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Resumo: Este trabalho apresenta a simulação da distribuição espacial das ondas geradas pela ação de ventos severos 
sobre o reservatório da barragem de Salto Caxias, no rio Iguaçu, estado do Paraná. Os ventos severos foram estimados 
através da análise de frequência regional para várias estações anemométricas do Instituto Meteorológico do Paraná 
(SIMEPAR). As alturas de ondas foram estimadas pelo método paramétrico SMB, que usa como dados de entrada o 
fetch e a velocidade do vento. O método SMB foi aplicado pelo modelo computacional ONDACAD, em estágio de 
validação. A análise de frequência regional do vento considerou os registros horários das rajadas medidas nas estações 
do SIMEPAR para o período de 1998 a 2005. Os testes estatísticos indicaram que a distribuição de Wakeby foi a mais 
robusta para as séries curtas de ventos horários máximos anuais, produzindo estimativas de ventos severos que 
variaram entre 25,7 ms-1 (tempo de retorno de Tr=10 anos) a 50,9 ms-1 (Tr=100 anos). 
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Introdução 

As ondas geradas pela ação do vento, ao se propagar em águas continentais como lagos e reservatórios, 
promove a perturbação da massa líquida rumo ao fundo. O termo profundidade de mistura é definido como a 
profundidade máxima perturbada pela onda ao se propagar. Pelo presente estudo esse conceito é aplicado ao 
reservatório de Salto Caxias, o último dos reservatórios em cascata no rio Iguaçu e distante cerca de 400 quilômetros 
da capital Curitiba, no estado do Paraná, sul do Brasil. Possui 141 km2 de superfície, 3.573 hm3 de volume total e 
3,31km de fetch máximo, conforme Marques et. al (2012). A profundidade média é de 25m. 

 

Fundamentação teórica e método 
 

A simulação da representação bidimensional da profundidade de mistura foi obtida para ventos severos 
relacionados a períodos de retorno de 10, 20, 50 e 100 anos. Os ventos severos foram estimados através da análise de 
frequência regional de dados provenientes das estações anemométricas do Instituto Meteorológico do Paraná 
(SIMEPAR). A análise considerou os registros horários das rajadas medidas nas estações do SIMEPAR para o período 
de 1998 a 2005. Os testes estatísticos produziram estimativas de ventos severos relacionados a períodos de retorno 
com as seguintes intensidades: 25,7 ms-1 (período de retorno de 10 anos), 29,3 ms-1 (período de retorno de 20 anos), 
38,2 ms-1 (período de retorno de 50 anos) a 50,9 ms-1 (período de retorno de 100 anos), conforme mapas mostrados 
pela Figura 1. 

 

Determinação dos ventos severos 
Para estimar a magnitude e frequência dos vendavais no reservatório de Salto Caxias, foram analisados dados 

de rajadas provenientes de 26 estações meteorológicas do (SIMEPAR). 
Os dados de vento foram baseados no processamento das séries de vento horário de todas as estações 

meteorológicas do SIMEPAR de 1997 a 2005.  
Nestas estações, o vento horário é definido como a média dos dez registros de vento medidos nos dez últimos 

segundos de cada hora. Os anemômetros constituem-se em equipamentos no modelo YOUNG 05103-11, instalados a 
dez metros de altura. O percentual de falhas e dados espúrios foi de 2,8%. 

Modelo INTERPLOT 

Por localizar-se muito próximo à divisa com o estado do Paraná, decidiu-se pela determinação dos ventos 
severos sobre o reservatório em estudo através de um processo de interpolação com base nos dados históricos de 
intensidade do vento proveniente das Estações do SIMEPAR. Com vistas a automatizar este processo foi concebido um 
modelo computacional denominado INTERPLOT, idealizado com vistas a obter a distribuição dos ventos severos sobre 
o reservatório em estudo. 

O modelo foi concebido de modo a fornecer valores intermediários de intensidade e direção do vento, com base 
nos dados fornecidos por estações meteorológicas de localização conhecida. O modelo assume as seguintes 
condições: (1) todas as estações estão localizadas a um mesmo nível e, portanto, os vetores gerados por interpolação 
são coplanares; (2) o efeito no vento, provocado pelo uso e ocupação do solo no local de instalação da estação, é 
igualmente interpolado.  

Os dados recebidos são corrigidos por questões de localização da estação (se instalada sobre a terra ou sobre a 
água), altura da estação (altura de referência de 10 m), variação de temperatura entre o ar e o solo e condição 
atmosférica da camada limite. A localização da estação e a altura são elementos estáticos e recebem um coeficiente de 
correção para cada estação.  A correção pela variação de temperatura entre o ar e o solo é automaticamente realizada 
quando o registro está presente no arquivo de entrada. Uma estrutura esquemática do módulo de correção do arquivo é 
mostrada pela Figura 1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
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Figura 1 Fluxograma de ajuste do dado de vento 

O modelo INTERPLOT obtém o campo de vento para as direções i e j, perpendiculares entre si, através de 

interpolação pelo método do inverso ponderado da distância, conforme equação 1: 
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No qual o valor interpolado para o nó do reticulado (Z) é obtido com base na distância (hij) entre o nó da 

grade e Zi; β é o expoente de ponderação e n o número de estações anemométricas envolvidas. 

