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In an old joke about an applied 

mathematician advising a group 

of bookies at a horse race, the  

mathematician begins his presentation,  

"Consider a spherical horse. . . ." 
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  Pois é, desde que li o meu primeiro manual sempre pensei em escrever esta frase. 

Nunca entendi o seu sentido... Mas ela é a que menos se encaixa aqui. Este canto 

reservado àqueles que estiveram presentes antes, durante e, espero, depois deste feito. 

Canto este onde posso balbuciar sem me preocupar com as canetas vermelhas. 

  No momento só consigo me lembrar da frase que incluí acima... não... a anterior... 

“Stand on the shoulders of giants”, que remonta a história de quando aclamaram Isaac 

Newton como um gigante da física, este respondeu que “Gigantes foram aqueles que em 

seus ombros me carregaram”. Amigos, Pais, Avós e Paixões, círculos para lá de 

confusos, mas indiscutivelmente necessários a vida. Palcos de discussões, abraços e 

afagos carinhosos, que sempre surgem nos momentos certos de nossas vidas. Neste 

momento, lembro dos Lammeiros de primeira ordem que sempre estiveram presentes nos 

momentos mais difíceis desta jornada, lembro da debandada sentida de membros como 

Maturo e Fragoso, que agradeço o incentivo e as discussões que enriqueceram este 

trabalho. Oh, woman don’t cry, não preciso escrever quando já chegaram poetas na 

frente. Lembro dos momentos efusivos neste laboratório que sempre se fundamentou nos 

princípios da união, amizade e caos. Entre Dugos, sigo minha trajetória, sabendo que a 

certeza da amizade manterei, podendo repousar sem me preocupar, sinceridade nunca 

vai faltar. A família da praia que tanto me apoiou só devo sentimentos bons, paixões à 

parte, a amizade que sempre tive será eterna. Dia 23 de Dezembro nunca mais será o 

mesmo. Agora, paixões incluidas, estas sempre deixam marcas e das boas ;) . A luz que 

de longe ainda ilumina, são inúmeras candellas de força e paz. Ao (a) que surgiu em 

minha vida no momento que mais precisei, e acredito que no mar dos seus olhos seguirei 

em paz. Um caminho de tranquilidade, um porto seguro. Todo caminho precisa de um 

transporte e este sempre disponível bonde, entre passageiros maltratados, ajudando a 

manter em trilhos este que nos mantêm juntos. Do NE a Serra, passando por THabbit e 

Penha este trem segue seu rumo com seus passageiros, sempre unidos, nos momentos 

mais difíceis e nos mais prazeirosos. Zoológico solto, com animais mansos, tendo em sua 

liderança um nobre urso, de bruxarias ocultas mil, à sinceridade e perseverança. Juquinha 

que além de suas artes sempre buscou a sinceridade e o bom e velho dedo certeiro na 

face da moeda, a amizade é eterna entre os homens de bem. Volto aos céus para invocar 

um anjo especial, (L), aquele que tentou em vão se disfarçar, olhos alegres e sorriso 

amplo, cativante e calmante. Com a licença dos autores, só posso definir este anjo como:  

You’re just too good to be true, I can’t take my eyes off you, 

You’d like heaven to touch, And I wanna hold you so much… 
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desaponte vêm em me abandonar. Aos fiéis guerreiros da educação que se entravam na 

DP do bloco G, a acolhida sempre carinhosa nos corredores me manteve no rumo. Ao 

eremita, de 50 com corpinho de 49, que habita as serras matemáticas sinto a gratidão 

pela confiança eterna, e os esporros na lata, certa tb! Aquele pai que sempre me orientou, 

guardo o ensinamento, e o fundamento: são os que tem problemas que precisam de nós . 

Solto pode não refletir, mas vindo de olhos sinceros faz a diferença na vida de uma 

pessoa. 

Longe da poesia da vida, agradeço as instituições que me deram suporte todos 

esses anos, através das pessoas que elas representam, de LNCC, com seu cluster de 

PCs e o eremita, onde tudo comecei, a COPPE/NACAD/LAMCE onde este fechei, com o 
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Neste trabalho é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento de 

um sistema de modelagem acoplado de atmosfera e oceano. Foram utilizados os modelos 

MM5 (Mesoscale Modelling System – 5th Generation) e o Princeton Ocean Model (POM) 

para a aplicação da metodologia de acoplamento proposta. Os aspectos computacionais 

do acoplamento são investigados em uma aplicação para o trecho sudoeste da Bacia do 

Atlântico Sul (região oceânica adjacente entre a cadeia Vitória-Trindade e Itajaí a latitude 

27°S).   
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 In this study it is presented the methodology to develop a coupled modeling 

system between atmosphere and ocean. MM5 (Mesoscale Modelling System – 5th 

Generation) and Princeton Ocean Model (POM) have been used as the basic tools for the 

proposed methodology. Computational aspects of the coupled system are investigated for 

the Southwest Atlantic Bight (region near shore Vitória-Trindade chain extending to Itajaí 

on 27°S latitude). 
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1 Introdução 

 

 

O objetivo desse trabalho é desenvolver e implementar um sistema de modelagem 

acoplado de atmosfera e oceano para o trecho sudoeste da Bacia do Atlântico Sul (região 

oceânica adjacente entre a cadeia Vitória-Trindade e Itajaí a latitude 27°S).A região 

sudeste do Brasil abriga cerca de 42% da população brasileira, sendo responsável por 

mais de 50% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Sua economia é a mais 

desenvolvida e industrializada dentre as cinco regiões brasileiras, concentrando também a 

maior parte do petróleo brasileiro. O desenvolvimento e aplicação de um modelo acoplado 

que inclua esta região como objeto de estudo, vêm de encontro aos interesses 

econômicos, uma vez que tal aplicação permitiria uma melhor compreensão dos 

fenômenos oceanográficos e atmosféricos, e por conseqüência da previsibilidade 

envolvida no prognóstico de parâmetros nestes dois sistemas. Trazendo assim, benefícios 

em termos de conhecimento e auxílio no planejamento de atividades. 

Interações entre os diferentes componentes do sistema climático são influenciadas 

pela não-linearidade das transições que ocorrem nas fases da água. A característica não-

linear das transições de fase da água sugere que o clima deveria ser particularmente 

sensível aos processos hidrológicos, especialmente nos trópicos. Assinaturas desta não-

linearidade podem ser encontradas na estrutura de ambos os sistemas, hidrosfera e 

atmosfera (Webster, 1994). Partindo do princípio que a atmosfera responde aos fluxos de 

calor à superfície, que podem ser considerados como uma função da diferença de 

temperatura e tensão de vapor dos gases, pode-se considerar que a interação mais 

evidente entre o oceano e a atmosfera se dá em função das mudanças ocorridas neste 

parâmetro.  

A interação entre o oceano e a atmosfera, pode ocorrer nas regiões costeiras, em 

função da influência do contraste de temperaturas terra-mar. Fenômenos oceanográficos 

costeiros, como a ressurgência, influenciam estes contrastes. A ressurgência tem por 

região preferencial de ocorrência, o bordo leste dos oceanos (Gill, 1982), no entanto, na 

costa sudoeste da bacia do Atlântico Sul é comum observar a ocorrência de tal fenômeno, 

com intensidade variada próximo à região de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro 

(Mascarenhas et al., 1971 e Torres Jr., 1995).   
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As trocas de calor, momentum e umidade entre o ar e o mar vêm sendo 

reconhecidas como processos fundamentais no desenvolvimento de fenômenos 

atmosféricos de mesoescala como ciclones tropicais, ciclones extratropicais, jatos de 

camada limite, frentes costeiras, e sistemas precipitantes. A previsão numérica destes 

fenômenos é por vezes, críticamente dependente da fidelidade da representação dos 

fluxos de superfície. Em face das trocas ar-mar ocorrerem na interface dos fluidos, as 

ondas superficiais dos oceanos também têm potencial importância nos processos de 

interação ar-mar (Doyle, 2002). 

Um importante componente do sistema oceano-atmosfera é a interface ar-mar. A 

interação do oceano com o sistema climático é controlado quase inteiramente pelos fluxos 

através desta superfície. O oceano e a atmosfera partilham uma fronteira onde se 

realizam os processos de  troca de energia e matéria entre os dois fluidos, esse sistema 

acoplado interage de maneira complexa que algumas vezes as relações de causa e efeito 

não podem ser distinguidas. Esses processos são importantes para a manutenção das 

circulações atmosféricas e oceânicas (Perry e  Walker, 1977). 

Outro papel importante que esta “fronteira” ou camada tem, diz respeito ao tempo 

e ao clima. O oceano, através desta camada ganha parte de seu momentum, calor 

sensível e latente, e, por ela perde também água, variando sua salinidade e, por 

conseguinte a densidade. Essas variações de momentum e densidade são responsáveis 

pela circulação nos oceanos. (Kraus, 1972). 

A circulação atmosférica é fortemente influenciada pelas nuances da temperatura 

da superficie do mar. Em muitas partes do oceano, a TSM pode ser aproximada por um 

balanço local unidimensional, em que (no mínimo uma média de longo termo) a TSM se 

ajusta localmente a perda devido ao calor sensível e latente, e ao balanço entre a 

radiação de onda longa e a radiação de ondas curtas. Entretanto existem algumas partes 

do oceano, onde as correntes oceânicas afetam a TSM de maneira mais intensa. 

Correntes oceânicas conectam regiões de ganho de calor para regiões de perda de calor; 

o calor ganho da atmosfera pode ser armazenado por muitos anos e transportada por 

milhares de kilômetros antes de ser retornado a atmosfera. Estas correntes são 

influenciadas pela atmosfera, através dos ventos à superfície ou do efeito de 

flutuabilidade. Contudo, a atmosfera e o oceano interagem fortemente, e o sistema 

acoplado não pode ser entendido considerando os sistemas de maneira isolada (Stuart e 

Rintoul, 1998).  
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Dickinson (1981), fazendo uso de um modelo climático de dimensão zero (pontual) 

estudou as soluções e escalas de um esquema de acoplamento. Com o uso de uma 

solução analítica para o modelo simplificado e assumindo um aquecimento (perturbação) 

inicial, Dickinson encontrou uma resposta da ordem de poucos dias ao aquecimento, 

diretamente, ou da camada de mistura no oceano. 

A escala de interação entre a atmosfera e o oceano pode variar de horas a 

décadas, podendo atingir escalas maiores. Estudos ainda são realizados buscando 

identificar as interações que ocorrem e a quais escalas estariam associadas (e.g. 

Dickinson, 2000). Incursões deste genêro tem sido feito em sua maioria para escalas 

climáticas (e.g. Dickinson, 1981 e Kousky et al., 1984), embora estudos mais recentes 

busquem por relações em escalas intrasazonais, como Jones et al. (1998), que sugerem 

que estudos sejam conduzidos na tentativa de estabelecer o mecanismo de interação 

entre a Oscilação Madden Julian (OMJ - Madden e Julian, 1971) e a variabilidade da 

TSM, incluindo-se neste grupo, Madden e Julian (1994), que discorrem, dentre outros 

assuntos relacionados a OMJ, sobre as possíveis relações desta com a TSM.  Woolnough 

et al. (1999) estudaram os fluxos de superfície, as convecções tropicais e a temperatura 

da superfície do mar em escalas intrasazonais, analisando 15 (quinze) anos de dados da 

região do Oceano Índico e do Pacífico, através de correlação defasada (lag correlation) e 

técnicas de composição, conseguindo demonstrar que existe uma relação entre a 

atmosfera tropical e o oceano na escala intrasazonal. No entanto, sugerem que para o 

melhor estudo do impacto que as anomalias de TSM poderiam ter sobre a convecção 

tropical em escala intrasazonal, seria necessário uma base de modelagem. 

Barreiro et al. (2005), compararam o resultado obtido com dois modelos de 

circulação geral da atmosfera para avaliar a resposta da precipitação na Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) com uma anomalia de TSM como forçante. Os 

autores sugerem que, embora os resultados obtidos para a parte continental da ZCAS, 

tenham demonstrado pouca previsibilidade associada com as variações de TSM, o uso de 

modelos regionais de alta resolução, com física e parametrização da convecção mais 

adequadas que as utilizadas nos modelos globais, possa se obter resultados mais 

promissores. 

Teixeira (2002), usando o modelo RAMS em simulações estendidas, e médias 

semanais de TSMs como condição de contorno, realizou estudos que apontam evidências 

de que a distribuição da TSM do Atlântico Sul pode afetar o posicionamento e a 

intensidade da ZCAS, assim como influenciar o regime de precipitação nas regiões Sul e 
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Sudeste do Brasil (Cardoso e Silva Dias, 2004). Evidenciando mais uma vez, a possível 

relevância do uso de uma TSM com maior resolução temporal em simulações de escala 

inferior a do clima. 

Ren et al. (2004), realizaram estudos sobre a passagem de ciclones em latitudes 

médias, usando um modelo acoplado. Os modelos usados foram o MC2 (Canadian 

Mesoscale Compressible Community - Benoit et al.) e o POM (Blumberg e Mellor, 1987). 

