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RESUMO --- Grande parte dos métodos paramétricos empregados na
determinação da altura de ondas geradas pela ação do vento depende da
determinação do comprimento da pista (fetch) sobre a qual o vento atua. A
escolha do método depende da natureza do corpo de água, podendo
constituir-se em águas oceânicas ou águas interiores. Para águas interiores
como baías, lagos e reservatórios o método mais difundido no mundo é o
proposto por Saville (1954), aplicado neste estudo. Consiste em um método
com aplicação de natureza geométrica que considera a influência das
margens na atenuação da intensidade do vento incidente sobre a onda. A
aplicação do método exige um grande conjunto de operações gráficas e
matemáticas dificultando a determinação do comprimento e localização do
fetch máximo de forma segura e definitiva. Nesse trabalho se aplica um
método clássico para determinação do fetch através de um processamento
computacional. O aplicativo desenvolvido produziu a distribuição espacial
do fetch na porção sul do reservatório da barragem de Itaipu. Produziram-se
as distribuições do fetch para 16 direções bem como determinação do fetch
máximo para cada direção, cujos comprimentos variaram entre 9,3 km e
12,3 km.
ABSTRACT -- Most of the methods designed to determine the windinduced wave height require the length scale (fetch) over which the wind
blows. The choice of the best method depends whether the water body is in
the ocean or in continental areas. The Saville (1954) method is applied for
fetch estimation in bays, lakes and reservoirs, and was chosen in this study.
The application of Saville´s Method requires a large number of both
graphical and mathematical steps, which poses some difficulty to find the
maximum fetch in a large water body. In this study, a computational
procedure was developed to implement the Saville´s Method. The
computational procedure was tested for the Itaipu Reservoir, in Southern
Brazil. The results were fetch maps for each of the sixteen selected
directions. The maximum fetch for each direction varied in the 9.3 km and
12,3 km length range.
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INTRODUÇÃO
Quando a onda é gerada pela ação do vento em grandes espelhos de água como oceanos,
baías, rios, lagos e reservatórios, a altura da onda fica condicionada a fatores como a profundidade,
a velocidade do vento, a duração do vento e o fetch. Para o caso de águas interiores,
especificamente os reservatórios de barragens, a duração do vento e a profundidade passam a ter
importância secundária. O fetch representa o comprimento da pista sobre a qual o vento sopra e, de
forma implícita, a direção do vento. Na grande maioria dos métodos empregados para determinar a
altura de ondas, o fetch entra como uma importante variável interferindo significativamente na
determinação da onda.
O objetivo desse estudo é a determinação automática da distribuição espacial do fetch para o
reservatório de Itaipu. A justificativa para o estudo é a grande importância estratégica de Itaipu e o
seu potencial para usos múltiplos, incluindo a navegação e eventual transposição com eclusas.
Situado na fronteira entre Brasil e Paraguai, o reservatório abastece a maior UHE do mundo em
produção de energia, com potência instalada de 14000 MW. Construída em 1973, Itaipu é
responsável por 20% da energia consumida no Brasil e por 95% da energia utilizada no Paraguai.
Além da questão energética, o reservatório vem ganhando importância pela expansão de sua
utilização para usos múltiplos. O uso para turismo e lazer pode ser verificado pela implantação de
praias artificiais, estimulando indiretamente a navegação de lazer. A relevância econômica é
exemplificada pelo desenvolvimento da aqüicultura, sobretudo pelo sistema de tanques-rede,
método produtivo de piscicultura que vem recebendo especial atenção por meio de amplos
investimentos do Governo Federal através do Ministério da Pesca e Aqüicultura.
O conhecimento do regime de ventos e ondas nesta área contribui para a gestão da atividade
aquícola regional, ações de previsão da capacidade erosiva das ondas contra as margens, segurança
na navegação e instrumento auxiliar de verificação do dimensionamento da borda livre da
barragem.
No Brasil, verifica-se o aumento das atenções voltadas para os reservatórios artificiais, talvez
pelo aumento das exigências ambientais de implantação de UHE's, estimulando pesquisas
orientadas à quantificação dos fatores intervenientes neste meio. A importância do conhecimento do
comprimento da pista de vento (fetch) na determinação da altura da onda justifica a importância de
sua correta determinação. Dentre os estudos em território brasileiro que dependeram da
determinação precisa do fetch estão Fendrich (1988, 1993) que estudou o lago de Itaipu atribuindo
às ondas o avanço da erosão em pontos distribuídos no decorrer de toda a margem esquerda do
reservatório, determinando um fetch de 10,65 km. Lima et al. (2003) determinaram o fetch máximo
para o reservatório da UHE de Ilha Solteira pelo método aplicável a águas oceânicas obtendo 40 km
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para a direção Nordeste e 25 km para a direção Leste. Marques (2005) determinou o fetch máximo
para o reservatório de Porto Primavera (28,8 km) e a porção sul do reservatório de Ilha Solteira
(12,6 km). Kaiser (1985) obteve o fetch máximo para os Reservatórios de Porto Primavera (24,22
km), Rosana (6,48 km) e Taquaruçu (3,76 km). Todas as pesquisas supracitadas, com exceção da
contribuição de Lima et al. (2003), determinaram o fetch por um método proposto por Saville
(1954) que considera a influência significativa do posicionamento da margem na atenuação do
vento que gera a onda.
A consideração da importância da obtenção do fetch de forma eficiente e suficientemente
precisa levou à execução de um aplicativo computacional em linguagem Autolisp pelo qual foi
determinada a distribuição do fetch em mais de 15 mil pontos espaçados em 200 metros sobre
imagem de satélite do reservatório de Itaipu.
Pretende-se, desta forma, determinar com segurança o comprimento e a localização precisa
dos maiores fetch para 16 direções; fornecendo, de forma precisa e definitiva, condições favoráveis
para a determinação da altura de ondas, apresentada em um segundo trabalho complementar a este.
1. ÁREA DE ESTUDO
O lago de Itaipu foi escolhido por sua importância energética e seu potencial para a expansão
dos usos múltiplos, incluindo-se a aqüicultura, lazer e navegação comercial. O limite sul é dado pela
barragem de Itaipu, tendo o reservatório as seguintes características segundo Andrade (2004): (1)
Comprimento aproximado de 170 km e largura média de 7 km; (2) Área alagada de 1.350 km² (770
km² em território Brasileiro e 580 km² em território Paraguaio); (3) Profundidade média de 22 m,
chegando a 170 m nas proximidades da barragem; (4) Área de drenagem de aproximadamente
820.000 km². A representação georeferenciada do Reservatório de Itaipu está ilustrada na Figura 1.