O fluxograma esquemático do processo de interpolação é mostrado pela Figura 2. 

 

Figura 2 Esquema de combinação entre os dados das estações na geração dos campos de vento após interpolação 

Campos de vento 

Os dados de vento foram descritos e analisados por Gonçalves (2007), que processou as séries de vento 

horário proveniente das estações meteorológicas do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) de 1997 a 2005. 

Nestas estações, o vento horário é definido como a média dos dez registros de vento medidos nos dez últimos 
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segundos de cada hora. Os anemômetros constituem-se em equipamentos no modelo YOUNG 05103-11, instalados a 

dez metros de altura. O percentual de falhas e dados espúrios foi de 2,8%. Na geração da distribuição das ondas, as 

informações sobre intensidade e direção do vento foram obtidas pela geração dos mapas temáticos representados 

pela Figuras 3 e 4. Os períodos de retorno são mostrados pela Tabela 1. 

 

Figura 3 Distribuição espacial da intensidade do vento relacionada a períodos de retorno de 10 e 20 anos 

 

Figura 4 Distribuição espacial da intensidade do vento relacionada a períodos de retorno de 50 e 100 anos 
 

Tabela 1 Intensidade de vento horário severo para Salto Caxias 

Tr (anos) 10 20 50 100 

U (m/s) 25,7 29,3 38,2 50,9 

 
As profundidades são determinadas com base em representações bidimensionais da superfície do corpo hídrico, 

obtidas pela aplicação da técnica de simulação denominada paramétrica bidimensional, desenvolvida por Marques 
(2013). Pela técnica, um campo de fetch é transformado em um campo de altura de ondas através da aplicação de uma 
equação paramétrica.  
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Pela técnica de modelagem adotada, um campo de fetch é convertido em um campo de profundidade de mistura 
através de uma equação paramétrica.obtida pela combinação da equação de comprimento da onda, obtida da teoria 
linear de ondas e da equação paramétrica SMB, resultando na equação seguinte: 
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  .    (1) 
Segundo Bretschneider (1966), o método referido como SMB foi inicialmente proposto por Sverdrup & Munk 

(1947) e posteriormente modificado pelo autor, recebendo as letras iniciais do sobrenome de seus idealizadores. 
É através da equação anterior que o campo de fetch é transformado em um campo de profundidade de mistura 

pela utilização do modelo computacional ONDACAD, permitindo a geração de 16 mapas de profundidade de mistura 
para cada uma das quatro condições de vento, totalizando 64 mapas. Para efeito ilustrativo foram selecionados os 
quatro mapas na direção em que ocorre o maior fetch (Marques et. al, 2012), a direção Norte, conforme Figura 1. Com 
base na maior profundidade atingida pelas ondas, foi elaborada a Tabela 1. 

 

 
Figura 5 Mapas de profundidade de mistura para a direção do maior fetch 

Tabela 2 Profundiade máxima atingida para diferentes direções e intensidades do vento 

E ENE NE NNE N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE ESE

2,2 2,3 2,7 2,62 3,3 2,94 2,9 2,83 2,7 2,57 2,5 2,64 2,5 2,6 2,5 2,5

25,7 10,0 10,4 11,1 11,0 12,3 11,6 11,5 11,4 11,1 10,9 10,8 11,0 10,7 11,0 10,8 10,8 10

29,3 11,4 11,8 12,7 12,6 14,1 13,3 13,1 13,0 12,7 12,4 12,3 12,6 12,3 12,6 12,3 12,3 20

38,2 15,0 15,5 16,6 16,5 18,5 17,4 17,2 17,1 16,6 16,3 16,1 16,5 16,0 16,5 16,1 16,2 50

50,9 20,0 20,7 22,2 22,0 24,7 23,3 23,0 22,9 22,3 21,8 21,6 22,1 21,5 22,0 21,6 21,6 100

U(m/s)

Direção

FETCH
Tr(anos)
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Conclusões 

As profundidades máximas perturbadas pela onda ao se propagar foram atingidas para vento norte, variando de 
12,3 a 24,7m para as condições de vento adotadas. Considerando que a profundidade média é de 25 m e que o vento 
que sopra na direção do maior fetch não atinge esta profundidade, mesmo soprando com intensidade de 50,9 ms-1, 
estima-se ser bastante incomum que as perturbações geradas pela propagação da ondas atinjam o fundo. Portanto, 
através dos resultados é possível constatar que se trata de local no qual é incomum a ressuspensão de sedimentos 
devido à ação de ondas. 

Um importante desdobramento que pode ser empreendido por trabalhos futuros é a incorporação da batimetria 
do reservatório no processo de modelagem de modo a permitir o mapeamento das tensões no fundo geradas pela onda 
ao se propagar. 
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