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RESUMO: Vento é variável meteorológica de ampla aplicação em estudos agroecológicos. O 

objetivo deste trabalho foi comparar dados de velocidade e direção do vento coletados no 

período de 20/11/2014 a 26/01/2015 com anemômetros mecânicos e sônicos, em Cruz das 

Almas, BA (12º 40’ S; 39º 06’; 225 m). Instalados a 6 m de altura, os instrumentos utilizados 

foram: dois de canecas (modelos 03001 e 03002, RM Young, USA), um sônico 2D (Gill 

Instruments, UK) e um sônico 3D (modelo 81000, RM Young, USA). Freqüência de coleta 

nos de canecas e no 2D foi de 1 Hz e 4 Hz no caso do sônico 3D. Para todos eles os dados 

foram agrupados em intervalos de 15 min. Constatou-se que, os sônicos possuem desempenho 

superior, quando comparados aos anemômetros mecânicos, visto que possibilitaram medições 

de velocidades de vento abaixo de 0,5 m/s. Observou-se uma alta correlação para velocidade 

do vento para todos os sensores, com r2 > 0,98. Verificou-se pouca variabilidade da direção 

do vento, com predominância sudeste (SE) com freqüência de 52,4%; 51,1%; 45,7% e 50,6%, 

para os anemômetros 03001, 03002, 2D e 3D, respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE:  Anemômetro 3D, anemômetro 2D, anemômetro de canecas. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF WIND SPEED AND DIRECTION WI TH 

MECHANICAL AND SONIC ANEMOMETERS 

 
ABSTRACT:  Wind is a meteorological variable of wide application in environmental 

studies. The objective of this work was to compare wind data (speed and direction) measured 

in the period from 11/20/2014 to 01/26/2015 by mechanical and sonic anemometers at Cruz 

das Almas, BA (12º 40’ S; 39º 06’; 225 m). Placed at 6 m height, the instruments used were: 

two cup anemometer (models 03001 and 03002, RM Young, USA), one 2D sonic (Gill 

Instruments, UK), and one 3D sonic (model 81000, RM Young, USA). For the cup and 2D 

sonic data were taken at 1 Hz frequency while for the 3D sonic the frequency was 4 Hz. In all 
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cases, data were grouped in 15 min intervals. It was found that the sonic have superior 

performance when compared to mechanical anemometers, since enabled measurements of 

wind speeds below 0.5 m/s. There was a high correlation for wind speed among the sensors, 

with r2 > 0.98. There was little wind direction variability, with predominance from southeast 

(SE), with frequency of 52.4%; 51.1%; 45.7% and 50.6%, for the anemometers 03001, 03002, 

2D and 3D, respectively. 

KEY WORDS:  3D anemometer, 2D anemometer, anemometer cup. 

 
 
INTRODUÇÃO 

Os anemômetros mecânicos vêm sendo substituídos pelos sônicos em estações 

meteorológicas para monitoramento de rotina. Bowen (2008) explica que, isto ocorre, por 

causa dos avanços tecnológicos do sensor, seu princípio de funcionamento e ausência de 

peças móveis.  Além disso, possuem outros benefícios como precisão, maior sensibilidade, 

durabilidade e redução do custo de aquisição. 

Os anemômetros mecânicos em geral conjugam dois sensores: um de velocidade (SV) e 

outro de direção (SD). O SV fornece a velocidade média do vento com base no número de 

rotações de um conjunto de canecas num dado intervalo de tempo (Allen et al., 1998). O SD 

utiliza um potenciômetro para fornecer a direção do vento (de onde o vento sopra) no 

intervalo de 0 a 359o. Os anemômetros sônicos podem ser bidimensionais (2D) e 

tridimensionais (3D) e medem a velocidade e direção do vento baseados no tempo e viagem 

de um pulso sonoro entre pares de transdutores ultrassônicos opostos. Em pesquisas de 

campo, os sônicos 3D são indispensáveis quando fluxos turbulentos de massa e calor são 

avaliados.  