Figura 1 Representação georeferenciada do Reservatório de Itaipu
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2. METODOLOGIA
2.1 Fetch
O fetch é definido como um comprimento que representa a região sobre a superfície livre de
um corpo d’água na qual a velocidade e direção do vento podem ser consideradas constantes. O
efeito da largura da pista de vento pode ser desprezado em áreas cujas larguras tão grandes, ou
maiores, do que o comprimento. Esta situação é comumente identificada em áreas oceânicas. Em
águas oceânicas o fetch é definido como a distância normal, na direção do vento, da praia ao ponto
de interesse no oceano.
Já em águas interiores, o fetch é limitado pelo formato das margens que contornam tais corpos
d’água. Pistas de vento de grande comprimento, se comparado à largura, são freqüentemente
encontradas, e a influência do entorno não pode ser desprezada. A configuração do contorno das
margens resulta em altura de ondas significativamente menores se comparadas às mesmas
condições de geração em corpos de água sem limitação pelas margens.
Várias tentativas ocorreram no decorrer dos últimos 70 anos na tentativa de determinar um
método que considerasse a influência das margens na atenuação do vento e conseqüentemente na
altura resultante da onda. Entre estes se destacam os métodos publicados por Donelan (1977),
Pierson et al. (1955) e Saville (1954), sendo este último o mais difundido. O método de Saville
inicialmente se aplicava aos corpos d’água de largura uniforme, como canais. Na grande maioria
dos casos de águas interiores, as margens são irregulares, comumente de formato dendrítico, e o
primeiro método proposto por Saville deixa de contemplá-los. Portanto, Saville (1954) propõe um
segundo método que fosse mais abrangente. Baseou-se na hipótese de que as componentes do vento
mais distantes do eixo principal têm menor influência da altura resultante da onda. Esta atenuação,
segundo o método, é proporcional ao cosseno do ângulo formado pelas direções secundária e
principal até um limite de 45 graus a partir do qual a influência torna-se prescindível. Portanto,
Saville (1954) propôs um método de natureza geométrica. O método consiste na construção de 19
linhas radiais auxiliares a partir do ponto de incidência da onda em intervalos de 5 graus de tal
modo que as radiais extremas formem com a direção principal do vento um ângulo de 45˚. Cada
uma destas radiais deve se estender até a margem, conforme ilustrado pela Figura 2.
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Figura 2. Fetch esquemática para a direção norte