Nestes estudos, os autores evidenciam que quando da passagem de um ciclone sobre o 

oceano, a rugosidade da superfície extrai momentum da área abrangida pelo ciclone, e a 

sua volta, e o ciclone obtêm calor e umidade através dos fluxos de calor sensível e latente 

da superfície do oceano. A resposta positiva tende a dominar nos estágios iniciais, 

quando os fluxos do oceano coincidem com a intensificação do ciclone. Respostas 

negativas ocorrem com a geração de correntes induzidas pela tempestade, que 

transferem momentum para as camadas superiores do oceano, aumentando a troca 

vertical dentro desta camada, e assim, resultando no resfriamento da TSM. Assim, os 

fluxos de superfície do mar são reduzidos e a intensidade do ciclone também é reduzida. 

O resfriamento da TSM, também conhecido como "efeito de resfriamento leve", pode ser 

em torno de –6°C, dependendo de fatores como a intensidade da tempestade, extensão 

espacial, velocidade de propagação, e espessura da camada de mistura oceânica. 

Segundo os autores, a resposta da TSM pode ser negligenciável para ciclones tropicais 

se propagando rapidamente sobre camadas de mistura oceânicas profundas, e o impacto 

resultante no oceano sobre a intensidade da tempestade seria, neste caso, pequeno. 

As trajetórias dos ciclones podem vir a ser influenciadas pelas características dos 

fluxos de calor, umidade e momentum do oceano para atmosfera, assim como a forçante 

atmosférica gerada pelos ciclones podem alterar o comportamento físico e dinâmico dos 

oceanos (Yongping Li et al., 2002). 

Meehl et al. (2001) sugerem uma ótica conceitual para a interação entre escalas 

no sistema climático, sugerindo que uma interação entre todas as escalas seria 

necessária para que se possa ter uma boa representação dos fenômenos atmosféricos. 

Também ressaltam que o uso de modelos acoplados vem sendo visto como uma solução 

às deficiências dos modelos globais em simular fenômenos como a OMJ. 

Observações realizadas durante o TOGA-CORE (Tropical Ocean Global 

Atmosphere – Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment - Webster e Lukas, 

1992) com aeronaves evidenciam considerável variabilidade espacial da TSM, em dias 

com ocorrência de ventos em baixos níveis, quando era esperado uma maior 
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uniformidade devido a forte mistura que seria gerada pelo vento (Weller et al., 2004). Os 

autores encontraram em um dos vôos realizados evidências em mesoescala de 

variabilidade na camada de superfície da atmosfera marinha, baseados na ocorrência de 

massas de ar distintas (temperatura e umidade média diferentes, e comportamento dos 

fluxos turbulentos, também diferentes).  

Mahrt et al. (2004), com dados também coletados de vôos instrumentados, 

perceberam que aumentos modestos na temperatura da superfície podem levar, algumas 

vezes, ao desenvolvimento de turbulência e fluxos de momentum significativos, mesmo 

com o fluxo do ar permanecendo estável e o fluxo de calor sendo pequeno. Constatam 

também que aumentos mais significativos na temperatura da superfície, como ocorre em 

frentes de TSM, podem levar a geração de significativa flutuabilidade na turbulência e ao 

aquecimento do ar na direção do vento na superfície da frente. O gradiente de 

temperatura resultante, neste caso, contribui para o gradiente de pressão hidrostática 

local, que acelera o fluxo na direção do ar mais quente.  

 Costa e Cotton (1998a e b) realizaram simulações com um modelo acoplado 

oceano-atmosfera, usando o POM, para o oceano e o RAMS (Regional Atmospheric 

Modeling System – Pielke et al., 1992), ambos em modo bidimensional. O modelo 

acoplado foi usado com uma resolução de 1 (hum) kilômetro na horizontal sem forçante 

advectiva da grande escala, para períodos de atividade convectiva. Foram usadas trocas 

de momentum, calor e água, e informações referentes a fluxos radiativos entre os dois 

modelos, desprezando porém os efeitos das correntes no cálculo dos fluxos superficiais 

de calor e momentum. Os autores observaram o surgimento de lentes de água doce nas 

regiões onde haviam atividades convectivas, gerando circulações em função da variação 

da salinidade. No entanto os autores reconhecem que algumas questões permancem em 

aberto com relação às interações oceano-atmosfera em micro e mesoescala, assim como 

a variabilidade oceânica associada a essas escalas, e como esta pode ser controlada por 

forçantes locais e remotas. Sobre a precipitação, Gautier et al. (1998) sugerem que 

relação entre a convecção (precipitação) e a TSM podem estar associadas a valores 

limítrofes de TSM.  

Deser e Timlin (1997), usando dados semanais de TSM, acharam evidências de 

que os modos dominantes da covariabilidade entre a circulação atmosférica e os campos 

de TSM, sobre o Atlântico Norte e o Pacífico durante o inverno, podem ser caracterizados 

pela atmosfera influenciando o oceano em duas a três semanas. Os autores acreditam 

que esta escala temporal pode ser uma reflexão direta da forçante estocástica de alta-
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freqüência pela atmosfera sobre a camada de mistura oceânica. Observaram também que 

os fluxos de calor sensível e latente na superfície do mar podem ser importantes 

componentes na forçante atmosférica. 

Venegas et al. (1997) usaram funções empíricas ortogonais (FEO) e 

decomposição em valores singulares (DVS) para estudar a variabilidade do oceano e 

atmosfera acoplados no Atlântico Sul, com base em médias mensais de TSM e PNM 

(pressão ao nível do mar) extraídos do COADS (Comprehensive Ocean–Atmosphere 

Data Set) para o período de 1953-1992. Os autores sugerem que o primeiro modo 

acoplado das FEO da variabilidade entre a temperatura do oceano e a pressão 

atmosférica, pode estar associado ao fortalecimento, e enfraquecimento do anticiclone 

subtropical, que nos resultados aparenta forçar flutuacões na estrutura norte-sul do dipolo 

da temperatura do oceano pelos processos relacionados ao vento. Segundo os autores, a 

forçante atmosférica da mudança na TSM pôde ser detectada no oceano com um atraso 

de 1-2 meses. Sugerem também, que as flutuações são dominantes nas escalas de 

tempo interdecadais (período 14 a 16 anos). O acoplamento entre a atmosfera e o oceano 

encontrado pelos autores se mostra mais intenso durante o verão (hemisfério sul).  

No acoplamento de modelos oceano-atmosfera assume-se uma livre associação 

dos dois fluidos. No valor da face, isto parece um processo simples, baseado que a física 

de cada fluido é bem entendida. Esta conclusão, entretanto é falácia, partindo de que o 

processo de acoplamento transcende as propriedades individuais dos fluidos (Bye, 1996). 

Modelos acoplados oceano atmosfera têm sido usados em sua maioria na 

modelagem de estudos climáticos e previsões sazonais. Para previsões de curto prazo, 

duas semanas ou menos, em geral, considera-se satisfatório inicializar os modelos 

atmosféricos com TSM climatológicas ou observadas, e manter esta constante ao longo 

da integração (Cohen-Solal et al., 1998). A premissa para tal é que as escalas de tempo 

das mudanças nas condições do oceano são maiores do que as escalas atmosféricas e 

que a informação obtida com a TSM inicial é consistente para o período. No entanto, 

casos de águas rasas e semi-fechadas, as propriedades do mar pode variar rapidamente 

em função da variabilidade atmosférica, assim como áreas que possuam em sua 

fisiografia a presença de ilhas e linhas de costa que provoquem divergência nos 

movimentos nas camadas superiores dos oceanos. Existem processos oceânicos que 

agem em escalas de tempo da ordem de um dia, que podem influenciar as condições 

atmosféricas (Gustafsson et. al., 1998).  
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Xue e Bane Jr. (1997) realizaram experimentos numéricos utilizando o modelo 

POM (Princeton Ocean Model - Blumberg e Mellor, 1983, 1987a e b ) forçado por funções 

analíticas para o fluxo de calor e tensão do vento, na tentativa de reproduzir a forçante 

equivalente a passagem de uma frente fria sobre uma região de passagem da corrente do 

Golfo (entre 29°N  e 35°N de latitude, costeira ao Estados Unidos). Entre os resultados 

obtidos, pode-se destacar inicialmente o resfriamento da TSM ocorrido devido a perda de 

calor do oceano para a atmosfera, quando no uso das forçantes. Baseados nos cálculos 

de balanço de calor efetuados, os autores em suas conclusões sugerem dois processos 

distintos a ocorrer quando do uso destas forçantes. Um seria que a liberação de calor do 

oceano para a atmosfera durante eventos de resfriamento origina-se quase 

exclusivamente na coluna d’água superior, e que o transporte de calor pelos meandros é 

grande, especialmente da corrente do Golfo para a costa; não interrompendo no entanto, 

o balanço principal.  

A interação entre o mar e o ar pode ser especialmente complexa em condições de 

valores elevados de velocidade do vento, onde o processo de troca dos fluxos pode ser 

impactada pela espuma e pelo spray do mar, e a separação do fluxo de ar, devido a 

quebra das ondas superficiais. As parametrizações de fluxo de superfície, comumente 

aplicadas nos modelos atmosféricos como o COAMPS (Coupled Ocean-Atmosphere 

Mesoscale Prediction System – Hodur, 1997), não são desenvolvidas para regimes de 

valores elevados de velocidade do vento, e têm em si, consideráveis incertezas na 

representação dos fluxos ar-mar (Doyle, 2002). 

Fazendo uso do POM, no modo bidimensional, acoplado ao ARPS (Advanced 

Regional Prediction System - Xue et al., 1995), também em modo bidimensional, Xue et 

al. (2000) usaram os resultados obtidos deste acoplamento para examinar as interações 

ar-mar ao longo da corrente do Golfo, descrevendo a estrutura e a evolução da Camada 

Limite Atmosférica Marinha (CLAM) e da Camada de Mistura Oceânica (CMO), e tentando 

quantificar os efeitos de resposta entre os sistemas. Os autores encontraram resultados 

bem similares ao anteriormente obtidos por Xue e Bane Jr. (1997), com ressalvas para a 

resposta do campo de velocidade do oceano, em suas camadas superiores, aos ventos 

de mesoescala que dominam sobre a resposta dos ventos sinóticos. A modificação 

causada na atmosfera pelos fluxos ar-mar, em função dos ventos de mesoescala, 

modifica mais consideravelmente o oceano. Em um estudo mais recente, Yongping Li et 

al. (2002), também usando um modelo acoplado notaram, baseados nos resultados 

obtidos, que a resposta do oceano a forçante atmosférica estava relacionada a direção do 
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vento. Dependendo do quadrante em que ocorriam, os ventos podiam intensificar ou 

enfraquecer as correntes. O mecanismo de resposta do oceano para atmosfera se deu 

através da moderação da intensidade do ciclone estudado no trabalho. A simulação com 

o modelo acoplado teve como resultado, os fluxos de calor (oceano para atmosfera) 

próximos aos meandros da corrente do Golfo, mais intensos que quando não acoplado. 

Lionelo et al. (2003) apresentam resultados do acoplamento bi-direcional entre os 

modelos BOLAM (Bologna Limited Area Model - Buzzi et al., 1994) - POM (Princeton 

Ocean Model – Blumberg e Mellor, 1987)-WAM (Wave Model – The WAMDI Group, 

1988), o MIAO – Model of Interacting Atmosphere and Ocean, focando principalmente os 

efeitos de resposta entre a atmosfera e o oceano em tempestades tropicais e furacões. 

Os autores concluem que a passagem de furacões pode deixar a TSM levemente 

resfriada, e a camada de mistura mais profunda. O efeito da redução da TSM se mostrou 

como um fator limitante na intensidade do furacão estudado, devido a redução do 

contraste entre a temperatura do ar e do mar e do fluxo de calor latente. Os autores 

sugerem que o uso de modelos acoplados, atmosfera-oceano, na maioria dos casos 

produz efeitos positivos nas simulações, melhorando a previsão da pressão mínima 

associada aos eventos. 

 Uma atenção maior tem sido devotada às interações com a temperatura da 

superfície do mar (TSM) provavelmente devido a esta servir como condição de contorno 

inferior sobre os oceanos para modelos atmosféricos. A TSM é a variável básica que, 

junto com o vento em superfície, acopla o oceano e a atmosfera, influenciando a 

magnitude dos fluxos turbulentos e o fluxo líquido da radiação de onda longa (Weller et 

al., 2004). A temperatura da superfície do mar é modulada por uma inter-relação de vários 

fatores. Entre os mais importantes estão a radiação de ondas curtas e longas, os fluxos 

de calor sensível e latente, a entrada de água doce, a convecção, e a mistura através do 

vento e das ondas. Sendo as variações de TSM determinadas, tanto por processos 

atmosféricos, quanto oceânicos (Katsaros e Soloviev, 2004). A TSM pode ser considerada 

como uma fonte de controle (junto com a convecção adiabática associada a precipitação 

centrada na região tropical) para convecção tropical e a liberação de calor latente, e 

associada com a convecção pode gerar células de circulação. 

