing used for the calculation of wind resources in WAsP was 50 

m x 50 m. Table 5.4 shows the number of grid points used for each TA area (TA-TRF and TA-

PAR) under study. Its integration period was 1 year, 2005 for the location of Paracuru, and 

2006 for the location of Triunfo. In addition, the height at which the data were measured and 

simulated are indicated at each site. 

 

Table 5.4: Establishment of the number of grid points used in the WAsP model, including their 

height for the estimation of wind resources. 
 

Location 

Number of Points 

Horizontal 

Height 

(m) 

 

Triunfo 

 

 

190 x 182 

 

50  

 

Paracuru 

 

 

117 x 150 

 

60 

  

 

The coupling technique between the mesoscale (WRF-ARW) and microscale (WAsP) 

models was used to analyze and compare the wind potential suggested by Carvalho et al., 

(2013). This method consists of using the simulated wind speed and direction as input for the 

microscale model. This permits a direct comparison between the simulated and measured 

wind. Here, the data obtained with the WRF-ARW model is represented as a fictitious 

anemometer tower, with the speed and direction of the temporal series being calculated for 

both locations. The calculation of the wind atlas realized by WAsP consists in removing and 

reinserting the effects of the terrain on the wind data (Nawri et al., 2014). To this end, the data 

on topography and roughness for each region under study were supplied to WAsP for the 

calculations needed to put together the wind, Annual Energy Production (AEP) and power 

density atlas. The high resolution topography was obtained from the TOPODATA project data 

(Valeriano and Rossetti, 2012), which has a grid with a spatial resolution of 30 m x 30m, 
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developed by the Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, National Institute for 

Space Research - http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php). The roughness was developed 

for each given location through the satellite images obtained from Google Earth. The fields 

created by WAsP with simulated and observed data were compared in order to evaluate the 

performance of the model WRF-ARW as an additional source to be used in wind resource 

calculations. 

 

5.2.5. Probability Density of the Wind and Wind Resource Data 

 

In wind energy applications, statistical methods are used for the random variations in 

wind speed. The simulated and observed time series are presented in terms of the Weibull 

Probability Density Function (PDF), from which the following parameters are obtained: scale 

(A); shape (k); mean speed (V). The Weibull PDF has been widely used to represent wind 

speed distributions in wind energy applications because it is able to provide a better fit with 

the experimental data, despite its simple form (Carvalho et al., 2013; Nawri et al., 2014).  

 

The PDF for wind speed is given by the following equation 5.1. 

 

𝑓(𝑉)  (
 

 
) (

 

 
)
  1

𝑒 (
𝑉

𝐴
)
𝑘

                        (5.1) 

where: 

 𝑓(𝑉) is the probability density function for wind speed. 

A is the Weibull scale parameter; 

k is the dimensionless Weibull shape parameter. 

 

According to the value of k, the Weibull distribution can be similar to other types of 

statistic distributions (k=1.0: exponential, k=2.0: Rayleight, k=3.5: Normal) (Lima and 

Bezerra, 2010). Once the mean wind speed 𝑉 and standard deviation are known, the Weibull 

parameters can be calculated. 

The available wind energy potential P(W), which can be obtained for a cross-section 

area  𝑇 (circular area created by the paddles of the wind turbine) perpendicular to the wind at 

a speed 𝑉 (m s
-1

) with a given air density 𝜌𝑎𝑟 of 1.255 (Kg/m
3
), is given by the following 

equation 5.2. 
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𝑃  
1

2
𝜌𝑎𝑟 𝑇𝑉

3           (5.2) 

 

The amount of potential that can be obtained from the wind depends on the available 

wind energy and on the operating characteristics of the wind energy extraction device. 

However, due to the Betz limit, the turbines cannot use 100% of this potential. Wind power 

density is a useful way to assess the available wind resources in a location without taking any 

given wind turbine into account. The wind potential density, measured in watts (W) per square 

meter, indicates the amount of available energy at a location for conversion by a wind turbine.  

Equation 5.2 can be rewritten by adding a coefficient known as Cp, which defines the 

maximum efficiency set by the Betz limit (0,593). 