Pelo Método de Saville o fetch efetivo é obtido pela seguinte relação:
F=

∑
i

xi cos 2 α i

∑

cos α

(1)

i

i

α

i
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: ângulo entre a direção principal e a direção secundária;
: comprimento na direção secundária.

Após a aplicação do método o fetch passa a se chamar fetch efetivo. De acordo com o autor,
outros ângulos entre radiais podem ser utilizados no mesmo procedimento.
Este método considera que a direção do vento é uniforme e que esta se mantém dentro da área
de geração sem desviar-se. Entre outras considerações assumidas pelo método está o desprezo pela
influência das condições de relevo próximo à margem e do uso e ocupação do solo no entorno de
reservatório. Estas considerações são tão mais aceitáveis quanto maior for a superfície livre do
reservatório.
2.2

Georreferenciamento digital do lago
É a representação gráfica da margem que limita as fronteiras para aplicação do método

proposto por Saville (1954). A importância da determinação gráfica suficientemente precisa do
contorno da margem justifica a importância e a precisão da base geográfica utilizada. Esta base
assume função essencial no processo de determinação do fetch. A base de dados geográficos pode
ser um mapa, uma imagem de satélite ou outro elemento de natureza gráfica que permita a extração
do contorno da margem. O contorno georeferenciado das margens foi obtido mediante imagem de
satélite igualmente georeferenciada em ambiente AutoCAD, com aspecto ilustrado pela Figura 1.
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2.3 Programa Computacional
A aplicação do método de Saville em alguns pontos isolados da representação da superfície
do lago revela um método de aplicação excessivamente trabalhoso. Isto se agrava com o aumento
do número de pontos a analisar, mesmo fazendo uso compartilhado de programas gráficos e
planilhas de cálculo. Esta dificuldade induz o projetista a fazer uso da percepção e da experiência
individual, acrescentando elementos de subjetividade na determinação do fetch.
A conclusão sobre a maior pista é mais precisa tanto quanto maior a quantidade de pontos
considerados, minimizando a interferência de fatores subjetivos inerentes a cada projetista. Como se
trata de um método de aplicação essencialmente geométrica, a solução partiu da idéia de estabelecer
uma malha quadrada que discretizasse a representação da superfície livre do lago, tendo a margem
como fronteira. Os pontos de interesse passariam a ser representados pelos nós da malha e
percorridos um a um para cada direção.
Restava eleger uma ferramenta computacional que utilizasse os recursos gráficos aliados a
uma capacidade de processamento matemático viabilizando, de forma rápida e isenta a
determinação da distribuição bidimensional do fetch para cada direção. Após investigar algumas
linguagens computacionais, decidiu-se por utilizar a linguagem computacional Autolisp, por dispor
de uma variedade suficiente de recursos de manipulação de estruturas de dados genéricos aliada a
uma imprescindível interface gráfica.
O Autolisp surgiu nos meados da década de 1980. É uma implementação da linguagem LISP
desenvolvida dentro do ambiente do AutoCAD. De acordo com Tajadura (2008), o AutoCAD é o
programa estruturado em programação direcionada a objetos mais difundido do mundo.
O Autolisp foi inspirado no LISP devido à flexibilidade e eficiência desta linguagem para
tratar estruturas de dados não uniformes. O LISP é uma linguagem de programação científica,
criada durante a década de 1950, nos Estados Unidos, mais especificamente no Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Devido às suas características de programação recursiva e
manipulação de estruturas de dados genéricas, o LISP tornou-se a linguagem de programação
padrão no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. O VisualLisp foi criado para
facilitar o desenvolvimento e depuração de rotinas em linguagem Autolisp.
3.3.1 Considerações de Programação
Conhecidas as posições geográficas de pelo menos dois pontos na imagem de satélite, então
todos os pontos da imagem são georeferenciados. A linha da margem é representada por uma
poligonal traçada com base na imagem de satélite. Por limitar a fronteira entre o lago e o contorno
sólido, foi utilizada pelo programa como objeto limítrofe na circunscrição da malha a ser traçada. A
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representação da margem é interpretada pelo programa como um objeto no qual a malha não pode
atravessá-lo. Para execução do programa, solicita-se ao projetista a indicação da margem, a direção
do vento e a distância entre os nós da malha. A linha da margem é previamente traçada pelo
operador e informada ao programa por meio do mouse. A distância entre os nós e a direção do
vento é fornecida, via teclado, e sua escolha fica a critério do projetista. Realizadas estas etapas, o
programa percorre cada nó da malha aplicando o método proposto por Saville (1954) para a direção
fornecida pelo projetista.
As Figuras 3 e 4 ilustram uma situação em que o processamento foi interrompido
propositalmente de modo a demonstrar os elementos anteriormente descritos. Trata-se da execução
do programa para a direção norte. O objetivo das Figuras 3 e 4 é o de mostrar o exato
posicionamento da origem das linhas auxiliares sobre cada nó da malha gerada.