Chen et al. (2001) discorreram sobre as diferenças encontradas quando usando 

uma TSM de 9 Km obtida através de sensores AVHRR (Advanced Very High Resolution 

Radiometer) e quando usando a mesma TSM usada pelo modelo global do NCEP 

(National Centers for Environmental Prediction - Kanamitsu et al., 1991), com 2,5° graus 
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de resolução (Reynolds e Smith, 1994). O estudo foi realizado sobre o Japan/East Sea e 

focou o mês de Janeiro de 1997, época em que surge um frente oceânica e algumas 

tempestades sobre a região. É mostrado pelos autores, que a TSM pode influenciar a 

pressão reduzida ao nível do mar, os fluxos turbulentos e os valores de calor sensível. 

Ressaltam também feições não capturadas pela simulação usando a TSM mais grosseira. 

Zhang e Perrie (2001) estudaram respostas (feedbacks) positivas e negativas 

entre os processos no acoplamento entre a superfície da atmosfera e do oceano dando 

ênfase a rugosidade sobre o mar. Ressaltam que geralmente os modelos consideram a 

formulação proposta por Charnok (1955) para o cálculo desse parâmetro, ou então o 

mantem constante ao longo do tempo. Neste trabalho os autores ressaltam que quando 

na ocorrência de ondas mais antigas (swell – ondas geradas remotamente) a formulação 

de Charnok responde bem, enquanto que para ondas jovens (wind-sea – ondas locais) a 

formulação pode ser alterada por uma melhor representação da rugosidade do mar. 

Ressaltam que este parâmetro pode afetar na geração, ou na absorção, de energia nas 

camadas próximas a superfície dos sistemas ar-mar tanto de maneira positiva quanto 

negativa. 

Embora sua importância para modelagem seja reconhecida, principalmente 

quando no interesse pelas regiões de interface entre o oceano e a atmosfera, muito ainda 

se discute em função da forma de obtenção deste parâmetro. Robinson e Donlon (2003) 

apresentam algumas novas pespectivas sobre o assunto, mostrando também as 

diferentes formas de obtenção da TSM. Os autores classificam em três princípios 

metodológicos, a seguir: 

 

Medidas In situ – medidas da temperatura obtida por instrumentos a bordo de 

navios de pesquisa, sensores em bóias a deriva ou ancoradas, instrumentos 

autônomos em navios de oportunidade e observações voluntárias de navios 

mercantes. 

 

Sensores Infravermelhos a bordo de Satélites – medida obtida através de 

algoritmos aplicados aos números digitais obtidos pelo sensor, influenciados pelos 

efeitos de absorção de gases do efeito estufa, assim como pela tentativa de 

mascaramento de nuvens, dentre outras atenuações atmosféricas. Comum a 

todos os métodos é a necessidade da determinação de coeficientes a serem 
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determinados pela melhor curva obtida entre valores de TSM obtidos por satélite e 

in situ.  

 

Radiômetros de Microondas a bordo de Satélites – Métodos que fazem uso 

deste tipo de sensores têm sido deixados em deterimento aos que usam sensores 

infravermelhos. No entanto espera-se contribuições significativas do sensor 

Japonês AMSR (Advanced Microwave Scanning Radiometer) da missão ADEOS-II 

e do americano AMSR-E a bordo do satélite Aqua nos próximos anos. Ambos 

satélites incluem a banda de 6,6 GHz que é mais sensível a TSM, enquanto as 

frequências mais altas são sensíveis a outros fatores que afetam a radiância de 

microondas que atinge o topo da atmosfera, como o estado do mar e o vapor 

d’água na atmosfera. A intenção com o AMSR é de fornecer TSM diária global 

livre da influência de nuvens com uma precisão em torno de 0,3 K. 

 

O Jet Propulsion Laboratory do California Institute of Technology mantém um sítio 

(podaac.jpl.nasa.gov/sst/sst_links.html) na Internet com indicações das fontes conhecidas 

de TSM. 

Cada princípio pode fornecer produtos diferentes, embora normalmente todos 

sejam conhecidos por estimar a TSM. Robinson e Donlon (2003) apresentam um 

diagrama esquemático (não mostrado) onde podem ser vistos os diferentes produtos que 

podem ser obtidos, sendo eles a TSM da película (skin), TSM da sub-película (sub-skin) 

que é encontrada a uma profundidade em torno de 1mm, logo abaixo dos fortes 

gradientes de temperatura associados com a película superficial, e a TSM do volume 

(bulk) mais ao fundo. Os radiômetros no infravermelho medem aproximadamente a TSM 

da película e um radiômetro no microondas (baixa freqüência em torno de 6-10 GHz) 

detecta a radiação emitida não somente pela película, mas também da camada abaixo, 

registrando a temperatura entre a película e a sub-película. Sensores imersos in situ 

medem a temperatura do volume ou algo entre o volume e a sub-película. 

Dourado e Caniaux (2004) ressaltam que as diferenças entre a temperatura da 

película e a temperatura do volume, se amplificam quando em condições de calmaria dos 

ventos. A diferença entre estes parâmetros é importante, pois para o cálculo da TSM, em 

alguns casos, esta diferença é usada diretamente para o cálculo dos fluxos turbulentos 

através da fórmula do volume.  
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Emery et al. (2001) também ressalta a diferença existente entre a temperatura da 

película e a do volume. Coloca a questão enfatizando a forma como são calculadas as 

TSMs quando em se usando informações oriundas de satélites. Os satélites conseguem 

obter a temperatura da película, mas os valores de TSM obtidos são, geralmente, aferidos 

por valores de bóias oceânicas, que medem na verdade a temperatura do volume. Em 

geral, o que é feito, é uma regressão para se atingir valores mais próximos do observado 

pelas bóias, desconsiderando os efeitos físicos que existem. Uma vez estabelecida a 

regressão as diferenças podem aumentar em módulo, em função destes efeitos. Emery et 

al. (2001) apresentam um diagrama mostrando os efeitos que podem amplificar esta 

diferença. Neste (Figura 1), podem ser vistos os três processos que influenciam na 

destruição, da camada superficial (película), o primeiro (da esquerda para direita) em uma 

situação de convecção livre, onde a camada superficial é destruída pela turbulência 

gerada em função da liberação de calor; a segunda onde a convecção é forçada pela 

tensão do vento; e a terceira onde as micro ondas superficiais no oceano agem para 

destruir a camada. Uma vez destruida a camada superficial, o fluido estaria misturado, 

talvez o suficiente, para que a temperatura da película se aproxime mais da temperatura 

do volume. No entanto, estes efeitos invalidariam de certa forma as regressões realizadas 

para aproximar estes valores. Emeri et al. (2001) sugerem que as temperaturas obtidas 

por satélite sejam calibradas pelas temperaturas da película e que apenas depois aplique-

se modelos de estimativa desta diferença, levando então, em consideração, os efeitos 

físicos envolvidos em tal diferença. 

Em 1988, Reynolds apresentou a metodologia utilizada para o cálculo do campo 

de TSM global média com resolução média de 2°x2°, produzida operacionalmente no 

NMC (National Meteorological Centers).  O método é aplicado em tempo real sobre dados 

in situ (oriundos de navios e bóias) e dados de satélite. O método combina as vantagens 

de ambos os dados: a veracidade dos dados in situ e a cobertura abrangente dos 

satélites. Reynolds ressalta que o produto oriundo do MCSST (Multi Channel SST, do 

NOAA AVHRR) na verdade é a temperatura da película, definida pelo autor como sendo: 

“A temperatura da camada de superfície de menos de um mlilímetro”. O autor também 

define a temperatura observada, como sendo a temperatura do volume, descrevendo-a 

como a temperatura da camada na ordem de metros. Na tentativa de obter um produto 

único, Reynolds aplica algumas regressões, com coeficientes variando quando dia ou 

noite, e com o posicionamento global da estação. Reynolds e Marsico (1992) relatam as 

melhorias obtidas com a inclusão da informação de gelo nas análises. Com esta inclusão 
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as análises passaram a poder ser realizadas sobre todo o globo e as informações de 

satélite não precisaram mais ser usadas como condição de contorno. 

 

 

Figura 1 - Comportamento da camada superficial do oceano (película) sobre os três efeitos físicos que 
podem aumentar a diferença entre a TSM da película e a do volume. Ta, Ts e Tb, representam 

respectivamente, a temperatura do ar, da película e do volume; QE, QH e QN representam o calor 
latente, calor sensível e fluxos de calor líquido; τa e τw  representam a tensão superficial no ar e na 

água (Emeri et al., 2001). 

 

 Em 1994, Reynolds e Smith passam a aplicar técnicas de Interpolação Ótima (IO) 

na criação das análises de TSM do NMC, incluiram também valores limítrofes aos dados. 

Sendo as TSMs descartadas quando atingem valores menores que –2°C ou maior que 

35°C, ou então se a anomalia ultrapassar ±3,5 vezes o desvio padrão da climatologia. 

Uma climatologia foi construída baseada nesta metodologia, incluindo o período de 1959 

a 1970 (Reynolds e Smith, 1995). Smith e Reynolds (1998) re-apresentam esta 

climatologia mudando o período para 1961-1990, o mesmo definido para as normais 

climatológicas pela OMM (Organização Meteorológica Mundial). Esta apresentou algumas 

melhorias sobre a anterior, onde mais dados foram obtidos, onde não, a TSM foi relaxada 

para a anterior. Reynolds et al. (2002) apresentam uma nova versão da metodologia, 

conhecida agora como OI v2 (Optimum Interpolation Version 2), apresentando uma 

melhoria na correção do erro médio, em função da adição de mais dados in situ. Também 

foram adicionadas melhorias na conversão de TSM para gelo marítimo. Em 2003, 
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Reynolds e Smith, usam a técnica Oiv2 para a reconstrução do banco de dados de TSM, 

para o mesmo período que os dados do COADS, 1854-1997. As melhorias obtidas foram 

associadas ao uso das observações do COADS, que passaram a contar com novo 

controle de qualidade e dos métodos usados na reconstrução. Este método é utilizado 

atualmente na geração das condições iniciais de TSM para as simulações operacionais 

com o modelo global do NCEP (Kanamitsu et al., 1991). 

 

 

2 Modelos usados no acoplamento 

 

2.1 Fifth-Generation PSU/NCAR Mesoscale Modeling System – MM5 

 

 

O MM5 é a quinta geração de uma série de modelos atmosféricos de área limitada 

desenvolvidos pela Penn State, em conjunto com o University National Center for 

Atmospheric Research (NCAR). Sua primeira versão documentada se deu no final da 

década de 70 (Anthes e Warner, 1978), no âmbito da Penn State University. Desde então 

seu uso tem sido difundido e várias versões têm sido lançadas, com melhorias e adição 

de diferentes opções físicas. Seu princípio de desenvolvimento é baseado no modelo de 

comunidade, onde vários usuários dos mais variados laboratórios e universidades de todo 

o mundo contribuem com melhorias. Modelo de área limitada, não hidrostático, com 

coordenadas sigma-p na vertical, foi desenvolvido para simular ou prever circulação 

atmosférica de escala regional e de mesoescala, embora já tenha sido aplicado em 

domínios globais (Dudhia e Bresch, 2002).  

Em sua última versão estão incluidas opções de aninhamento de grades (uni e bi-

direcional), uso em máquinas de processamento paralelo (memória compartilhada e 

distribuída) e assimilação de dados quadri-dimensional. Seu grande diferencial em 

relação a outros modelos atmosféricos, é o foco na operação, a portabilidade entre 

diferentes plataformas computacionais e o número de opções físicas presentes no código, 

disponíveis através de mudanças simples nos arquivos de configuração. Estas três 

características tornam o MM5 adequado para uso operacional. No entanto, o torna pouco 

recomendado para estudos de sensibilidade mais apurados. Visto que mudanças nas 
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condições de contorno, assim como nos parâmetros das opções físicas , em geral 

precisam ser feitas diretamente no código computacional.  

O código do MM5 é extenso, possuindo mais de 200 subrotinas e mais de 50.000 

linhas de código. Foi escrito com o objetivo de ser portável entre as mais diversas 

plataformas/ambientes computacionais. O código do modelo foi escrito em Fortran 77, 

com uso de alguns recursos de Fortran 90. 

O MM5 faz uso constante de ponteiros, no caso específico, os Cray pointers. Com o 

uso deste recurso a mudança no processamento de uma grade aninhada para outra, ou 

para a principal fica muito mais simples. Toda a memória atribuída a grade fica 

endereçada por um endereço base, e os endereços particulares são armazenados em 

ponteiros (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Estrutura de ponteiros usada no código do MM5 para mapear endereços de memória a 
grades do modelo. Fonte: Dudhia, 2004. 