Pesquisas utilizando anemômetros têm sido realizadas (Horst, 1973; Bowen, 2008; 

Groen, 2011; Sloan & Clark, 2012), mas ainda existe há necessidade de estudos sobre 

anemômetros, na medida em que novos modelos são continuamente lançados e o vento é um 

elemento meteorológico de elevada variabilidade espacial e temporal. Daí a importância de 

conhecer as especificações de cada um dos sensores. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho 

foi realizar uma análise comparativa dos dados de velocidade e direção do vento coletados 

com anemômetros mecânicos e sônicos na região do Recôncavo da Bahia.  

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição do experimento 
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A pesquisa foi realizada numa parcela experimental no campus universitário da UFRB 

em Cruz das Almas, Bahia (12º 40’ S; 39º 06’; 225 m anm). Três torres em tubos de aço-

galvanizado (φ de 1 ½”) e estabilizadas por cabos de aço foram instaladas a 3 m de distância 

uma da outra. No topo a 6 m de altura, hastes horizontais de 1 m de comprimento (aço-

galvanizado, φ de ¾”) foram posicionadas para instalação dos seguintes instrumentos: um 

anemômetro sônico 2D (modelo WindSonic 4, Gill Instruments, UK); dois anemômetros de 

canecas (modelos 03001 e 03002, R. M. Young, MI, USA) e um anemômetros sônico 3D 

(modelos 81000, número de série 3963, R. M. Young, USA).  

Dados de velocidade e direção do vento com frequência de 1 Hz foram coletados 

diariamente no período de 20/11/2014 a 26/01/2015. Para o sônico 3D a freqüência de coleta 

foi de 4 Hz, sendo esta a freqüência mínima para este tipo de sensor. Os dados foram 

integrados em intervalos de 15 min por meio de dataloguer (modelo CR1000, Campbell 

Scientific Inc., Logan, UT, USA). No caso do sônico 3D, cartão de memória de 1 GB foi 

usado para armazenamento dos dados.  Para possibilitar a comparação entre os sensores, foi 

necessário alterar a configuração de fábrica dos anemômetros 2D e 3D de coordenadas 

polares para coordenadas ortogonais. 

 
Processamento dos dados 

Com os dados agrupados em intervalos de 15 min foram realizadas análises para 

períodos de 24 h e depois períodos de 12 h (período diurno: 06h15min as 18h00min e 

noturno: 18h15min às 06h00min). A direção predominante do vento horizontal resultante foi 

caracterizada por meio de uma análise de frequência, como se segue:  

        (1)                

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

o número de ocorrências de uma determinada direção e, N é o número total de observações. 

 

No sistema de coordenada polar, utilizaram-se oito intervalos para caracterizar a direção 

do vento, como mostra a Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Intervalo adotado para representar direção do vento horizontal resultante de acordo com os 
pontos cardeais primários e secundários da rosa dos ventos (coordenada polar). 

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 
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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 

As Figuras 1 e 2 apresentam a correlação entre as velocidades médias (m/s) dos 

anemômetros, durante o período de 20/11/2014 a 26/01/2015, totalizando 68 dias de estudo. 

Observaram-se valores de r2 (coeficiente de determinação) acima de 0,98, demostrando boa 

concordância entre as medições, independente do princípio de funcionamento dos sensores, o 

que concorda com resultados de Bowen (2008), ao avaliar anemômetro de canecas com 3D. 

Verifica-se também que para velocidade abaixo de 0,5 m/s a sensibilidade dos sônicos é 

superior em relação aos mecânicos.  

 

  

Figura 1 – Regressão para velocidade média (15 min) horizontal do vento entre os anemômetros 
mecânicos 03001 e 03002 em relação ao sônico 3D-3963, no campus de Cruz das Almas da UFRB, no 
período de 20/11/2014 a 26/01/2015. 

 
Figura 2 – Regressão para velocidade média horizontal do vento (m s-1), no campus de Cruz das Almas da UFRB, 
no período de 20/11/2014 a 26/01/2015, baseada em dados agrupados de 15 min, entre o anemômetro sônico WS4-
2D com os anemômetros mecânicos 03001 (A), 03002 (B) e 3D-3963 (C). 
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A Tabela 2 resume o percentual da velocidade média do vento em quatro intervalos.  De 

modo geral, abaixo de 0,5 m/s, verifica-se o percentual com a menor velocidade média para 

os sensores WS4 (7,48 %) e 3963 (6,38 %), visto que os anemômetros de canecas não 

registram a velocidade abaixo desse valor. Acima de 39 % dos ventos são iguais ou maiores 

que 3 m s-1. 