 

𝑃  
1

2
𝐶 𝜌𝑎𝑟 𝑇𝑉3                        (5.3) 

 

The WAsP computational model uses the input parameters described above and 

generates a "virtual wind atlas" for the given map area. The Wind atlas is created through 

simulations of the influences on wind distributions caused by the topography, roughness and 

obstacles present in the maps, determining the behavior of the wind above the Atmospheric 

Boundary Layer. This wind is known as geostrophic wind. The wind modeling is completed 

by including the topographic and the roughness effects on the geostrophic wind for each 

position of the turbine layout of the wind farm under study. 

The projected power density by WAsP for each position of the wind turbines is given 

by equation 5.4. 

  

𝑃  
1

2
𝜌.  3. Γ(1  

3

 
)         (5.4) 

 

where 𝑃  is the power density of the wind (W m
-2

), A (m s
-1

) and k are the Weibull parameters 

and Γ is the Gamma mathematical function. 

 

From the estimated wind energy resources for each area of the WAsP based on the 

employed time series (simulated and observed), one obtains estimates for AEP and power 

density. For the AEP estimation, a wind turbine was considered manufactured by ENERCON, 

model E-53, with a hub height of 50 m and 60 m, and 810 kW of rated power, positioned at 
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the same geographical coordinates as TA-TRF and TA-PAR and their respective grid points in 

the WRF model. The power curve of this wind turbine is shown in Figure 5.3. 

 

 

Figure 5.3: Estimated power production curve (blue) for a ENERCON E-53 (810kW) wind 

turbine at a height of 60 meters and with air density of 1.225 kg/m
3
 at different wind speeds. 

Figure represents values used by ENERCON Wind Energy converters: Product overview 

(ENERCON, 2010).  

 

5.3. Results  

 

Table 5.5 presents the results for the parameters of the Weibull Probability Density 

Function calculated by WAsP for both the data simulated by WRF-ARW and measured by the 

TA-TRF and TA-PAR. In the employed methodology, the WRF simulation underestimates 

mean annual wind speed by -3.77% for the location of Paracuru and by -36.32 % for Triunfo 

when compared with the measured data. The simulations produce mean annual wind speed 

values (V) below the measured annual mean. For the Weibull parameters, the differences in 

relation to the measured data are larger for k in Paracuru and for A in Triunfo. When both 

locations are compared, the WRF model presents a poorer performance than expected for the 

location of Triunfo.  
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Table 5.5: Comparison between the Weibull parameters for the measured (TA-PAR and TA-

TRF) and simulated (WRF-ARW-PAR and WRF-ARW-TRF) data. 
Weibull Parameters TA-Paracuru 

 

TA-Triunfo 

 

Observations    

A (m/s) 10.1  15.1 

k 4.68 3.15 

V(m/s) 9.02 13.38 

Simulated-WRF 5km   

A (m/s) 9.4 9.5 

k 5.60 2.84 

V(m/s) 8.68 8.52 

 

Figures 5.4 (a) and (b) show the Weibull curves for the simulated (WRF-ARW) and 

measured (TA) data. If one analyzes Figure 5.4 (a) for distribution at 60 m (TA-PAR) and 50 

m (WRF-ARW-PAR), one can see that the most frequent speed range 8-10 m/s is the same for 

the measured and simulated wind. For the values measured at a height of 60 m, however, 

there is a difference of - 6.5% in the speed range of 9 m/s for the simulated value (WRF-

ARW-PAR). The curves with the WRF-ARW data are straighter for both locations when 

compared with the measured values. Figure 5.4 (b) shows the simulated Weibull curve for the 

location of Triunfo-PE at 50 m with a deviation to the left-hand side of the wind speed axis, 

indicating that the estimates made by the model are larger for frequencies of low wind speeds 

and, consequently, lower for frequencies of higher speeds (Figure 5.4 (b)). The WRF-ARW 

model simulates the higher frequencies of wind speeds at around 8-9 m/s, while the 

measurements show more frequent speeds at around 13-14 m/s. The differences between the 

simulated and measured Weibull functions are larger for the location of Triunfo-PE.  
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(a)                                                               (b) 

 

Figure 5.4: PDF curves for the locations of Paracuru-CE (a) and Triunfo-PE (b) with the 

measured data and the data simulated with the WRF-ARW model. 