 

Com relação às características que trariam um melhor desempenho na execução do 

modelo podemos dividir em: 

 

Vetorização – O código foi originalmente escrito para ser eficiente na arquitetura 

Cray, com o objetivo de obter máximo rendimento no uso da vetorização. Para atingir este 

patamar, os loops mais internos foram definidos na direção horizontal na tentativa de 

maximizar o comprimento do vetor e reduzir a possibilidade de dependência nos índices, 

o que inibiria a vetorização. As máquinas com arquitetura RISC (Reduced Instruction Set 
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Computer) e CISC (Complex Instruction Set Computer) não se beneficiam desta 

estratégia, uma vez que são baseadas em cache. Baseado na premissa que boa parte da 

física do modelo opera nas colunas verticais, as rotinas físicas são calculadas na fatia 

norte-sul inteira (índice “I” – Figura 3) 

 

 

Figura 3 - Direção na matriz tridimensional na qual são aplicadas a vetorização e o paralelismo 
(memória compartilhada). Fonte: Dudhia, 2004. 

 

Paralelização (memória compartilhada) – O uso de múltiplos processadores em 

paralelo aumenta a velocidade de execução de uma tarefa por um fator que depende do 

grua de paralelismo existente nas operações . Influenciando na “eficiência do paralelismo”, 

estão fatores como arquitetura, ambiente, programação, linguagem e bibliotecas de 

rotinas. O código do MM5, pode ser executado em paralelo, em qualquer estação multi-

processada. Para conseguir a eficiência na paralelização, os loops mais externos são por 

vezes distribuídos entre os processadores. J é o índice horizontal, oeste-leste, e tendo o 

loop mais externo nesta direção, os cálculos da física são realizados nas fatias norte-sul. 

Quando um loop J é realizado em multi-tarefa, cada conjunto de valores associados ao 

índice J é destinado a um processador diferente, e cada um opera em fatias norte-sul 

diferentes. À medida que os processadores finalizam seus cálculos nas fatias, eles pegam 

a próxima fatia disponível. No caso das arquiteturas SGI e Cray, são usadas diretivas 

próprias de cada arquitetura no código do MM5, para as demais é implementado o padrão 

OpenMP. 
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Paralelização (memória distribuída) – estrutura que permite que o processamento 

seja distribuído entre diversas máquinas interligadas por meio de um dispositivo de 

comunicação. Na construção da versão paralela do MM5 para memória distribuida, 

conhecida como MPP – Massive Paralell Processor, foram utilizadas duas ferramentas, a 

FLIC (Fortran Loop and Index Converter - Michalakes, 1997a) e a RSL (Run-time System 

Language - Michalakes, 1997b). O FLIC é utilizado na fase de pré-compilação, tendo 

como função converter os loops, e áreas do código que contenham diretivas próprias, 

para realizar a distribuição entre as diferentes memórias/máquinas. Em segundo estágio, 

é utilizada a RSL, uma linguagem com comandos considerados de alto nível, que 

generalizam a comunicação entre nós (processadores integrantes do processamento 

distribuido), construída sobre a MPI (Messaging Passing Interface). Com o uso da FLIC e 

da RSL, o MM5 passou a contar com o uso eficiente dos recursos peculiares de cada 

plataforma de processamento distribuído (IBM SP2, Cray T3E, Fujitsu, etc...). 

Vários módulos auxiliares acompanham o modelo. O conjunto destes, associados 

ao modelo é referenciado pela comunidade como sendo o Sistema de Modelagem de 

Mesoscala MM5 (Mesoscale Modeling System MM5). Estes módulos estão divididos de 

acordo com sua especificidade, e foram desenvolvidos para auxiliar na preparação de 

dados para as simulações a serem realizadas com o MM5, e no pós-processamento dos 

resultados. Um diagrama esquemático contendo o conjunto dos módulos, usados neste 

trabalho, que integram o sistema de modelagem é apresentado na Figura 4.  
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Módulo TERRAIN – o primeiro módulo a ser executado para qualquer simulação a ser 

realizada. As informações obtidas com este módulo são utilizadas pelos outros módulos 

que compõem o MM5. Realiza interpolação horizontal de campos de topografia, 

vegetação e máscara de terra/água para o domínio. Campos de tipo de solo, fração de 

vegetação e temperatura anual do solo em diferentes profundidades também devem 

passar por este módulo, dependendo da opção a ser usada para o tratamento da 

vegetação no modelo.  

Possui funções pré-definidas para leitura de arquivos em diversas resoluções. As 

resoluções aceitas nos dados de entrada são 60, 30, 10, 5, 2 e 0,5 minutos de grau da 

USGS (United States Geological Survey) disponibilizados pela UCAR (University 

Corporation for Atmospheric Research). No TERRAIN são definidos os domínios (principal 

e aninhados) a serem usados na simulação, centro do domínio principal em latitude e 

longitude, projeção (mercator, lambert-conformal ou polar estereográfica), número de 

pontos de cada domínio, resolução dos domínios, resolução dos dados de entrada e 

alguns parâmetros para depuração do resultado e dos métodos de interpolação usados. 

Os domínios aninhados são definidos pelo vértice inferior esquerdo em números de 

TERRAIN

REGRID

INTERPF

MM5
NESTDOWN

TERRAINTERRAIN

REGRIDREGRID

INTERPFINTERPF

MM5MM5
NESTDOWNNESTDOWN

Figura 4 - Diagrama esquemático dos módulos do MM5 utilizados. Fonte: Adaptada 
de Dudhia, 2004. 
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grade, relativos ao domínio principal. Além dos campos já citados o TERRAIN gera 

valores de latitude e longitude para os pontos definidos no domínio, fator de escala para 

ajuste da esfericidade da Terra nas equações (fator de escala do mapa) e parâmetro de 

Coriolis.  

Para os campos de topografia, vegetação, fração de vegetação e temperatura do 

solo, o módulo usa o método de interpolação da sobreposição parabólica (Guo e Chen, 

1994).  No caso da topografia existe a opção do uso da técnica de análise objetiva de 

Cressman (1959).  

 

Módulo REGRID – o módulo REGRID, quando executado, faz a leitura de análises de 

grades de modelos meteorológicos e previsões armazenadas em níveis de pressão, ou 

em superfície, e os interpola horizontalmente para a grade do domínio configurada no 

módulo TERRAIN. O REGRID ainda reserva a capacidade de interpolar dados para níveis 

de pressão adicionais, inseridos  pelo usuário sendo, neste caso utilizada uma 

interpolação linear na coordenada de pressão.  

 Este módulo é dividido em dois, um chamado pregrid e outro regridder. Cabe ao 

pregrid realizar a leitura do conjunto de dados de outro modelo, que esteja disposto em 

níveis de pressão, e gerar como resultado, arquivos prontos para serem lidos pelo 

regridder. Como o programa lê originalmente arquivos no formato GRIB (Gridded Binary), 

um padrão internacional definido pela OMM, as adaptações necessárias para que o 

pregrid leia informações neste formato são feitas sem a necessidade de alteração no 

código fonte. O regridder realiza a interpolação horizontal dos campos meteorológicos 

para a grade do modelo configurada, usando como base de informação os dados de 

saída do módulo TERRAIN (latitude, longitude, fator de escala do mapa e uso da terra). A 

interpolação realizada pode ser linear, usando quatro pontos, ou outra de mais alta 

ordem. 

O motivo de tal divisão advém da facilidade que se obtém quando é necessário o 

uso de um conjunto de dados oriundos de um modelo que o MM5 (leia-se REGRID), não 

esteja já preparado. Assim pode-se alterar apenas o pregrid, para que este realize a 

leitura do arquivo customizado, e mantêm-se a saída padrão para o regridder realizar a 

interpolação. 
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Módulo INTERPF – sendo o MM5 um modelo regional de área limitada, torna-se 

necessário além da condição inicial, informações que sirvam como condições de 

contorno. Uma maneira usual de produzir condições de contorno para o modelo é fazer 

uso de resultados obtidos com modelos que tenham um domínio relativamente maior, 

para que a porção espacial excedente seja usada para o cálculo de parâmetros de 

contorno a serem usados para alimentar as fronteiras do domínio ao longo da integração 

no tempo. No caso do MM5, estas informações devem cobrir o período de simulação. 

 A tarefa de gerar estas informações cabe ao módulo INTERPF, que interpola 

verticalmente os campos dispostos em níveis de pressão, incluindo aqueles que 

porventura tenham sido criados no módulo REGRID (regridder), para níveis sigma-p, aqui 

definidos como: 

 

 

(1) 

 

Onde:  p é a pressão no nível; 

ps é a pressão à superfície; 

pt é a pressão definida no topo da atmosfera para o modelo; e 

σ a coordenada vertical definida. 

  

A coordenada σ assume valor 1 (um) na superfície e 0 (zero) no último nível do modelo, e 

define os níveis que acompanham a silhueta da topografia quando próximo à superfície. 

Estes níveis se tornam mais planos ao se aproximar dos níveis mais superiores.  

 Três etapas são cumpridas na execução do módulo INTERPF, sendo brevemente 
discutidas aqui: 
 
Inicialização hidrostática 
 

• Entrada de dados do módulo REGRID (regridder) 

 

O INTERPF recebe como dados de entrada os campos interpolados pelo REGRID, 

sendo os campos básicos temperatura, umidade, componentes horizontais de 

momentum e pressão ao nível do mar. 

 

ts

t

pp
pp
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• Cálculo da pressão à superfície 

 

A pressão à superfície (ps f c) é calculada a partir da pressão ao nível do mar, dos 

valores de temperatura e pressão, 100hPa acima da superfície, e da topografia.  

 

• Interpolação das variáveis de coordenadas de pressão para σ hidrostático 

 

As componentes horizontais do momentum e umidade são calculadas nos níveis σ  

através de interpolação linear na coordenada de pressão. Enquanto a temperatura 

potencial é calculada nos níveis σ através de interpolação linear no logarítimo da 

coordenada pressão. A pressão hidrostática é definida como: 

PpP topijkijk
x +=

*

σ  
(2) 

 

Onde σk é a coordenada vertical, assumindo valor 1 (um) a superfície, e zero no topo 

do domínio do modelo; p*
ij é a diferença entre psfc e Ptop (pressão no topo do domínio 

do modelo). Sendo i, j e k, unitários nas direções latitudinal, longitudinal e vertical, 

respectivamente. 

 

• Remoção da divergência média integrada (etapa opcional) 

 

Opcionalmente pode se usar a técnica de remoção da divergência média integrada, 

esta técnica teria como objetivo gerar condições iniciais com menos ruído. Consiste no 

cálculo da pressão ponderada pelas componentes de velocidades horizontais, seguido 

da integração destas na vertical, calculando-se então o divergente. Após estes 

passos, resolvendo para a velocidade potencial, obtêm-se as componentes da 

divergência. Estas são ponderadas pela equação: 

)1(2 σ kkw −=  (3) 

 

E usadas para corrigir as componentes horizontais do movimento, na forma: 

wUdivuUcor kijijkijk
x−=  (4) 
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Inicialização não hidrostática 

 

• Cálculo do estado básico 

 

O estado básico da atmosfera segue formulações analíticas, com valores de pressão, 

temperatura e taxa de lapso adiabático constantes, que podem ser ajustados no 

INTERPF. Um valor de temperatura limite pode ser definido, para que quando 

atingido, seja assumido como constante no perfil. Além destes valores, apenas a 

topografia (obtida do TERRAIN) é necessária para cálculo do estado básico.  

Constantes: 

- P00: pressão ao nível do mar; 

- TS0: temperatura ao nível do mar; 

- A: taxa de lapso adiabático; 

- Ptop: pressão definida no topo do domínio do modelo; 

- Tiso (opcional): valor de temperatura que quando atingido no perfil é mantido 

constante. 

 

Cálculo da pressão de referência: 

PTTPP top
ss

s AxR
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00
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(5) 

 

Cálculo da pressão de referência na vertical: 

PPP tops x += σ00  (6) 

 

Cálculo da temperatura de referência na vertical: 

P
PATT s

00

0ln00
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(7) 
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Cálculo da altura dos níveis σ não hidrostáticos: 
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(8) 

 

• Interpolação das componentes horizontais do momenum, temperatura e razão de 

mistura para os níveis não hidrostáticos, usando interpolação linear na altura. 

 

• Cálculo da componente vertical do momentum através da integração vertical da 

divergência horizontal da velocidade, ainda em níveis hidrostáticos, obtendo 

assim, ω (velocidade de pressão). ω é então interpolado para níveis não 

hidrostáticos e então convertido para w (velocidade vertical), usando w=-ω/ρg . 

 

• Cálculo da perturbação da pressão (p’) a partir da temperatura virtual (conhecida 

em níveis não hidrostáticos), usando a equação da velocidade vertical, 

desprezando os termos advectivos e o termo de aceleração. Para o primeiro e 

mais baixo nível, a pressão ao nível do mar é usada na estimativa de p’. 

 

Armazenamento das condições de contorno e inicial 

 

• Armazena temperatura à superfície e TSM para média diária no arquivo de 

condição de contorno inferior; 

• Armazena os dados de condição de contorno; 

• Armazena os dados interpolados para condições iniciais; 

• Armazena os dados para arquivo de condição de contorno inferior. 

