
 
 

 

 

DIREÇÃO DO VENTO E SEU SIGMA- CALMARIAS 

No campo da Poluição do Ar, a direção do vento é muito importante, pois indica para onde está 

indo a massa de ar que leva consigo os poluentes. 

Em Poluição do Ar, e também na Meteorologia em geral, se convenciona que a direção do vento é 

de onde o vento vem (na verdade é um vector com sentido). Ou seja, um vento com direção 180 

graus é um vento que vem do Norte e vai para o Sul. 

Portanto, a direção do vento mostrará quem é o “responsável” pelas concentrações medidas.  Em 

geral, serão fontes emissoras situadas a montante da estação de monitoramento. 

No Brasil, este parâmetro (direção do vento) é observado e monitorado com frequência. São toma-

dos cuidados essenciais em vários casos de plantas industriais, como na área de Papel e Celulose, 

cujos processos podem emitir muitos odores desagradáveis. As queixas dos vizinhos podem ser 

comuns e, nestes casos, é de grande importância saber de onde está soprando o vento, pois se a 

fábrica fica a montante, com bastante certeza, ela pode ser apontada como geradora do incomodo. 

Adicionalmente, no campo da Poluição do Ar, além da direção do vento “normal”, que é monito-

rada com sensores específicos (oferecidos pela Energética) e é medida continuamente, também é 

de muito interesse conhecer o chamado Sigma Theta ou Desvio Padrão da Direção do Vento – o 

símbolo geralmente usado é �ϴ. 

 

Imagem 01: SENSOR DE DIREÇÃO DO VENTO 
DO TIPO CLÁSSICO 

 

 

O que é o SIGMA THETA e por que é importante? 

Nota:  no final destas páginas apresentamos um Apêndice explicando resumidamente o que é o 

desvio padrão em geral, assim como as vantagens de usar a fórmula de Yamartino. Talvez seja útil 

consultá-lo antes de continuar lendo os próximos parágrafos. 

A dispersão dos poluentes emitidos por dutos e chaminés depende de uma série de fatores. Um 

especialmente importante é o chamado turbulência atmosférica. Sem entrar em detalhes, pois o 

campo dos modelos de dispersão é bem amplo, podemos dizer que quanto mais estável estão as 

condições atmosféricas no local, menor será a dispersão da pluma das emissões. 



 
 

 

 

 

IMAGEM 02: ESQUEMA MATEMÁTICO DA DISPERSÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES 

De modo contrário, quanto maior a turbulência, maior também será a dispersão dos poluentes. Em 

resumo, a turbulência é importante para se determinar a dispersão dos poluentes. 

 

IMAGEM 03: FOTO DA DISPERSÃO DE POLUENTES 

A foto acima mostra um caso onde a turbulência é bastante reduzida, sobretudo na parte inferior 

da pluma. 

 

Como se mede a Turbulência? 

Existe a possibilidade de medir a turbulência diretamente. Lamentavelmente os equipamentos ne-

cessários são caros, complexos e delicados e, portanto, muito pouco usados no Brasil. 



 
 

 

 

Como alternativa considerada razoável, pois envolve poucos custos extras, a metodologia adotada 

e aceita pela EPA e pela CETESB no Estado de São Paulo, consiste em obter o chamado Sigma (��) 

também denominado Sigma da direção do Vento Horizontal. 

Vejamos dois exemplos de situações nas quais a direção média horária do vento é a mesma, mas 

as condições de turbulência são bem diferentes. Sabemos que a prática normal no monitoramento 

meteorológico é gravar a média horária da direção do vento. 

Caso a) O sensor de direção do vento ficou apontando para o Sul  (180⁰) quase sem oscilações  pois 

o vento era constante  e “limpo”. A média resultante gravada pelo datalogger da estação meteo-

rológica foi de 180 graus para esta hora. 

Caso b) Devido à forte turbulência o sensor ficou oscilando muito e continuamente durante a hora, 

porém, no final, a média da direção medida foi também de 180⁰, pois as oscilações ou variações, 

apesar de fortes, foram tanto para menos como para mais, se equilibrando ao final. 

Neste segundo caso, se pudéssemos medir estas oscilações com certa precisão numérica, podería-

mos ter uma estimativa da turbulência. 

Do ponto de vista da direção do vento como parâmetro escalar, não há dúvidas.  

A direção do vento horizontal média�̅ é calculada usando a fórmula simples: 

�̅ = 1
���	
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Onde: 

N:  número de medições 

�	   = valor da direção no momento i 

 

O sigma correspondente da velocidade do vento tem então a fórmula seguinte: 

�� = 1� �� �					� −	 1�
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A direção do vento é uma função circular que apresenta uma forte descontinuidade.  Começando 

de valores baixos, vai crescendo “tranquilamente” até chegar ao valor de 360 graus, quando pula 

dramaticamente para o 0 grau. 

Por isso, precisa de um tratamento especial dos dados para obter um valor de Sigma correspon-

dente válido. 