 
Tabela 2. Percentual da avaliação da velocidade média (u) do vento (m/s), no campus de Cruz das 
Almas da UFRB, no período de 20/11/2014 a 26/01/2015, baseada em dados agrupados de 15 min. 

Velocidade (m/s) Percentual da velocidade média dos sensores (%) 
03001 03002 WS4 3963 

u<0,5 - - 7,48 6,38 

0,5 ≤u ≤1,0 9,87 9,97 14,69 13,70 

1,0< u <3,0 39,66 39,79 38,74 35,15 

u≥3,0 49,72 50,24 39,09 44,76 
 

Considerando todos os quatro sensores, no período diurno a velocidade variou de 3,4 

m/s (registrada pelo sensor WS4) a 3,7 m/s (registrada pelo sensor 3963). Já no período 

noturno foram menores que no período diurno, em torno de 1,6 m/s, variando de 1,5 (03001 e 

03002) a 1,7 m/s (WS4 e 3963). Esse tipo de resultado é esperado, considerando que durante 

o dia o aquecimento do ar gera correntes de vento mais intensas e a noite o resfriamento tende 

a acomodar as camadas de ar. Munhoz & Garcia (2008) observaram que, a velocidade média 

durante o período diurno foi de 2,20 m/s e, para o período noturno foi de 1,25 m/s, indicando 

um aumento médio de 40% entre as velocidades dos ventos diurnos e noturnos.  

Verificou-se a presença de ventos mais fortes no dia 24/01/2015, em torno das 12 h com 

velocidades máximas médias de 8,6 m/s (03001 e 03002); 8,3 m/s (WS4) e 8,5 m/s (3963). 

Para o período noturno, a maior velocidade média ocorreu no dia 16/12/2014, às 19 h, com 

valores da ordem de 5,8 m/s (03001 e 03002), 5,9 m/s (WS4) e 6,0 m/s (3963). Entretanto o 

pico de velocidade foi de 17,51 m/s (3963) durante todo o período de coleta. 

 
Direção do vento 

A direção predominante do vento horizontal resultante foi caracterizada por meio da 

análise de frequência, baseada em dados agrupados de 15 min, durante 68 dias de estudo 

(Tabela 3). De forma geral, houve pouca variabilidade na direção, com predominância de 

vento sudeste (SE), com freqüência acima de 45%. Segundo Costa & Lyra (2012), essa 

ausência de variabilidade é considerado um fator positivo para fins de aproveitamento eólico. 
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Verifica-se também, porém em menor proporção, freqüência acima de 20% para vento leste 

(E). Já no período noturno, verificou-se além do vento sudeste (SE), um equilíbrio entre o 

vento leste (E) e sul (S). 

 
Tabela 3. Frequência de direção do vento horizontal resultante, no campus de Cruz das Almas da 
UFRB, no período de 20/11/2014 a 26/01/2015, baseada em dados agrupados de 15 min. 

Modelo do 
Anemômetro 

Predominância da direção do vento (%) 

N NE E SE S SW W NW 
03001 6,97 4,38 20,93 52,38 10,94 3,73 0,51 0,16 

03002 6,72 4,75 23,12 51,11 10,03 3,72 0,32 0,24 

WS-4 2,02 6,16 29,07 45,70 11,32 4,16 0,75 0,83 

3963 2,00 5,26 23,98 50,59 12,29 4,40 0,79 0,70 

Norte (N), Nordeste (NE), Leste (E), Sudeste (SE), Sul (S), Sudoeste (SW), Oeste (W) e Noroeste (NW). 

 
 
CONCLUSÕES 

Os anemômetros sônicos apresentaram desempenho superior quando comparados aos 

anemômetros mecânicos, visto que possibilitaram medições de velocidades de vento abaixo 

de 0,5 m/s.  
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