 

 

Figure 5.5 shows the frequency distribution of wind occurrences and wind direction 

for the measured (TA) and simulated (WRF-ARW) data. In Paracuru, the model is able to 

efficiently determine the prevailing sector, although it can't show the relative percentage of 

occurrences in other sectors in a reasonable way (Figures 5.5 (a) and 5.5 (b)). Just as with the 

observed data, the simulation showed the east sector to be prevailing. In Triunfo, the 

simulations showed the sector East-Southeast to be prevailing (Figure 5.5 (d)), while the 

measured data showed the Southeast sector as prevailing (Figures 5.5 (c)). The WRF-ARW 

model for Triunfo, however, still managed to indicate the Southeast direction as the second 

highest frequency of wind occurrence. Although the measurements show that the locations 

have different wind regimes, the model generally considers both locations to have similar 

patterns of atmospheric circulation. One of the reasons for these discrepancies may be 

attributed to the fact that the model assimilates only the information of the large scale 

meteorological fields provided by NCEP-FNL for its edges. The result could therefore have 

been better if the WRF assimilated the observed data for the execution of its simulations.  
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                         (a)                                                                  (b) 

 

                            (c)                                                                      (d) 

 

Figure 5.5: Compass rose of measured (TA-PAR (a) and TA-TRF (c)) and simulated (WRF-

ARW-PAR (b) and WRF-ARW-TRF (d)) wind. 

 

Table 5.6 presents the results for the AEP estimated by WAsP for the wind turbine 

ENERCON-53 in the specified locations. Using the wind data simulated by WRF-ARW as 

input in WAsP produces lower output estimates than the measured data. The AEP estimate 

reveals a lower performance for the location of Triunfo-PE when compared to the result of the 

location of Paracuru-CE (Table 5.6), which is to be expected considering the wind speed 

distribution at this site (Table 5.5). For mean wind speed, the location of Paracuru-CE showed 

less difference. 
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Table 5.6: AEP estimates using WAsP for the locations of Paracuru and Triunfo using initial 

conditions from measurements and WRF-ARW simulations. 
 

 

Initial 

Condition - WAsP 

Location - Paracuru 

Height  60 m 

 

Location - Triunfo 

Height  50 m  

AEP 

(GWh) 

AEP 

(GWh) 

 

Measurement 

 

4.19 

 

5.83 

 

Simulation 

WRF 5 km 

 

  3.95 

 

3.67 

 

 

The WAsP model initialized with the measured data by TA-PAR at 60 m presents 

mean wind speed estimates of 8.98 m/s and a power density of 558 W.m
-2

. When the initial 

conditions simulated with the WRF-ARW are used, on the other hand, the mean speed was 

8.68 m/s with a power density 462 W.m
-2

. Migoya et al., (2007) states that for an area to 

become suitable for the generation of energy, a mean wind speed of 7.5 m/s with a power 

density greater than 300 W m
-2 

is recommended.  

The Figures 5.6 (a) and 5.6 (b) show the field area determined in WAsP for the 

estimation of the power density for the location of Paracuru. Both the measured (TA-PAR) 

and simulated (WRF-ARW-PAR) data are shown. When mean power density maps estimated 

by WAsP for Paracuru-CE are compared through the coupling technique of the micro and 

mesoscale models, one can observe that the values were similar (Figure 5.6 (a) and 5.6 (b)). In 

the sectors north and northeast, the region of the Atlantic Ocean, the power density values 

were higher. The other sectors showed similar behavior, although the map in Figure 5.6 (b) 

shows some localized regions with conditions of underestimation of the power density when 

compared with Figure 5.6 (a). The maps (Figures 5.6 (a) and 5.6 (b)) also reveal locations 

with a high potential density exceeding 500 W.m
-2

.            
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Figure 5.6: Power density maps estimated by WAsP using measured (TA-PAR (a)) and 

simulated (WRF-ARW-PAR (b)) data. 

 

 

The Figures 5.7 (a) and 5.7 (b) show the power densities at 50 m above the ground 

estimated by WAsP for the region of Triunfo-PE. Figures 5.7 (a) and 5.7 (b) show the results 

of similar WAsP estimates, but with lower power densities as a result of the simulated WRF-
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ARW-TRF data when compared with the measured TA-TRF data. The coupling technique of 

WRF with WAsP for the complex terrain showed poor performance in relation to the results 

of the flat area. A possible source of error was discussed by Carvalho et al., (2012), who 

showed that worse results could be produced for complex terrains because the terrain files 

imputed in the WRF model, such as roughness and topography, are of low resolution, 

representing smoother conditions than the actual conditions of the region. In TA-TRF, the 

mean speed estimated by WAsP was 13.41 m/s with a power density of 2.058 W m
-2

, and for 

the corresponding modeled data the values were 8.50 m/s and 537 W.m
-2

, respectively. The 

underestimation presented in the WRF-ARW data for the location of Triunfo was very low, 

generating a lower power density when compared with the measured data, which showed high 

wind speeds throughout the year of 2006 (data not shown). These values reveal that the 

performance of the simulated data for the location of Triunfo remained below of what was 

expected in comparison with the measured data, although the values were still suitable for 

power generation. 