 
 

 

 

Um procedimento para isto foi desenvolvido por Mitsuta, de passe único, ou seja; sem iterações e 

depois, melhorado por Yamartino (ver referência no final destas páginas). Este tem sido o método 

adotado como padrão e recomendado pela US EPA. 

A fórmula utilizada pelo método é: 

�� =	�� = �������� �1,0 + 0,157	�&  

 

Onde: 

 

� = 	 '1,0 −	�(��	)*++++++++ � +	�,-�	)*++++++++ �.� ��  
 

A EPA também esclarece, numa de suas publicações, que o valor horário do Sigma Theta (��) pode 

sofrer “aumentos” (a EPA fala em valores inflados) devido às contribuições das oscilações de longo 

período na direção do vento, sobretudo sob condições de ventos leves ou fracos (a EPA chama de 

Wind Meander). 

Para minimizar estes aumentos do Sigma horário���	��/  , a EPA recomenda que seu cálculo seja 

feito como média dos sigmas de cada 15minutos, usando a formula abaixo: 

��	��/ = 014 2���� � + ���� � + ���& � + ���3 �45
� ��

 

 

Em resumo: 

Para o parâmetro meteorológico Direção do Vento é importante não só ter o seu valor médiohorá-

rio em graus, mas também o valor do Sigma Theta que nos dá uma boa ideia da estabilidade ou da 

turbulência atmosférica existente no local. 

Uma boa estação meteorológica do tipo profissional para uso em Poluição do Ar  fica  completa  se 

contiver estes dois parâmetros. 

 

Calmarias 

O tratamento dos dados correspondentes a períodos de calmaria apresenta um problema sério 

quando os dados de direção e velocidade do vento são utilizados nos modelos de dispersão. 

Não existe uma solução “boa“ ou completa nos casos de calmaria e, portanto, usa-se métodos ou 

considerações paliativas. 

Com relação à direção do vento, uma possibilidade usada com frequência, sobretudo se a duração 

da calmaria é de várias horas, consiste em dividir o total de horas de calmaria em dois períodos 



 
 

 

 

iguais e supor que a direção do vento na primeira metade da calmaria continuou sendo a mesma 

direção da última hora antes da calmaria. E que a direção do vento correspondente à segunda me-

tade da calmaria é igual à direção do vento que ocorreu logo após o período de calmaria terminar. 

Um exemplo ajuda a entender isto de forma mais simples: 

Dados Medidos 

Hora     Direção 

. . 

. ., 

.  . 

4 140 

5 - (calmaria) 

6 - (calmaria) 

7 - (calmaria) 

8 - (calmaria) 

9 220 

10 210 

. . 

. . 

 

Após o processamento dos dados para obter alguma direção para estas horas faltantes temos: 

Hora     Direção  

. . 

. . 

.  . 

4 140 

5 140 

6 140 

------------------------ 

7 220 

8 220 

9 220 

10 210 

. . 

. . 

 

Com relação à Velocidade do vento durante calmarias, a EPA recomenda, em caso de dúvida, cor-

rigir todos os dados com velocidade menor que 1 mps (metros por segundo) para o valor de 1 mps. 

Ou seja, de fato não existirão calmarias na modelagem. Isto é, feito nos modelos de dispersão  (sim-

plificando muito, pois não podemos entrar em detalhes deste complexo tema). 

Então, a concentração resultante dos cálculos de um modelo é inversamente proporcional à velo-

cidade do vento 

Ou seja, matematicamente: 



 
 

 

 

∁	∝ 1
�̅ 

 

Portanto, se �̅vai a zero, o modelo dividirá por zero o que matematicamente é inaceitável ou tende 

a infinito. Por isso precisamos de um valor, que pode ser pequeno, mas não igual a zero. 

Além de considerar o valor de 1 mps para calmarias, a EPA também aceita, e até recomenda, que, 

se o sensor de velocidade do vento está em condições apropriadas de funcionamento e o fabricante 

especifica que a velocidade de partida  é  de, por exemplo, 0,5 mps  (como são os sensores nível 

profissional   fabricados pela Energética ),   pode-se  colocar, em substituição ao valor de 1,0mps o 

valor de 0,5 mps. 

 

Yamartino, R. J., 1984. A Comparison of Several "Single-pass" Estimators of the Standard Deviation 

of Wind Direction. J. Climate Appl. Meteor., Vol. 23, pp.1362-l366. 

 

 

 

APÊNDICE: EXPLICAÇÃO RESUMIDA DO DESVIO PADRÃOE UTILIDADE DA FÓRMULA DE YAMAR-

TINO 

Na área de estatística, o desvio padrão é comumente representado pela letra grega sigma	�� . 

Este parâmetro permite saber quantitativamente a variação, ou seja, a dispersão entre os valores 

de um conjunto de dados. 

