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RESUMO:Anemômetros ultrassônicos são essenciais em estudos de fluxos turbulentos. 

Objetivou-se avaliar duas unidades do anemômetro sônico 3D (modelo 81000, RM Young, 

USA), por meio de dados de velocidade e direção do vento, coletados em alta frequência (4 

Hz), com campus da UFRB, Cruz das Almas, BA (12º 40’ S; 39º 06’W; 225 m), no período de 

20/11/2014 a 26/01/2015. Inicialmente, a configuração original foi alterada de coordenadas 

polares (velocidade e direção) para coordenadas ortogonais (Ux, Uy e Uz).As medições foram 

feitas a 6 m de altura. Os resultados mostraram boa concordância entre as duas unidades tanto 

em termos de Ux, Uy e Uz quanto de direção resultante do vento, verificando-se maior 

dispersão em relação à Uz. A direção predominante do vento é sudeste. A alta concordância 

entre os sensores (r2> 0,90) sugere que os instrumentos estão prontos para estudos de 

turbulência em condições de campo sem necessidade de calibração adicional.  
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EVALUATION OF 3D SONIC ANEMOMETERS UNDER FILED CONDITIONS 

 
ABSTRACT:Sonic anemometers are essential instruments in atmospheric turbulence studies. 

The objective of this work was to evaluate the performance two units of a 3D sonic anemometer 

(model 81000, RM Young, USA) out of the box. Wind speed and wind direction data were 

collected at 4 Hz frequency at the UFRB campus, in Cruz das Almas, BA (12º 40’ S; 39º 06’ 

W; 225 m).     Initially, the factory configuration of the units was changed indoors from polar 

(speed and direction) to orthogonal coordinates (Ux, Uy, Uz). Measurements were taken at the 

6 m height. Results have shown good agreement between the units in terms of Ux, Uy, Uz, and 

resultant wind direction. It was found that wind predominantly blown from southeast. The high 

of agreement found (r2> 0.90) suggests that both units are ready to be used in micrometeorology 

studies under field conditions with no need of additional calibration. 
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O componente principal de um anemômetro sônico 3D é um conjunto de três pares de 

transdutores ultrassônicos opostos e ortogonais que permite medira velocidade do vento na 

direção dos três eixos x, y e z, simultaneamente. O princípio de funcionamento baseia-se na 

medição do tempo de viagem de um pulso ultrassônico entre transdutores opostos. Segundo 

Koyama (2007), esses sensores possuem um arranjo que possibilita obter o módulo da 

velocidade, da direção e do sentido do vento em um só equipamento, sem que haja necessidade 

de uma biruta. Bowen (2008) comenta que os sônicos 3D são considerados os melhores 

instrumentos para medição da turbulência atmosférica.No método da correlação de vórtices em 

turbilhão (eddy covariance), é um instrumento indispensável, pois os fluxos turbulentos (massa 

e energia) são determinados com a componente vertical da velocidade do vento (Santos et al., 

2013).Com base no exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de dois 

anemômetros sônicos 3D,na região do Recôncavo da Bahia. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida na área experimental de Micrometeorologia do Núcleo de 

Engenharia de Água e Solo (NEAS), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

localizado no município de Cruz das Almas/BA (12º 40’ S; 39º 06’W; 225 m).Com área total 

de 25 ha, possui vegetação rasteira, onde predomina capim Brachiaria decumbens. 

O período de tomada de dados com os anemômetros variou de 20/11/2014 a 26/01/2015. 

Na área experimental ergueu-se uma torre de 6 m de altura ancorada por cabos fixos no solo, 

no topo da qual foram instalados dois sônicos 3D recentemente adquiridos (modelo 81000, R. 

M. Young, Traverse City, MI, USA números de série 3963 e 3964). Um datalogger CR1000 

(Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA) foi utilizado para coleta dos dados com frequência 

de 4 Hz (0,25 s) e registro de médias em intervalos de 15 min, armazenados em cartão de 

memória.de 1 GB.  4 Hz é a frequência mínima para esse modelo de sônico 3D. 

A configuração de fábrica dos anemômetros foi alterada de coordenadas polares 

(velocidade do vento m/s e direção do vento, graus) para coordenadas ortogonais (Ux, Uy e Uz) 

por meio do programa Hyperterminal de comunicação serial. A tabela definitiva de dados 

(médias de 15 min) continha as seguintes variáveis: Ux (velocidade escalar média horizontal 

na direção leste-oeste, m/s); Uy (velocidade escalar média horizontal na direção norte-sul, m/s); 

Uz (velocidade escalar média na direção vertical, m/s); WS2D (velocidade escalar média, m/s, 

resultante dos eixos x e y); WS3D (velocidade média, m/s, resultante dos três eixos); e a direção 

horizontal resultante do vento.  
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Os dados de direção do vento foram submetidos a uma análise de frequência conforme a 

Eq. 1,  

  100
N

n
xf                           Eq. (1) 

em que: f(x) representa a frequência de ocorrência do vento em uma determinada direção; n é o 

número de ocorrências de uma determinada direção; N é o número total de dados coletados. 

 
Os dados de direção foram agrupados em oito classes (intervalo de 45o), conforme Tabela 

1 e posteriormente representados graficamente por meio de uma rosa dos ventos.  

 
Tabela 1. Intervalo adotado para representar cada direção do vento. 