 

 

Módulo MM5 – parte do sistema onde é realizada a integração das equações 

governantes no tempo.  As equações governantes compreendem o conjunto das 

equações de Navier-Stokes para as três componentes do momentum, a equação da 

primeira Lei da Termodinâmica e a equação da pressão, que advém da teoria da 

continuidade. Além destas, ainda são resolvidas neste módulo as equações pertinentes a 

cada parametrização física inclusa no modelo e as equações prognósticas para espécies 

de água. 
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As equações governantes são aqui apresentadas em sua forma diferencial: 

 

Pressão 

 

 

(9) 

 

Quantidade de Movimento (componente horizontal x) 

 

 

(10) 

 

Quantidade de Movimento (componente horizontal y) 

 

 

(11) 

 

Quantidade de Movimento (componente vertical) 

 

 

 

(12) 

 

1a Lei da Termodinâmica 

 

 

(13) 

 

Os termos advectivos estão definidos como: 

 

 

(14) 
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Sendo σ& : 

 

 

(15) 

 

E os termos divergentes: 

 

 

(16) 

 

Os parâmetros com o subscrito 0 estão associados aos valores de referência, e os 

atrelados ao símbolo '  representam a variação em relação ao valor de referência. O termo 

Q&  representa a taxa de aquecimento (calor latente e sensível), ρ  é a densidade, θ  é a 

temperatura potencial, cc vp /=γ , a taxa de expansão adiabática e g a aceleração da 

gravidade. Os efeitos da difusão e mistura devido aos processos da camada limite, ou 

ajuste convectivo, estão representados por Dx, Dv, Dw e θD .  Sendo a componente da 

força de Coriolis, definida como: 

λcos2Ω=e  (17) 

 

Onde Ω é a velocidade angular da Terra, e λ a latitude e α, nas equações acima, é a 

diferença entre a longitude central (ver módulo TERRAIN) e a longitude do ponto. 

Os termos m e rterra , representam o fator de escala do mapa (ver módulo TERRAIN), 

sendo os termos  
y
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 e 
x
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v
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∂

 considerados como ajuste aos efeitos de curvatura da 

Terra. 

Na equação da pressão (eq. 9), pode-se notar a ausência do termo que 

representaria o aumento de pressão devido ao aquecimento, que forçaria a expansão do 

ar. Este termo não é incluído no modelo. 

 As parametrizações, ou opções físicas são módulos pertencentes ao modelo que 

tratam da física dos processos. O MM5 torna-se versátil, à medida que incorpora 

parametrizações diferentes para cada processo. Descrições mais detalhadas das 
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parametrizações disponíveis podem ser encontradas em Dudhia (1992), Grell et al. (1995) 

ou Dudhia et al. (2005). São descritas aqui, resumidamente, apenas as selecionadas para 

o trabalho: 

 

Microfísica de nuvens - Referenciada por vezes como modelo de microfisica de 

nuvens. Equações prognósticas para as razões de espécies de água (vapor, gelo, 

granizo, etc...), dependendo do nível de complexidade acionada. A escolha neste trabalho 

recaiu sobre a parametrização, ou esquema explícito de umidade, proposto por Reisner et 

al. (1998), onde a água de chuva, os  processos na fase gelo, água super resfriada e 

congelamento de neve são levados em consideração. Esta parametrização aumenta 

substancialmente o consumo de memória usada pelo modelo. 

 

Cumulus - Usada para capturar precipitação convectiva de grande escala. Neste 

trabalho foi utilizado o modelo descrito por Grell (1993), baseada na taxa de 

desestabilização ou quasi-equilíbrio, esquema simples de uma nuvem com fluxos 

ascendentes e descendentes  e movimento compensatório determinando o perfil de 

aquecimendo e umidificação. Considera efeitos de cisalhamento no cálculo da eficiência 

de precipitaçao.  

 

Radiação Solar e Terrestre  - Leva em conta as interações da radiação solar e 

terrestre com o cálculo dos parâmetros pela parametrização explícita de umidade e com 

céu na ausência de nuvens. Com seu uso, são adicionadas tendências a temperatura, 

fornecendo fluxos radiativos à superfície. Pode se tornar dispendiosa 

computacionalmente, mas não possui grandes requisitos de memória. É chamada a cada 

trinta minutos de integração do modelo. No decorrer deste tempo os fluxos são mantidos 

constantes. 

 

Camada Limite - Esquema proposto por Hong e Pan (1996), baseado no trabalho 

de Troen e Mahrt (1986),  no qual os coeficientes de difusividade turbulenta são escritos 

em função de perfis definidos pela razão entre a altura acima do solo e a altura da 

camada limite, e os parâmetros de escala são obtidos da teoria da similaridade. Inclui o 

efeito do transporte não local através de um termo de correção, o termo inverso ao 

gradiente definido pela teoria K (conhecido como termo contra-gradiente). Este termo é 

obtido através dos fluxos de superfície e de uma escala convectiva. 
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Solo - Utiliza cinco camadas de solo, com 1, 2, 4, 8 e 16 centímetros 

aproximadamente, onde são prognosticadas as temperaturas, com 24 tipos de vegetação. 

Inclui um esquema de forçante/restauração para a inércia termal, e resolve verticalmente 

a variação diurna, permitindo uma resposta mais eficáz da temperatura da superfície 

(Dudhia, 2004). 

 

As interações entre as parametrizações estão ilustradas no diagrama esquemático 

da Figura 5.  

 

 

Figura 5 - Interação entre as parame trizações do modelo MM5. Fonte: Adaptada de Dudhia, 2004. 

 
As equações governantes são resolvidas usando o método de diferenças finitas 

centradas nos termos gradientes aplicados no arranjo de grade B (Figura 6), proposto por 

Arakawa (1966), e Arakawa e Lamb (1977). Uma vez que os campos escalares não estão 

definidos nos mesmos pontos que os campos vetoriais, na horizontal e vertical, são 

realizadas médias para ajustar a concordância entre os pontos na realização dos cálculos. 

No tempo é aplicado o método de leapfrog de segunda ordem. No entanto em alguns 

tempos, onde existe a presença de termos com propagação de ondas mais rápidas, é 

aplicado um esquema de divisão temporal, onde passos intermediários são aplicados 

apenas a estes termos, enquanto os demais permanecem constantes.  
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Figura 6 - Arranjo na horizontal da grade B, porposto por Arakawa (1974),  os pontos simbolizam as 
posições onde estão definidos as grandezas vetoriais e X as escalares.  O quadrado menor é um 

exemplo do arranjo em um aninhamento de grade. Fonte: Dudhia, 2004. 

 

O movimento vertical no topo do modelo é calculado para reduzir a reflexão de 

energia, prevenindo a propagação de ruídos espúrios, enquanto para a condição de 

contorno nas laterais é usada uma relaxação com valores decrescendo linearmente na 

direção das fronteiras. Na coluna mais externa os valores são especificados no tempo. A 

relaxação é aplicada às quatro colunas mais internas. Variáveis como as de umidade são 

definidas como 0 (zero) nos fluxos direcionados para o interior do domínio e com 

gradiente zero nos fluxos direcionados para fora do domínio. 

 

 

2.2 Princeton Ocean Model - POM 
 

 

O modelo escolhido neste trabalho para modelagem do oceano foi o Princeton 

Ocean Model – POM. Este modelo teve seu desenvolvimento iniciado em 1977 por Alan 
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Blumberg e George Mellor (2003). Foi desenvolvido no âmbito do Atmospheric and 

Oceanic Sciences Program da Universidade de Princeton e no Geophysical Fluid 

Dynamics Laboratory (GFDL) da NOAA (National Ocean and Atmosphere Agency), tendo 

sido aplicado desde então aos mais diversos problemas.  

O POM é um modelo pseudo-tridimensional (integrado por camadas) de equações 

primitivas, resolvidas por diferenças finitas em coordenadas curvilíneas na horizontal e 

sigma-z na vertical com superfície livre definida por η  (Figura  7). As coordenadas 

horizontais, vertical e tempo são definidas pela equação 18 (a, b, c e d), que representam 

as transformações das coordenadas, em x, y, z e t, respectivamente. 

 

tyx t
H
z

yx *** ;;; =
+
−

===
η

η
σ  

(18) 

Onde H é a batimetria da região modelada, e σ a coordenada vertical (Phillipis, 1957). 

 

 

  

 As variáveis prognósticas são as componentes horizontais do momentum, a 

temperatura e salinidade, que juntas com a equação da continuidade e a equação 

hidrostática compõem o conjunto das equações governantes no modelo, definidas nas 

equações 19 e 20, 21, 22, 23 e 24, na mesma ordem de citação. 

 

Figura 7- Esquema da definição da coordenada sigma e da superfície livre. 
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e pelas duas quantidades que caraterizam a turbulência, a energia cinética turbulenta e a 

turbulência de macro escala: 
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Onde, q2 é a energia cinética turbulenta; lq2
é a tubulência de macro escala; B1 e E1 são 

constantes empíricas; os termos Ft, Fs,  Fq e  Fl representam os movimentos induzidos 

pelos processos de escalas menores, que não são diretamente resolvidos na resolução 

da grade do modelo (escala sub-grade), estes são parametrizados em função  dos 

processos de mistura horizontal; e 
~

w  é a função de proximidade à parede, que é dada 

por: 

2
2

~

)(1
L

EW
κ
l

+≡  
(27) 

 

Onde E2 é constante e empírica; κ é a constante de von Karman (k=0,4); e  

L é definido por: 

 

( ) ( ) ( ) 111 −−− ++−≡ zHzL η  (28) 

 

 A grade do modelo utiliza o arranjo de grade C (Figura 8), proposto por Arakawa 

(1976), e Arakawa e Lamb (1977), onde h representa as variáveis escalares, u a 

componente leste-oeste do momentum e v a componente norte-sul. 
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O modelo faz uso da técnica de separação em modos visando economia em 

tempo de processamento. Esta técnica consiste na separação das equações em dois 

modos, o modo externo (barotrópico) e o modo interno (baroclínico). A separação é feita 

aplicando-se médias de Reynolds nas equações (29), separando assim o campo em 

pertubação e estado básico. 

 

 

(29) 

 

 Onde o estado básico (modo externo - barotrópico), pode ser definido como as 

equações do modelo integradas na vertical, do topo ao fundo. 

 

 

(30) 

 

 Por propagarem ondas mais rápidas (ondas de gravidade externas), são 

resolvidas em uma freqüência maior que no modo interno. Então o modo interno passa a 

ser obtido pela diferença das equações governantes em sua forma natural (sem serem 

integradas) e as verticalmente integradas, compondo assim os modos utilizados pelo 

POM. A relação entre os passos de tempo, a serem impostos aos modos externos (DTE) 

e interno (DTI) é ilustrada na Figura 9. 
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Figura 8 - Grade C de Arakawa. As variáveis escalares são escalares são 
representadas por h e as componentes zonal e meridional do vento por u e v, 

respectivamente. Fonte: adaptada de Messinger & Arakawa, 1976. 
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Figura 9 - Ilustração do método de separação em modos, utilizado pelo POM. 

 

O POM é um modelo essencialmente hidrostático. Ele faz uso de médias de 

Reynolds e aproximação de Boussinesq em suas equações. Esta última onde as 

diferenças de densidade são negligenciadas, a menos que estejam multiplicadas pela 

gravidade. 

Têm implementado o modelo de fechamento da turbulência de Mellor e Yamada 

(1982, apud Mellor, 1998), onde o nível 2.5 é utilizado em conjunto com a equação 

prognóstica para a turbulência de macroescala para obtenção dos coeficientes de 

turbulência para o calor e para o momentum. 

No cálculo da difusividade horizontal é usada a fórmula proposta por Smagorinsky, 

que propõem o uso de uma constante, ou de uma difusão biharmônica. A equação para o 

coeficiente é: 
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Com o parâmetro C, adimensional sendo definido geralmente com valores 

variando de 0,10 a 0,20.  Dentre as vantagens do método, pode-se destacar que AM 

decresce com o aumento da resolução, e é pequeno quando os gradientes de velocidade 

são pequenos. 

Uma vez que não são considerados fluxos através da superfície (geralmente água 

doce), torna-se viável, a aplicação da condição de contorno superior definida abaixo: 

0)1()0( =−= ωω  (33) 

 

Em sua última versão, que data o ano de 2002, foram feitos ajustes na inclusão de 

fluxos radiativos e de água doce como forçantes, além de rotinas para escrita de arquivos 

no formato NetCDF. Uma versão adaptada, do código de 1997, para execução em 

ambiente de máquinas paralelas (arquitetura distribuída) foi desenvolvida por Oberpriller e 

Piacsek (1999). Esta versão paralela do código foi criada com o auxílio da ferramenta 

TOPAZ (TOol for Parallelism using Additional Zones), que pode ser definido como um 

compilador para auxílio na conversão de códigos seriais para códigos paralelos.  A 

implementação usa o MPI (Messaging Passing Interface) para comunicação entre os 

processadores. Esta versão não atingiu uma popularidade entre a comunidade que faz 

uso do POM, acredita-se que seja em função dos procedimentos necessários para 

compilação do código, assim como o fato de apenas ter sido adaptado para as 

arquiteturas Cray T3E e SGI Origin 2000. Uma das grandes vantagens da versão paralela 

é o de não serem realizados cálculos sobre porções do domínio que estejam sobre o 

continente, no entanto para que isto ocorra, a divisão do domínio entre os processadores 

deve ser feita enquadrando estas partes do domínio em blocos. Ressaltanto que a divisão 

do domínio é feita em uma fase de pré-processamento, externa ao código do modelo. 