Considering only one wind turbine in Triunfo-PE gives an AEP of 5.83 GWh (Table 

5.6), which is a satisfactory yield at a height of 50 m, while the simulated WRF-ARW-TRF 

data shows an AEP of 3.67 GWh (Table 5.6). By considering only a single wind turbine, 

however, the losses caused by the wake effect (Pinto, 2013) are not taken into account. The 

density maps estimated by WAsP make it possible to see that TA-TRF was not placed at the 

most favorable location. According to Figures 5.7 (a) and 5.7 (b) there are other grid points 

with greater wind resources. 
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Figure 5.7: Power density maps estimated by WAsP using measured (TA-TRF (a)) and 

simulated (WRF-ARW-TRF (b)) data. 
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5.4. Discussion and Concluding Remarks 

 

Oliveira (2013) examined wind resources in the State of Paraíba in the NEB region 

based on observed and simulated data with two numerical time models (BRAMS and WRF). 

The results found for the mesoregion of Borborema for the Weibull parameters k and A for 

measured and WRF simulated data were 5.07/8.16 and 6.77/9.97 m/s, respectively. The 

characteristics presented in this region are similar to the location of Triunfo-PE. Oliveria 

(2013) observed that the Weibull curves simulated by WRF were generally straighter, 

showing a smaller variation of the wind, just as this study observed for the locations of 

Paracuru-CE and Triunfo-PE. 

Rocha et al. (2012) analyzed seven numerical methods to evaluate their efficiency in 

determining the Weibull parameters using wind speed data from Camocim and Paracuru in the 

State of Ceará, in the period from August 2004 to April 2006. The results for A and k in the 

study for the year 2005 in Paracuru were represented by the ranges 9.35-9.92 m/s and 2.49-

4.21, respectively.  The simulated (WRF-PAR) and measured (TA-PAR) Weibull A and k 

values found in this study were close to those obtained by Rocha et al. (2012). 

The main source of error for the underestimation of wind speeds in the simulation for 

the Triunfo-PE location, is the low resolution of the terrain in the WRF-ARW model, which is 

in agreement with the results of Carvalho et al. (2013), who found major flaws in the WRF 

models in areas with complex topography in Portugal. 

Lima and Bezerra (2010) also assessed the wind energy potential of the city of 

Triunfo-PE and performed simulations with WAsP for Wind farms based on data measured 

over 30 months (2004 to 2007) by the anemometer station. The characterization of the wind at 

Triunfo-PE and the assessment of the wind energy potential show that the region has a mean 

wind speed of 11.27 m/s and a mean power density of 1.672 W.m
-2 

for a Vestas V52 wind 

turbine with 850 kW and total capacity of 20 MW. Because of these results, the authors 

believe that the region should be considered as an area with potential for future exploration. 

The difference between the values obtained by these authors and the present work could be 

related with the number of months used, which was higher, with the fact that the year of 2006 

considered was atypical, registering high wind speeds during the rainy season in the region, 

which is not common according to some studies of the NEB region that have shown that 

winds in this period are weaker (Oliveira 2013; Ramos et al., 2013; Santos e Santos e Silva, 

2013).   
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The following conclusions can be drawn based on the analyses of this study. 

(i) The WAsP models with simulated and measured data of the selected locations showed 

different performances, considering comparisons in terms of atmospheric flows and estimates 

for the production of wind energy. The results differ because of the complexity of the terrain 

at each location, which has been observed to be one of the main sources of error in wind 

speed estimation because of the low terrain resolution used in the WRF model.  

 

(ii) The obtained results show that the simulation of the mesoscale model inserted directly 

into the WAsP model underestimates the mean wind speeds at the locations, especially at TA-

TRF. As a result, the AEP and power density values are affected.  

 

(iii) The results found in Paracuru were better when compared to Triunfo with use of the 

coupling technique between the micro and mesoscale models. 