Ordem Direção do vento Intervalo 

1 N (norte) 337,5o< D  22,5o 

2 NE (nordeste) 22,5o< D  67,5o 

3 E (leste) 67,5o< D  112,5o 

4 SE (sudeste) 112,5o< D  157,5o 

5 S (sul) 157,5o< D  202,5o 

6 SW (sudoeste) 202,5o< D  247,5o 

7 W (oeste) 247,5o< D  292,5o 

8 NW (noroeste) 292,5o< D  337,5o 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Velocidade do vento 

A Figura 1 corresponde ao erro absoluto da velocidade média 3D (m/s) em relação à 

média dessa velocidade (m/s)para os dois anemômetros sônicos. Os maiores erros estão 

associados a velocidades entre 2 m/s e 6 m/s, com pico em torno de 4 m/s. O erro absoluto em 

todo o intervalo de dados é de ± 0,8 m/s, entretanto notou-se que 92% está concentrado entre ± 

0,2 m/s (6,3% da velocidade média do vento de 3,15 m/s). O desvio padrão davelocidade média 

3D variou de 0,06 m/s a 2,79 m/s para o sônico 3963 e 0.06 m/s a 2,70 m/s para o sônico 3964. 

O desvio médio para ambos os instrumentos foi de 0,84 m/s.  
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Figura 1 – Erro absoluto da velocidade média 3D entre os instrumentos em função da média da 
velocidade 3D em todo o período de coleta de dados (agrupamento de 15 min). 

 
A velocidade resultante média 3D e 2D, bem como a direção resultante do vetor 

velocidade, mostraram alto nível de concordância. No dia 24/01/2015, às 11h45min h, 

verificou-se a máxima velocidade 3D do período de dados, em torno 17,54 m/s(sônico 3963) e 

17,92 m/s(sônico 3964). Uma análise fracionada da velocidade do vento descreve a 

contribuição de cada componente do eixo individualmente (x, y e z), como se vê nas Figuras 2 

e 3.  

Figura 2 – Regressão linear entre os sônicos 3D para os componentes horizontais.A - Leste-oeste do 
vetor velocidade do vento (Ux). B - Norte-sul do vetor velocidade do vento (Uy). 

 

Nesse modelo de sônico 3D, Ux designa vento na direção leste-oeste, sendo Ux positivo 

quando o vento é leste e negativo quando é oeste. A Figura 2A mostra predominância de vento 

na direção leste, com velocidade média de até 8 m/s. A concordância entre os dois instrumentos 

é excelente com coeficiente de determinação (r2) superior a 0,99, tanto para Ux quanto para Uy. 

  

A B 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2 4 6 8 10

3
9

6
3

-3
9

6
4

  (
m

 s
-1

)

Velocidade média do vento 3D (m s-1)

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

1106



O número de pares ordenados usados para compor a referida regressão foi de 4.911 pontos. O 

componente Uy é o vento na direção norte-sul, sendo positivo quando sopra do norte e negativo 

quando sopra do sul. A Figura 2B mostramaior equilíbrio entre os dois sentidos em relação Ux 

(Figura 2A), com ligeira predominância de vento sul.  

O componente vertical do vetor velocidade do vento (Uz), mostrado na Figura 3.Uz é 

positivo quando o vento sopra de baixo para cima e negativo quando sopra de cima para baixo. 

No presente caso, o grau de concordância entre os instrumentos para Uz foi menor que para Ux 

e Uy (r2= 0,99), mas ainda com coeficiente de determinação muito bom (r2> 0,90). As medições 

de vento vertical são as que interessam ao estudo dos fluxos turbulentos de calor e massa. 

 

Figura 3 – Regressão linear entre os sônicos 3D para o componente vertical do vetor velocidade do vento 
(Uz). 
 

A boa correlação entre os dois sônicos (3963 e 3964) para os três componentes ortogonais 

do vetor velocidade sugere que os sensores funcionaram adequadamente e que a programação 

do CR1000 também foi correta para coleta dos dados. É importante lembrar que os 

anemômetros sônicos não respondem a estímulos do datalogger, mas emitem sinal tão logo 

recebem carga e de acordo com a configuração selecionada pelo usuário.  

 
Direção do vento 

Na Figura 4 pode ser observada a concordância entre os dados da frequência da direção 

predominante do ventohorizontal resultante dos anemômetros sônicos 3D, durante o período de 

20/11/2014 a 26/01/2015, baseada em dados agrupados de 15 min, no campus de Cruz das Almas da 

UFRB.Nota-se que houve predominância do vento sudeste (SE) durante a maior parte do 

período analisado, corroborando com Munhoz e Garcia (2008), ao avaliarem a direção do vento 

para Região de Ituverava/SP. 
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Figura 4 – Frequência (%) da 
direção predominante do vento horizontal resultante, na região de Cruz das Almas/BA, campus da 
UFRB, obtida com anemômetros sônicos 3D (3963 e 3964), no período de 20/11/2014 a 26/01/2015. 
 
 
CONCLUSÕES 

Com base no estudo realizado, os anemômetros sônicos 3D apresentaram concordância 

dos dados de direção horizontal resultantebem como de velocidade, indicando que ambos os 

sensores funcionaram adequadamente.A maior concordância se verificou na velocidade 

horizontal (eixo x e y), uma vez que o vento é mais forte do que no eixo vertical. 
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