Quando no uso de domínios onde a grade não seja curvilinear este fator pode ser de 

suma relevância para economia do tempo computacional. 

O POM faz uso de áreas comuns de memória (COMMON BLOCKS), foi escrito 

inteiramente em FORTRAN 77, possui estrutura simples, podendo ser separada em três 

partes bem definidas:  

(1) definição de constantes físicas e matemáticas, passo de tempo, tempo de 

integração, variáveis fixas no tempo como parâmetro de Coriolis, latitudes e 

longitudes, definição da grade do modelo, leitura de arquivos com condições 

iniciais, aplicação da batimetria e máscara de continente e outras informações que 

sejam necessárias no momento inicial; 
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(2) integração numérica das equações governantes, com chamadas à funções, que 

possuem seus objetivos bem definidos. Funções definidas para cálculo das 

condições de contorno, cálculos dos termos advectivos e outras; 

(3) finalização do modelo com análise de erros, armazenamento de informações para 

re-inicialização do modelo e descarga de memória. 

 

Onde a oportunidade para o paralelismo se concentra na parte (2).  

 

 

3 Metodologia 

 

 

A ressurgência costeira pode ser utilizada como exemplo, de uma interação oceano-

atmosfera que ocorreria em uma escala de dias e em regiões que com extensão em torno 

de dezenas de quilômetros, como é o caso da ressurgência costeira de Arraial do Cabo, 

na costa do Estado do Rio de Janeiro, justificando o uso de um modelo acoplado com tal 

resolução. Outro fenômeno com escala próxima é a frente oceânica caracterizada por um 

gradiente de temperatura mais intenso sobre uma região, que pode ser gerada por 

influência das condições atmosféricas, possuindo também mecanismos de retorno 

(feedback), como nos casos estudados por Chen et al. (2001). O surgimento de lentes de 

água dôce também são fenômenos de relativa, curta duração, ocorrendo quando da 

precipitação sobre áreas oceânicas, que pode ocasionar uma leve redução na salinidade 

local (Costa e Cotton, 1998a e b). 

Com o aprimoramento de técnicas como a redução a menores escalas por 

métodos dinâmicos (dynamic downscalling), que consiste, de forma simplificada, na 

inicialização do modelo de área limitada com resultados de campos de massa, momentum 

e termodinâmicos de modelos de circulação geral, ou de área limitada com maior domínio, 

assim como o uso durante o processo de modelagem, de campos de mesma natureza na 

alimentação das condição de contorno; e tendo esta técnica, como principal vantagem o 

realce nos campos, pela inserção dos efeitos de escala regional, como convecção 

profunda e a influência da topografia complexa, em adição aos efeitos de maior escala 

inseridos através das condições de contorno, o acoplamento de modelos de área limitada 

passou a se tornar mais atrativo, uma vez efeitos remotos como os grandes giros 
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oceânicos poderiam ser inseridos de forma mais próxima e condizente ao observado, 

assim como as circulações de grande escala, no caso da atmosfera. 

Modelos de camada de mistura oceânica, que possuem por essência, a aplicação 

da física e dinâmica do oceano apenas a camadas mais próximas a superfície, ao invês 

de um modelo que contemple o oceano como um todo, vêm sendo utilizados em 

acoplamentos atmosfera-oceano para estudos de interação entre estes. Uma das 

vantagens no uso destes modelos, seria a simplificação no processo e consequente 

aumento na percepção da sensibilidade na interação entre os sistemas, tendo como outra 

vantagem a economia de tempo computacional. A desvantagem pode surgir do fato de 

estarem sendo negligenciados, efeitos que as camadas mais profundas do oceano podem 

trazer em reposta às mudanças na superfície, assim como seus mecanismos de retorno. 

Esta desvantagem pode ser desprezível quando a profundidade do oceano se estende o 

suficiente para que não interfira nos processos de superfície no tempo de modelagem. No 

entanto, a deficiência maior advém do fato desta classe de modelos, em geral, não 

possuirem uma física completa, e as condições de contorno influenciarem de maneira 

mais acentuada os resultados. 

O acoplamento entre modelos de diferentes sistemas (atmosfera, litosfera, 

hidrosfera, biosfera e criosfera), pode ser encarado como uma alternativa a criação de 

sistemas de modelagem unificados, em parte pela complexidade que tal código 

alcançaria, em outra pela possibilidade de se aproveitar o que há de melhor, já 

desenvolvido, em cada área. 

Existem diversos métodos de acoplamento entre modelos, destacando-se o uso 

de acopladores, ou acopladores de fluxo (flux couplers). Os acopladores são utilizados no 

processo de troca de informações entre os sistemas acoplados, incluindo-se interpolações 

e ajustes de grade, quando necessários. Alguns possuem refinamentos, que incluem a 

verificação da conservação dos fluxos durante o processo de troca, sincronização entre 

os sistemas e a especificação de quando devem ocorrer as trocas. Os acopladores de 

fluxo vêm se difundindo e se tornando populares a medida em que são aplicados e a 

medida que novas facilidades são incluidas. O método onde é usado o acoplador é 

também conhecido como método do componente. Este método se torna mais flexivel à 

medida que os componentes (modelos) podem ser substituídos por outros de acordo com 

a necessidade. Pode-se citar como exemplo o Community Climate System Model (CCSM) 

desenvolvido pelo NCAR, que engloba modelos de todos os sistemas climáticos (Boville e 

Gent, 1998), podendo estes serem acionados ou não ao longo de uma simulação, assim 
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como os modelos podem ser substituidos por outros que melhor se adequem ao tipo de 

simulação. 

Outro exemplo é o Model Coupling Toolkit (MCT), desenvolvido no âmbito do 

Argonne National Lab (Larson et al, 2004). Neste caso foi criada uma camada de interface 

de comunicação, por cima da biblioteca MPI, utilizada para troca de informações entre os 

modelos, além de rotinas de cálculos de fluxos, sincronização dos processos, escrita em 

disco, entre outras.  Estes dois “acopladores” usam como base a biblioteca MPH (Multi 

Program-Components Handshaking) desenvolvida no Lawrence Berkeley National Lab, 

para facilitar o uso de programas multi-componentes em ambientes distribuidos (Ding e 

Hue, 2004), que como o MCT, é uma biblioteca considerada de mais alto nível, baseada 

no MPI. 

A NASA, por sua vez, faz uso do Earth System Model Framework (ESMF), que 

além de facilidades no acoplamento entre modelos oferecidos pelo sistema, disponibiliza 

uma infraestrutura computacional unificada, onde bibliotecas, dados de entrada para os 

modelos, dentre outras, estariam disponíveis para os usuários. Algo semelhante ao 

conceito de Grid Computing. 

O Earth Simulator Center faz uso de um acoplador desenvolvido para manter os 

modelos de oceano e atmosfera sendo executados em paralelo de maneira concorrente. 

Neste caso o acoplador é utilizado para manter o sincronismo entre os processos para 

evitar gargalos na espera da comunicação entre os processos (Takahashi et al., 2003). 

Estes acopladores vem sendo utilizados em sua quase totalidade, com casos onde 

os modelos são globais, principalmente em função da complexidade que estes sistemas 

computacionais podem atingir, e suas peculiaridades intrínsecas. 

 Outro método utilizado é a junção dos códigos computacionais dos modelos em 

um único código. Este método é desaconselhado (Gustafsson et. al., 1998) por envolver 

um esforço maior na adaptação do código, assim como na dificuldade que se tem no caso 

de necessidade de troca de modelos por outros. Se torna mais eficiente a medida que a 

comunicação entre os modelos é feita através de argumentos de subrotinas. Neste caso, 

é necessário um modelo estar no controle, enquanto outro (ou outros), passam a ser 

subrotinas deste. Uma das dificuldades inerentes a este método surge do 

gerenciamento/uso da memória de pilha (stack memory ). Esta dificuldade surge a medida 

que os modelos podem possuir variáveis com nomes comuns, logo, subrotinas precisam 

ser criadas para intermediar a passagem de parâmetros entre os modelos, aumentando 

assim o nível de uso da memória de pilha. No entando isto pode ser resolvido com o uso 
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de configurações particulares do sistema operacional em uso, restando apenas o limite da 

disponibilidade desta memória. 

 O acoplamento de modelos ainda pode ser classificado de acordo com o arranjo 

usado na troca de informações, sendo unidirecional quando um modelo passa 

informações para outro, mas não recebe nada em retorno, ou bi-direcional, quando existe 

o retorno de informações; síncrono quando os modelos são executados ao mesmo tempo, 

mantendo certa sincronia da informação, ou assíncrono, quando um é executado e ao fim 

de sua execução, outro é iniciado e forçado com os campos gerados pelo primeiro. 

 Neste trabalho propõe-se a criação de um sistema de modelagem oceano 

atmosfera acoplado de maneira síncrona e bi-direcional. Para tal optou-se pelo uso do 

modelo de oceano como uma subrotina do modelo atmosférico e a escolha de transformar 

o modelo oceânico em uma subrotina do atmosférico foi feita da análise dos códigos.  

O modelo atmosférico MM5 possui uma complexa e bem organizada, estrutura 

computacional. As subrotinas são distribuídas de acordo com as opções do uso de 

diferentes parametrizações físicas selecionadas, tornando o código do modelo amplo e 

genérico, e com um número de rotinas auxiliares considerável. Outra característica do 

código do MM5 é o uso de facilidades existentes em Fortran 90, embora o código seja 

escrito em Fortran 77, gerando um código de padrão misto (mixed). O MM5 também faz o 

uso de ponteiros no estilo Cray, cuja diferença para o ponteiro do Fortran 90 recai no fato 

de que o ponteiro estilo Cray é um tipo novo de dado que apenas endereça e é usado em 

cálculos de endereçamento, enquanto o ponteiro Fortran 90 é um atributo de dado e é um 

descritor que aponta para uma variável. Na alocação de memória são utilizados os 

ponteiros, para apontar para posições de memória onde ficarão localizadas as matrizes 

de dados. Alocação neste caso se refere ao agrupamento das matrizes em posições de 

memória referentes as dimensões do modelo selecionadas (que não excedam a um 

máximo estabelecido) e não ao sentido utilizado com o Fortran 90, onde pode-se alocar e 

desalocar a memória de maneira dinâmica e com apenas o limite físico. 

O modelo oceânico (POM), possui uma estrutura simples, com poucas subrotinas, e 

com tarefas bem amplas para cada uma destas. Escrito essencialmente em Fortran 77, 

não faz uso de nenhuma extensão, tendo seu gerenciamento de memória todo em 

estruturas de acesso a memória através de blocos de memória comuns (COMMON 

BLOCKS). Seu laço de tempo (integração das equações) é bem modular, subdividindo os 

cálculos dos termos advectivos, turbulentos e outros em subrotinas com pouca 

recursividade. 
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As características dos códigos se mostraram propícias a técnica selecionada que no 

entanto levou a criação de uma série de subrotinas auxiliares ao acoplamento entre os 

modelos (Figura 10). 

Sendo algumas subrotinas criadas com a finalidade de evitar invasão de memória nas 

áreas comuns, que poderiam conter (e contêm), áreas (variáveis) com nomes comuns a 

ambos. Exceção para as rotinas de interpolação. 