 

(iv) The power density maps of both locations should be analyzed with caution, since one of 

the estimates was done using a simulation with a mesoscale numerical model that has an 

inherent error and, therefore, a degree of uncertainty.  

 

(v) Despite the efforts made and the great advances in mesoscale models, from their initial 

conditions to their boundary data, their use in the assessment of wind resources still can't be 

seen as definitive. Other sources still need to be employed, such as data from measurements 

and simulations from microscale and CFD (Computational Fluid Dynamics) models. This is a 

result of the fact that several characteristics in the sub-grid of the mesoscale model are not 

represented in a satisfactory manner in their existing parameters and terrain data. It is 

important to note, however, that the results of mesoscale-microscale modeling can be used as 

an important factor in preliminary studies, such as in places with flat terrains, or as a tool for 

the climatic mapping of wind speeds.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maior parte das pesquisas atuais sobre comportamento do vento no NEB 

consultadas é realizada através de bases de dados pouco abrangentes. Especialmente as torres 

anemométricas, em alguns casos, são de empresas privadas e são instaladas para prospecção 

de potencial eólico para fins comerciais. Alguns desses dados são sigilosos e não podem ser 

repassados para pesquisas. Por outro lado, o monitoramento via estações meteorológicas 

convencionais apresenta uma série de falhas.  Esses fatos dificultaram em parte o 

desenvolvimento deste estudo e houve um trabalho inicial de busca, organização e avaliação 

da base de dados a ser usada na avaliação das simulações com os modelos.  

Com isso, a base observacional foi composta de dois conjuntos de dados: i) Estações 

meteorológicas do INMET, onde foi necessário utilizar a técnica estatística MICE para 

preencher dados ausentes, tendo assim o comportamento do vento com presença de uma série 

temporal longa, sem prejudicar as análises de tendências e agrupamento); ii) Rede de estações 

anemométricas do projeto SONDA e da SEINFRA com séries temporais curtas, mas com alta 

resolução temporal, a cada 10 minutos uma informação, podendo assim ser usadas para 

melhor qualificar as simulações do modelo WRF-ARW nos dois domínios utilizados.  

As técnicas usadas, na parte estatística, foram: Mann Kendall, para análises das 

tendências positivas e negativas do comportamento do vento no NEB e RMSE, MAE e d na 

validação das simulações numéricas do WRF-ARW, por mês, e assimilação de dados 

(relaxamento newtoniano e filtro de Kalman) na parte dinâmica do estudo para melhor ajuste 

com as observações das condições iniciais e contorno e erros sistemáticos, apresentados na 

simulação após algum tempo. 

No capítulo III a variabilidade, sazonalidade e a tendência linear da velocidade do 

vento em regiões homogêneas foram estudadas. Observou-se 5 grupos homogêneos, com 

maior velocidade do vento, em média, a 10 m da superfície, de 4,11 m/s no grupo G2, 

enquanto que a menor foi de 1,35 m/s no grupo G3. Quanto à variabilidade sazonal observou-

se que as maiores velocidades foram nas estações inverno e primavera. Os grupos que 

apresentaram valores menores da velocidade do vento foram G3 e G4, enquanto os G1, G2 e 

G5 apresentaram valores maiores. Foi verificado na variabilidade interanual a influência dos 

fenômenos El Niño e La Niña, contribuindo para aumento e diminuição da intensidade da 
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velocidade do vento, respectivamente. As análises das tendências mostraram valores 

negativos para os grupos G3, G4 e G5 com níveis de significâncias nos valores P < 0,001, < 

0,01 e < 0,05 para condições anual e sazonal. Por outro lado, não houve tendência linear 

significativa nos grupos G1 e G2. Assim, concluímos que as regiões dos grupos G1 e G2 são 

as mais propicias para investimentos na área eólica. 

Diante dos resultados das simulações da velocidade do vento com opção nudging no 

modelo WRF-ARW para validação com as torres anemométricas, verificou-se que os menores 

valores de velocidade média horária do vento nas localidades Paracuru-CE, São João do 

Cariri-PB e Triunfo-PE ocorreram no primeiro semestre, exceto para Triunfo-PE. As maiores 

velocidades foram constatadas entre o inverno e a primavera, segundo semestre, em especial 

na primavera para a qual se obtiveram os valores mais elevados.  