Um desvio padrão pequeno (próximo de zero) indica que a maioria dos dados são próximos entre 

si e, obviamente, próximos ao valor médio do conjunto. Um desvio padrão grande indica que os 

valores do conjunto estão bem mais “espalhados”. 

Lembrando do sino de Gauss (espero que o leitor se lembre de suas aulas de estatística) temos as 

duas condições explicadas acima nas figuras abaixo. 

 



 
 

 

 

 

IMAGEM 04: ILUSTRAÇÃO DE VÁRIAS CURVAS COM DIFERENTES TAMANHOS DE SIGMA: PEQUENO (AZUL), MÉDIO 
(VERMELHO), MUITO GRANDE (AMARELO) E A CURVA VERDE NÃO INTERESSA POIS É DESLOCADA DA MÉDIA. 

 

IMAGEM 05:  8  MÉDIO A GRANDE MOSTRANDO NO EIXO HORIZONTAL OS VALORES CORRESPONDENTES A +1 ,  + 2  

E + 3  SIGMAS  E O MESMO DO OUTRO LADO DO VALOR MÉDIO. 

 O valor de um sigma na figura corresponde à largura do sino (da curva) no ponto de inflexão. 

 

EXEMPLO BÁSICO 

Para um conjunto de dados, o desvio padrão  �	é obtido calculando-se a raiz quadrada da média 

dos quadrados dos desvios com relação à média. 

Um simples exemplo matemático é mais fácil de entender do que a frase meio complexa acima. 



 
 

 

 

Digamos que temos os seguintes 8dados ou valores de, por exemplo, velocidade do vento em me-

tros por segundo: 

1 2     4   4    3 6   5 7 

A soma de todos estes valores dá32. Como são 8 valores a média será:32/8 = 4. 

Fazendo a diferença entre cada valor e a média e elevando ao quadrado temos: 

(1-4)2= 9   (4-4)2    = 0  (5-4)2    = 1 

(2-4)2    = 4   (3-4)2    = 1  (7-4)2    = 9 

(4-4)2    = 0   (6-4)2    = 4 

 

A variância, que é o quadrado do desvio padrão sigma, será então: (9+4+0+0+1+4+1+9)/ 8 

=  3,5 

 

E finalmente o sigma será: 

 � = 93,5	= 1,87 

Os valores mais distantes da média foram o primeiro (1) e o último (7). Vejamos como   fica 

o sigma se mudamos ambos estes valores para 3 e 4, respectivamente, ou seja, diminuindo 

o espalhamento. 

Soma = 31            Média   31/8 = 3,875 

Os quadrados dos desvios ficam: 

(3-3,875)2    = 0,765  (4-3,875)2    = 0,015 (5-3,875)2    = 1,265                                   

(2-3,875)2    = 3,515 (3-3,875)2    = 0,765 (4-3,875)2    = 0,015 

(4-3,875)2    = 0,015 (6-3,875)2    = 4,515 

 

Somando todos estes valores, teremos um total de 10,87. 

Dividindo por 8, teremos a variância de = 1,358. 

Finalmente o sigma será a raiz quadrada disto, ou seja, que é:  1,165. 

Vemos então que o valor do sigma diminui consideravelmente de 1,87 para 1,165, mos-

trando que os valores do segundo caso estão mais próximos ao valor da média. 



 
 

 

 

Em resumo, dado um conjunto de valores de qualquer parâmetro, o desvio padrão nos dará 

uma clara ideia da dispersão ou “espalhamento“ destes valores com relação ao valor mé-

dio. 

 

UTILIDADE DA FÓRMULA DE YAMARTINO 

Para poder calcular o desvio da direção do vento Sigma, a partir de uma série de medições 

da direção, devemos, de uma maneira estrita e matematicamente correta, fazer este cál-

culo em dois passos sucessivos. 

No primeiro passo temos que computar a direção média do vento Theta ()), e só num 

segundo passo, e já sabendo o valor de Theta, é que podemos calcular o desvio, que é o 

que desejamos. A origem deste problema é que existe uma descontinuidade nos valores 

de direção quando passamos pelo Norte (digamos, por exemplo, que passamos dos 350 

graus para os 5 ou 10 graus na direção). 

O problema deste tipo de cálculo de dois estágios surge devido a que os dataloggers nor-

malmente usados nas estações de monitoramento meteorológico não têm acesso aos n 

valores de)i, durante os cálculos (além de exigir muito mais memória do microcontrola-

dor). 

A solução desenvolvida por R.J.Yamartino consiste em um algoritmo um pouco complicado 

matematicamente, mas que, gerando um erro considerado aceitável, permite calcular não 

só a direção média Theta mas também o Sigma Theta (desvio padrão da direção) num único 

passo. 

O trabalho feito por Yamartino foi não só aprovado mas também recomendado pela EPA 

para uso em estações meteorológicas onde interessa medir a turbulência. 

Todos os dataloggers que a Energética fornece permitem este cálculo usando a fórmula de 

Yamartino. 