As rotinas criadas são brevemente descritas abaixo: 

 

hold_mm5_momentum – retêm os valores de momentum horizontal em matrizes 

temporárias, que podem ser acessadas por ambos os modelos; 

hold_pom_temp – retêm ps valores de temperatura do oceano, chama a rotina de 

interpolação e extrai a TSM interpolada; 

send_pom_sst – armazena a TSM em uma matriz temporária, que pode ser 

acessada por ambos os modelos; 

interp_driver_o2a – realiza cálculos de parâmetros da interpolação quando a troca 

de informação ocorre no sentido oceano-atmosfera; 

barnes_objan2 – calcula parâmetros genéricos da interpolação; 

barnes_weight – realiza a interpolação, propriamente dita, e suaviza os quatro 

pontos das bordas; 

mm5_hold – retêm a matriz de TSM interpolada em matriz visível no escopo do 

MM5; 

recv_pom_sst – transfere a matriz de TSM para a matriz do MM5 que armazena a 

temperatura da superfície (terra e oceano), preenchendo apenas os valores quando sobre 

o oceano; 

send_mm5_momentum – envia os campos de momentum horizontal para o 

interpolação; 

interp_driver_a2o - realiza cálculos de parâmetros da interpolação quando a troca 

de informação ocorre no sentido atmosfera-oceano; 

pom_hold - retêm as matrizes de momentum horizontal do MM5 interpolada em 

matriz visível no escopo do POM; 

recv_mm5_momentum - transfere as matrizes de momentum horizontal para a 

matriz do POM que armazena o vento a 10 metros, preenchendo apenas os valores 

quando sobre o oceano; 
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PROGRAM MM5 
  | 
  |--->  SOLVE  
           | 
           . 
          / \ 
         /   \ 
        /     \ 
       /       \ 
      / KTAU=1  \ .... initializing -----|---> hold_mm5_momentum 
      \         /      OCEAN             | 
       \       /                         | 
        \     /                          |---> POM 
         \   /                           |      | 
          \ /                            |      | 
           V                             |      |---> hold_pom_temp 
           |                             |      | 
           |                             |      |---> send_pom_sst 
           |                             |             |---> interp_driver_o2a('T') 
           |                             |                    |--> barnes_interp 
           |                             |                    |     |--> barnes_objan2 
           |                             |                    |           |--> barnes_weight 
           |                             |                    |--> mm5_hold 
           |      .... ends initializing |---> recv_pom_sst('T') 
           |           OCEAN 
           |---> send_mm5_momentum 
           |      |---> interp_driver_a2o('U') 
           |      |      |---> barnes_interp 
           |      |      |      |---> barnes_objan2 
           |      |      |             |---> barnes_weight  
           |      |      |---> pom_hold  
           |      | 
           |      |---> interp_driver_a2o('V') 
           |             |---> barnes_interp 
           |             |      |---> barnes_objan2 
           |             |             |---> barnes_weight  
           |             | 
           |             |---> pom_hold  
           |---> POM 
           |      | 
           |      |---> recv_mm5_momentum('U') 
           |      |---> recv_mm5_momentum('V') 
           |      | 
           |      . 
           |      ... model loop integration (POM) 
           |      . 
           |      | 
           |      |---> hold_pom_temp 
           |      |---> send_pom_sst 
           |                  |---> interp_driver_o2a('T') 
           |                              |---> barnes_interp 
           |                              |           |---> barnes_objan2 
           |                              |                       |---> barnes_weight  
           |                              |---> mm5_hold 
           |---> recv_pom_sst('T')  
           | 
           |---> KTAU=KTAU+1 

Figura 10 - Fluxo de chamada das subrotinas criadas para a comunicação entre os modelos 
acoplados, KTAU é a variável que controla o passo de tempo corrente do MM5, e SOLVE a subrotina 

que controla (chama) a solução das equações. 

 

A interpolação neste caso, é realizada utilizando a técnica de análise objetiva 

proposta por Barnes (1964), onde é estabelecida uma função peso de acordo com a 
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distância do ponto a ser interpolado. Conhecida como “Esquema de Barnes de Um 

Passo”, os valores são calculados como médias ponderadas pelas distâncias: 
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(34) 

 

Onde )( iA rf  se refere ao valor da análise no i-gésimo ponto ri, 
)( ko rf  se refere ao k-

ésimo valor observado, ),( dik kdw =exp[-d2
ik/kd] definindo a função peso para o i-gésimo 

ponto da análise e o k-ésimo valor observado, dik se refere a distância entre ri e rk, e kd é o 

parâmetro de suavização.  

No caso específico do acoplamento aqui proposto, os valores observados se referem 

ao modelo que está enviando informações, e os valores de análise ao modelo que está 

recebendo informações. A função assume a forma ),( dik kdw =exp[-4*dist2/raiob2], sendo 

dist a distância entre o ponto observado e o de análise, e raiob  o raio de busca definido 

como limite para o uso ou não de um valor observado, assumindo no caso o valor do 

dobro da distância máxima nas bordas da grade. 

Uma vez que a área do domínio dos modelos é aproximadamente igual, a 

interpolação é usada com duas finalidades. Uma seria o ajuste fino necessário em função 

das áreas não terem exatamente a mesma abrangência e em função dos modelos 

utilizarem diferentes arranjos de grade. O MM5 usa o arranjo das variáveis (escalares e 

vetoriais) igual ao arranjo B de Arakawa e o POM o arranjo C, sendo algumas variáveis 

definidas em pontos diferentes nos elementos de grade de acordo com o modelo. Outra 

razão é a necessidade de se ajustar as bordas das grades, que também não coincidem 

de forma exata e que para o caso aqui definido são utilizados quatro pontos das bordas 

de cada grade, onde é aplicada novamente a análise objetiva de Barnes. No entanto com 

raio de busca sendo definido como o valor da máxima resolução horizontal multiplicada 

pelo número de pontos (quatro) e por 1,15 (15% de margem de segurança). 

Inicialmente foi selecionado apenas o campo de momentum horizontal próximo a 10 

metros do MM5 para ser transferido ao POM, e o campo de TSM para ser transferido do 

POM para o MM5. 

O resultado da interpolação dos campos transferidos pode ser avaliado a partir da 

Figura 11, que representa o campo de temperatura da superfície do mar em graus 

Celsius, na grade do POM em sigma-z (a) e a interpolada para a grade do MM5 (b). Nota-
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se que na borda inferior direita, uma menor extensão dos valores compreendidos entre 22 

e 20 graus celsius, decorrente do método imposto nas bordas. Outro problema emerge 

neste ponto, que seria o distinguir do que é definido como terra, e o que está definido 

como água para cada modelo. Na tentativa de solucionar este problema, na hora da 

passagem dos parâmetros entre os modelos, principalmente do oceano para a atmosfera, 

utiliza-se a matriz de uso de terra do modelo de atmosfera, que armazena a informação 

exata de onde o modelo considera o elemento de grade como água, para manter a 

temperatura da superfície do solo sobre terra, e atualizar a temperatura da superfíce do 

mar com a fornecida pelo POM, sobre a água.  Com este procedimento assegura-se que 

valores espúrios da interpolação possam gerar gradientes artificiais. No caso da Figura 

11b, o continente está mascarado justamente por pontos onde o modelo considera 

apenas água, sendo os gradientes observados na costa (Fig. 11b) efeitos de interpolação 

do método de visualização. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11 - TSM inicial, para o dia 20 de Novembro de 2004 as 00Z, na grade do POM (a) e interpolada 
para a grade do MM5 (b). 

 

 Para efeitos de teste do acoplamento foi idealizado o caso onde o modelo MM5 foi 

configurado com um domínio que abrange a borda sudoeste do oceano Atlântico Sul, indo 

de Itajaí (~27°S) a uns 200 Km acima de Salvador (~10°S), com longitudes variando de 
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50°W a 30°W, com uma resolução de 5’ do grau (~9 Km), e 23 níveis definidos na vertical, 

sendo o primeiro nível sigma definido em 9 metros de altura e o último atingindo 

aproximadamente 13 Km. Na simulação foram incluídas as parametrizações de 

microfísica, levando em conta a fase gelo nas nuvens, parametrização de convecção 

(Grell, 1993), radiação atmosférica de ondas curtas e longas, com efeito de nuvens 

incluído, e parametrização de camada limite proposta por Hong e Pan (1996).  O período 

de 20 a 25 de Novembro de 2004 foi escolhido para a simulação, iniciando as 00Z. Os 

resultados do modelo global do NCEP (GFS – Caplan e Pan, 2000), com resolução de 1° 

em latitude e longitude, foram utilizados para gerar condição inicial e alimentar a condição 

de contorno para o MM5. 

O POM foi configurado para a mesma região (aproximadamente a mesma área), 

sendo utilizada uma batimetria (Figura 12) gerada a partir de dados observacionais do 

LEPLAC (Levantamento da Plataforma Continental Brasileira), do REVIZEE 

(Levantamento dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva) e do USGS (United 

State Geological Survey). Foram definidos 15 níveis sigma na vertical, sendo cinco para a 

camada limite oceânica. Os campos médios mensais dos resultados obtidos do 

experimento de assimilação de dados no oceano (EADO) do GFDL (Schneider et al., 

2003) para o mês de novembro de 1985, foram interpolados na vertical e na horizontal 

para toda a grade do POM, sendo usados temperatura, salinidade e momentum horizontal 

como condição inicial para o modelo, na tentativa de diminuir o tempo de aquecimento do 

modelo. Como condição de contorno lateral norte e sul foram mantidos constantes os 

valores interpolados do EADO, e a leste foi usada uma condição radiacional.  
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Figura 12 - Batimetria da região de estudo. Fonte: Composição de dados observacionais do 
LEPLAC (Levantamento da Plataforma Continental Brasileira), REVIZEE (Levantamento dos 

Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva) e do USGS (United State Geological Survey). 

 

Foram realizadas três simulações, uma na qual o POM foi executado em separado 

ao modelo acoplado (CONOCE), sendo forçado em superfície com os ventos a 10 metros 

do modelo GFS, para o período de 1 a 29 de Novembro de 2004. O recuo no tempo neste 

caso foi em função da necessidade de avaliar o aquecimento (spin up) do modelo. Uma 

segunda simulação com o MM5 utilizando a TSM fornecida pelo GFS/NCEP (GFS). E 

outra que engloba na verdade duas simulações, uma na qual o POM é forçado pelo vento 

à 10 metros do GFS/NCEP para o período de 1 a 20 de Novembro (AQUEC), e outra com 

o modelo acoplado (ACOP), para o período de 20 a 25 de Novembro, com o MM5 

enviando o vento no primeiro nível (~10 metros) para o POM a cada uma hora, e o POM 

enviando a TSM modelada para o MM5, também a cada uma hora, sendo o POM re-

inicializado com os campos da simulação para o dia 20 de Novembro. A integração do 

modelo acoplado é iniciada com o MM5 fazendo uma retenção dos campos de 

momentum horizontal, no caso vento próximo a 10 metros, e em seguida uma chamada 

ao POM, que ao ser iniciado faz a leitura dos campos de inicialização e retorna ao MM5 a 
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TSM inicial, sem que haja, ainda, integração no tempo. Com a TSM inicial o MM5 

integrado uma hora, envia o momentum inicial para o POM, que em seguida é integrado 

no tempo por uma hora. Ao fim, o MM5 recebe a TSM prescrita para uma hora, e retêm os 

valores de momentum desta hora para a próxima chamada ao POM. Este esquema 

(Figura 13) se mantém até o final da simulação, sendo a passagem dos campos feitas 

através das rotinas de interpolação. 

 

Figura 13 - Esquema de troca de informações entre o modelo atmosférico e o modelo oceânico. 

 

No caso do teste do acoplamento realizado neste trabalho, a freqüência de 

acoplamento é a mesma tanto para a atmosfera quanto para o oceano (ν=f), no entanto o 

passo de tempo de cada modelo difere. O MM5 foi configurado com um passo de tempo 

de 20 segundos, enquanto no POM o passo de tempo interno foi de 360 segundos, e o 

externo de 12 segundos. 

Nove simulações adicionais foram realizadas com o propósito de avaliar aspectos 

computacionais do código resultante. Estas simulações foram divididas em três grupos. 

Um primeiro grupo, usando a opção de auto-paralelização do compilador (Intel Corp., 

2003) compondo quatro simulações para um período de 3 horas, um segundo no qual 

foram usadas as diretivas OpenMP do código do MM5 para o paralelismo, também por 3 



 - 45 -

horas, e um terceiro grupo com uma simulação fazendo uso de perfiladores, na tentativa 

de indicar os possíveis gargalos computacionais gerados pelas rotinas do acoplamento. 

Nesta última utilizou-se 2 (duas) horas de simulação. 

Todas as simulações aqui apresentadas foram realizadas em máquina de 

arquitetura de memória compartilhada (shared memory ), com 24Gb de RAM, 14 

processadores, arquitetura de Itanium 64bits em ambiente Linux. 

O primeiro grupo de simulações foi realizado para avaliar o desempenho do código 

quando totalmente paralelizado. Neste caso, usamos esta expressão para definir o POM, 

uma vez que este não possui diretivas OpenMP, o compilador insere estas diretivas 

automaticamente baseado em análise interna do código. 

O segundo grupo de simulações, somente utilizando as diretivas já contidas nos 

códigos, o que exclui as rotinas criadas para o acoplamento e o modelo POM, foi 

realizado para avaliar se a ausência de um paralelismo nas rotinas criadas e no POM, 

degradariam em demasia o desempenho do modelo acoplado. 

Tanto para o primeiro grupo, quanto para o segundo grupo, foram realizadas 

simulações com 1, 2, 4 e 8 processadores. Para o terceiro grupo usou-se apenas uma 

simulação com um processador. 

 

 

4 Discussão e Resultados 

 

 

O modelo acoplado foi executado para todos os experimentos sem apresentar 

problemas de acesso a memória ou escrita em disco. Estes problemas seriam 

esperados visto os códigos usarem métodos de acesso a memória distintos e acesso 

a unidades de arquivos que poderiam ser coincidentes. 