As simulações com o modelo WRF-ARW apresentaram desempenho satisfatório, 

baseado nos valores do métodos estatísticos d, RMSE e MAE, com menor erro para região 

Paracuru-CE, com exceção para Triunfo. Na região de Triunfo-PE, que tem topografia 

elevada, o modelo apresentou maior erro, principalmente no primeiro semestre do ano. O 

desempenho do modelo foi melhor para o local mais próximo do litoral do NEB. 

Foi possível constatar que erros apresentados em um modelo dinâmico de mesoescala, 

baseado em outros estudos, na simulação da velocidade do vento podem ser devido aos 

seguintes fatores: (i) topografia e vegetação de baixa resolução inseridas no modelo; (ii) 

fenômenos como brisas marítimas e vale-montanha, ventos alísios; (iii) dados de condição 

inicial e de contorno; (iv) parametrização da camada limite atmosférica. Os diagramas de 

Taylor, com dados médios horários da velocidade do vento, identificaram que o modelo 

possui melhor desempenho nas estações do verão e outono e pior desempenho para inverno e 

primavera, exceto para Triunfo-PE que apresentou melhor desempenho para inverno e 

primavera e pior desempenho para verão e outono. Ambos os domínios simulados pelo 

modelo WRF-ARW apresentaram valores similares, com melhoria para o domínio WRF-

ARW-d02 em área com alta topografia, como foi o caso de Triunfo-PE. 

Os erros apresentados nas simulações foram amenizados após a aplicação do filtro de 

Kalman na velocidade do vento pós-processada pelo modelo WRF, aproximando-se assim da 

variabilidade diária das séries temporais observadas nas torres anemométricas, principalmente 

para Triunfo-PE.  

 Com auxílio do modelo de microescala WAsP foi possível mapear o recurso eólico 

por meio dos campos de densidade de potência e potencial eólico anual, próximas às torres 

anemométricas TA-PAR e TA-TRF. Os dados utilizados nas condições iniciais para 
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simulação do modelo WAsP foram torres anemométricas e modelo WRF-AWR-d02. Ambas 

as simulações apresentaram desempenhos diferentes, devido à complexidade apresentada na 

topografia de Triunfo-PE. Os resultados mostraram que houve subestimação das distribuições 

de Weibull da velocidade média do vento simuladas (WRF-ARW) quando comparada às 

observações. O erro foi maior na TA-TRF, consequentemente, afetando os valores de AEP e 

densidade de potência, simuladas pelo WAsP. Observou-se  que o método de acoplamento do 

modelo de mesoescala inserido diretamente os dados simulados para o modelo microescala 

apresentou um mapa de densidade de potência mais similar com dado observado para região 

de Paracuru. A análise da densidade de potência na localidade Triunfo deve ser usada com 

cautela, uma vez que uma das estimativas foi com uso de simulação por meio de modelo 

numérico de mesoescala, que tem erros embutidos, principalmente com topografia complexa, 

portanto, têm um grau de incerteza. As regiões são apropriadas para geração de energia eólica, 

pois ambas apresentaram valores de densidade de potência acima de 400 W/m
2
, com os dados 

por meio das medições e estimados pelo modelo WRF-ARW para os resultados do modelo 

WAsP. 

 Apensar da Tese ser bastante ampla com técnicas estatísticas e dinâmicas para tentar 

explicar o comportamento da velocidade do vento na região NEB, consideramos ainda que 

existem lacunas deixadas pela pesquisa, que podem servir como sugestões para trabalhos 

futuros, sugere-se: 

 

 Realização de simulações com modelos numéricos de tempo mesoescala em conjunto 

(ensemble) valendo-se de outras opções de parametrizações, por exemplo: da camada 

limite planetária, microfísica de nuvens e convecção profunda; 

 Simulações com maior resolução e testes com maior número de grades aninhadas para 

casos de interesse, principalmente em áreas com topografia complexa; 

 Utilizar modelos estatísticos para estimativa da velocidade do vento, como por 

exemplo, redes neurais, métodos multivariados e séries temporais. 

 Testes com modelos estatísticos/determinísticos para velocidade do vento, por 

exemplo, o Model Output Statistics (MOS); 

 Utilizar o vento geostrófico e arquivos de topografia e rugosidade de alta resolução 

inseridos no modelo WRF para um melhor acoplamento com modelo WAsP;  

 Utilizar dados de condição de contorno e inicial de diferentes fontes, por exemplo, as 

do projeto Era Interim/ECMWF e MERRA/NASA.  
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