
Assimilação de Dados de Radar

A previsão numérica de tempo apresenta alguma limitações bem conhecidas pela

comunidade científica especializada, como por exemplo a necessidade de um

determinado tempo para ajuste inicial do modelo, conhecido como spinup. Por esta

razão, é inviável fazer previsão de curtíssimo prazo (0-6 horas) de precipitação em

alta resolução sem uma inicialização prévia e adequada dos campos de umidade do

modelo. Em outras palavras, uma forma de reduzir o problema de spinup é melhorar

a condição inicial do modelo e esta melhora pode ser conseguida com assimilação de

dados. Neste ponto, o radar meteorológico é o único instrumento capaz de fornecer

informação tridimensional em alta resolução da dinâmica (velocidade radial do vento)

e da microfísica (refletividade). Desta forma, a assimilação de dados de radar é uma

ferramenta fundamental para o uso de modelagem numérica como ferramenta de

previsão de curtíssimo prazo.

Apesar da assimilação de dados de radar ter evoluído muito nos últimos anos, muita

incerteza ainda existe na melhor metodologia da utilização dos dados de radares

para inicializar modelos de previsão de tempo. As incertezas passam pela escolha na

forma de fazer o ciclo de assimilação, como a frequência de inclusão de dados, na

escolha das variáveis a serem assimiladas, podendo assimilar refletividade simples

e/ou variáveis polarimétricas. Não é certo, também, a melhor forma de atribuir os

erros nas medidas do radar, ou seja, qual peso deve-e dar a cada observação

comparado ao campo pré-existente. Com relação aos dados de velocidade radial, é

discutível se a forma mais apropriada de assimilá-los seria a informação instantânea

ou uma média temporal, uma vez que informação de rajadas pode não ser realista

com a dinâmica do modelo.

Considerando o exposto acima, propõe-se no SOS-Chuva explorar estas questões

ao longo do projeto utilizando estudos de casos especiais (golden cases) buscando

sempre como objetivo principal melhorar a condição inicial do modelo promovendo

melhorias na previsão de curtíssimo prazo de precipitação.