O código teve seu desempenho analisado com base no tempo total de CPU e no 

tempo de parede, definido aqui como o somatório, que inclui além do tempo de CPU, 

o tempo de processos como o de escrita em disco. 

O tempo de CPU teve uma redução em torno de 50%, quando variando de um 

para oito processadores, usando a opção auto-parallel durante a compilação (Figura 

14). No entando o tempo de parede teve um aumento superior a três vezes o tempo 

obtido quando variando de um processador para oito processadores. As simulações 
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utilizando a opção “openmp” durante a compilação (uso das diretivas embutidas no 

código do MM5) apresentaram uma redução no tempo de CPU usando oito 

processadores em torno de 75% em relação ao tempo de um processador. No tempo 

de parede observa-se (Figura 15) um aumento em torno de 20% de oito para um 

processador.  
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Figure 14 – Escalabilidade do código do modelo acoplado em ambiente de memória compartilhada 
utilizando a opção de auto paralelição do compilador. Tempo no eixo Y em segundos por 104. 

 
Para análise destas diferenças no desempenho em função do uso das diferentes 

opções do compilador, ou do que poderiamos chamar de, diferente métodos na 

exploração do paralelismo no código, é necessário que se tenha em mente que não 

foi incluida nenhuma diretiva OpenMP nas rotinas desenvolvidas para o acoplamento, 

assim como no modelo POM. O uso da opção “auto-parallel” teve como objetivo 

incluir estas diretivas de maneira automática, através da análise e inserção pelo 

próprio compilador, obtendo-se assim um código totalmente paralelizado. Sendo 

totalmente aqui usado no sentido de definir que todo o código foi analizado. A 

desvantagem deste método recai no fato de quando esta opção é acionada, o 

compilador ignorar as diretivas pré-definidas, descartando neste caso todo o 

paralelismo já existente no código do MM5. Acredita-se que este possa ser um fator 

importante nas diferenças obtidas na análise do desempenho, uma vez que o código 
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do MM5 foi analisado de forma mais criteriosa e com conhecimento maior que o 

compilador. A curva de tempo de parede (wall clock) no caso OpenMP, mostra um 

comportamento de elevação menos acentuada. Os fatores que afetam as diferenças 

entre o tempo de CPU e tempo de parede são diversas, incluindo escrita em disco, 

comunicação inter-processos e setores seriais do código. O fato dos códigos 

adicionados ao MM5 não possuírem diretivas de OpenMP pode estar influenciando o 

comportamento desta curva.  
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Figure 15 - Escalabilidade do código do modelo acoplado em ambiente de memória compartilhada 
utilizando a opção de uso do OpenMP. 

 

Analisando o percentual do tempo de CPU utilizado pelas subrotinas do modelo 

acoplado (Figura 16) , baseada em perfis obtidos com o Gprof, pode se notar que a 

rotina onde é realizada a interpolação entre as grades tem um percentual elevado de 

participação (35%); do gasto total de tempo, quando comparado a outras rotinas 

como o próprio POM.  
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Figure 16 - Percentuais de uso da CPU pelas funções criadas para o acoplamento. 

 

Esta rotina é chamada duas vezes quando o MM5 transfere as componentes 

horizontais do vento para o POM, e uma vez quando o POM transfere a TSM para o 

MM5, processo que ocorre na freqüência de acoplamento, neste caso 3600 

segundos. Esta rotina possui um laço espacial que percorre toda a matriz original 

(origem) em busca de pontos dentro do raio de busca definido para usar os valores 

obtidos na função peso e assim determinar o valor de análise. Este laço é repetido, 

para os quatro pontos de contorno do domínio, com valor maior de raio de busca 

removendo assim valores não definidos na borda devido às diferenças entre as 

grades. Quando em comparação com o número de chamadas efetuadas às rotinas 

(Figura 17), pode-se concluir que a carga associada a rotina barnes_weight não 

provêm de uma alta taxa de utilização e sim a própria carga de uso de CPU, de onde 

pode se concluir que o valor percentual encontrado demonstra uma necessidade de 

investimento na otimização desta. Não foi avaliado no presente trabalho os mesmos 

percentuais quando em ambiente paralelo. 

Além dos aspectos computacionais, é importante avaliar a resposta da física no 

modelo acoplado.  

Quando em modo não acoplado (simulação GFS) o modelo atmosférico MM5, 

utiliza a TSM (na verdade a skin temperature) do GFS/NCEP. O campo inicial da 

TSM, do modelo global GFS, é obtida através da técnica proposta por Reynolds 

(2002) . A variação no tempo da TSM é obtida através de um relaxamento 
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exponencial (e-folding) para a climatologia do mês ao longo da simulação (Peter 

Caplan, NCEP/NOAA, Comunicação Pessoal, 2005). 
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Figure 17 - Número de chamadas às subrotinas no modelo acoplado. 

 

A função que descreve este decaimento pode ser escrita como: 

 
ft e

t

τ
−






:=
 

(35) 

 

Sendo t a variação temporal e τ  o tempo total da climatologia. Uma estimativa 

deste relaxamento é apresentada na Figura 18, usando como parâmetros, o τ  de 90 

(noventa) dias e o t variando de 1 (um) a 15 (quinze) dias, como é feito 

operacionalmente no NCEP. A temperatura inicial foi estipulada em 30 graus Celsius. 

A amplitude da variação atinge 0,0051 graus Celsius, uma variação bem suave 

quando comparada às encontradas em regiões de intenso gradiente de TSM, como 

em casos de ressurgência costeira ou na própria Corrente do Brasil. Na Figura 19 são 

apresentados os campos de TSM inicial (a) e da média, a qual esta tende (b). É 

possivel notar que a variação, mesmo de forma qualitativa, é suave, dando indícios 

que a função apresentada (eq. 35) pode ser representativa.  
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Figure 18 - Variação da TSM aplicando o relaxamento exponencial (e-folding) , com TSM inicial de 30ºC 
e tempo total de 15 dias, com tempo de climatologia de 90 dias. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 19 - Temperatura da superfície do mar, na verdade, temperatura da pe lícula superficial (Skin 
Temperature) usada operacionalmente no NCEP/NOAA e utilizada como condição de contorno no 

MM5. 
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A simulação CONOCE, na qual o POM é forçado com ventos à 10m do GFS e 

com condições iniciais e de contorno do MOM, foi realizada para todo o mês de 

Novembro, na tentativa de avaliar o tempo que o modelo passaria da fase de 

aquecimento (spin-up). Analisando qualitativamente a curva de energia cinética 

corrigida do modelo (Figura 20), pode-se notar que no período de simulação o 

modelo não atinge o regime, ou seja, ainda se encontra em spin-up. Importante 

ressaltar que o termo “corrigida” aqui se refere a inclusão do volume do elemento de 

grade como valor de ponderação no cálculo da energia cinética. Esta correção é 

importante na medida que a coordenada sigma-z pode apresentar variações 

significativas na camada vertical.  Na Figura 20 são apresentadas duas curvas, uma 

para o primeiro nível do modelo e outra para o segundo nível. Nota-se também que 

existe uma diferença entre estas curvas. As variações estão mais presentes no 

primeiro nível (nivel sigma 1), que por estar mais próximo a superfície sofre 

interações mais diretas, e rápidas, com a atmosfera. 

 

 

Figure 20 - Energia cinética da simulação CONOCE, niveis sigma 1 e sigma 2, para o período de 30 
dias. As linhas tracejadas  marcam o período da simulação do acoplado. 

 

Aplicando a transformada rápida de Fourier discreta à variação de energia cinética 

do POM na simulação ACO, obtêm-se a curva apresentada na Figura 21. Nesta, 

pode-se notar, na faixa de freqüência, que ocorre um pico próximo ao cicrlo 

correspondente a uma hora. Este pico pode estar indicando o impacto da passagem 
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de momentum do modelo atmosférico para o modelo oceânico, sinalizando uma 

resposta do POM a forçante. 

 

 

Figure 21 - Espectro bruto da Energia Cinética para a simulação CONOCE. O pico na curva aparece no 
ciclo correspondente a uma hora. A escala horizontal é ciclo por unidade amostral (360 segundos) por 

10-3 

 

 

Da simulação GFS e ACO foram extraídas séries temporais de parâmetros 

atmosféricos próximos a superfície, com freqüência igual ao passo de tempo do 

modelo atmosférico (20 segundos), para 16 pontos (Figura 22),. Dentre estes pontos, 

o ponto 13 (ponto circundado na Figura 22) foi selecionado, em função da maior 

distância do continente, diminuindo a influência das interações com este. Uma vez 

que o objetivo aqui era avaliar a sensibilidade destes parâmetros sobre o oceano, 

quando acoplado a atmosfera. Pode-se notar na Figura 22 os tipos de uso de terra 

usados pelo modelo neste recorte da região, assim como uma idéia da resolução 

atingida pelo modelo junto a costa. 
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Figure 22 - Categorias de vegetação da base de dados da United States Geological  Survey (USGS) 
com 24 categorias de uso do solo. O ponto 13, circundado, foi usado para análise. 

 

Analisando a curva de energia cinética para os casos ACO e GFS (Figura 23), 

nota-se defasagens entre as curvas assim como diferenças na intensidade das 

variações. A diferença maior na intensidade ocorre entre o dia 22 e 23 de Novembro, 

com uma perda significativa de energia da ACO em relação a GFS. 

 

 

Figure 23 - Energia cinética no ponto 13, simulação ACOP e GFS. 
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Esta diferença é apresentada na Figura 24, na forma da curva do valor absoluto da 

diferença entre a ACO e a GFS em relação a média das duas no tempo. A diferença 

chega a atingir o valor de 0,6 em relação a média. Valor este que pode estar 

associado a algum fenomeno meteorológico ou oceanográfico, que possa ter ocorrido 

no dia. Causas matemático e computacionais, como processos de interpolação dos 

campos transferidos e chamadas as subrotinas criadas, a princípio seriam 

descartadas pela ausência de uma periodicidade, já que estes processos possuem 

intervalos de ocorrência com período determinado. No entanto análises mais 

criteriosas seriam necessárias para concluir algo. 

 

Figure 24 - Absoluto da diferença entre a energia cinética da simulação ACO e GFS em relação a média 
das duas. 

 

A curva de calor latente (Figura 25) também apresenta variações significativas 

entre o dia 22 e 23, apresentando também uma defasagem no período final da 

simulação. Esta defasagem pode ser vista com o acúmulo/perda de energia cinética 

na Figura 24. 
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Figure 25 - Calor latente no ponto 13, simulação ACOP e GFS. 

 

 Esta defasagem no final da simulação pode estar relacionada a diferença ocorrida 

no dia 22, uma vez que esta se torna mais visível e evidente após o pico. Em curva 

equivalente a Figura 24, no entanto, para o calor latente (Figura 26), pode-se ter noção da 

quantidade de calor armazenado/perdido quando do uso do modelo acoplado. 

 

Figure 26 - Absoluto da diferença entre calor latente da simulação ACO e GFS em relação a média das 
duas. 
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5 Conclusão  

 

 

Foi apresentada a metodologia utilizada para criação de um modelo acoplado 

oceano-atmosfera. O modelo apresentou uma escalabilidade razoável em máquinas 

de arquitetura paralela com memória compartilhada, no entanto investimentos na 

inclusão de paralelismo no POM, bem como nas rotinas criadas para o acoplamento, 

se tornam necessários para melhoria do desempenho do modelo acoplado. Em 

especial vale ressaltar a subrotina barnes_weight, que realiza a interpolação dos 

campos transferidos entre os modelos . Esta rotina atualmente demanda algo em 

torno de 35% do tempo de CPU do modelo acoplado, este limite poderia ser reduzido 

com análise mais criteriosa do código escrito. 

A análise do espectro de energia do POM no modelo acoplado revelou um pico em 

freqüência próxima a da troca de informações entre os modelos (atmosférico e 

oceânico), indicando estar ocorrendo um impacto na atualização dos campos de 

momentum atmosféricos que forçam o oceano. Acredita-se que o uso de uma 

interpolação no tempo, dos campos atmosféricos, poderia suavizar este impacto.  

Segundo De Decco (2004) e Fragoso (2004), que fizeram uso de modelo oceânico 

semelhante em seus trabalhos, usando condições de contorno e inicialização 

semelhantes, o aquecimento do modelo pode ser obtido em três meses de simulação.  

O modelo acoplado foi sensível às variações de TSM e momentum horizontal, 

como pôde ser observado nas curvas de energia cinética e calor latente, sem no 

entanto apresentar evidências de rompimento da condição de Courant-Friedrich-Lewy 

(CFL). Recomendam-se estudos mais criteriosos sobre a fenomenologia envolvida na 

interação oceano-atmosfera para o caso do modelo acoplado, para validação dos 

resultados do ponto de vista fís ico e dinâmico.  

Outra sugestão que se torna pertinente seria a inclusão de mecanismo para 

assegurar a conservação dos fluxos de superfície e a adição de novos parâmetros 

para troca entre os modelos, como por exemplo radiação solar do modelo atmosférico 

para o oceânico. 
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