Figura 3 Detalhe dos elementos gráficos envolvidos na execução do programa
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Figura 4 Ampliação de 20 vezes de parte da Figura 3

A liberdade do operador na escolha da distância entre os nós da malha é condicionada pela
relação entre o tempo de processamento e a quantidade de nós a processar. Pela relação entre
aumento de precisão e tempo de processamento, a solução ideal resulta de uma combinação
satisfatória entre ambos. Como o apelo visual é fator entre os mais relevantes em um programa de
saída gráfica, inicia-se definindo a distância máxima aceitável entre os nós da malha, com o auxílio
da Figura 5.

Figura 5 Aspectos visuais entre diferentes espaçamentos de malha, iniciando a partir do canto superior esquerdo
com os espaçamentos de 1000, 500, 400, 300, 200 e 100 m

As imagens que compõem a Figura 5 foram obtidas pela aplicação do programa utilizando
como base a foto de satélite georreferenciada do Lago de Itaipu, em uma mesma direção, variando
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apenas o espaçamento da malha. A execução do programa com base na imagem georeferenciada
fornece imagens do lago representando a distribuição do fetch por meio de escala cromática para
cada uma das 16 direções, conforme ilustra a Figura 6. A direção Norte foi escolhida em caráter
ilustrativo por complementar as Figuras 3 e 4.

Figura 6 Determinação da distribuição do fetch para a direção norte

Para a aplicação deste estudo decidiu-se por uma malha quadrada de 200 metros, constituindo
pouco mais de 15 mil nós.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
As Figuras 7, 8, 9 e 10 ilustram as distribuições espaciais do fetch para as dezesseis direções
selecionadas.
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Figura 7 Determinação da distribuição do fetch para as quatro direções do primeiro quadrante, entre leste e norte
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Figura 8 Determinação da distribuição do fetch para as quatro direções do segundo quadrante, entre norte e oeste
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Figura 9 Determinação da distribuição do fetch para as quatro direções do terceiro quadrante, entre oeste e sul
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Figura 10 Determinação da distribuição do fetch para as quatro direções do quarto quadrante, entre sul e leste

Após o processamento do programa nas 16 direções, as maiores pistas de vento foram
identificadas e representadas pelo diagrama radial ilustrado na Figura 11 com base nos resultados
listados na Tabela 1.

Tabela 1 Maiores fetches para cada direção

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

13

Figura 11 Pistas de vento máximas no lago de Itaipu

Na Figura 11 verifica-se que os maiores valores de fetch determinados pelo estudo variam de
9,3 km a 12,3 km e localizam-se na direção dos quadrantes nordeste e sudoeste. Este
comportamento é esperado por ser a direção predominante do Rio Paraná ao passar por estes
reservatórios. As posições do reservatório onde ocorrem os valores máximos de fetch são mostradas
no mapa da Figura 12.

Figura 12 Localização dos máximos valores de fetch para cada direção
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4. CONCLUSÃO
Uma determinação precisa do comprimento das pistas de vento tem início com a escolha
adequada da base georreferenciada da qual as margens são extraídas; nesse estudo foram usadas
imagens de satélite do reservatório de Itaipu como base geográfica. Foi desenvolvido um programa
em linguagem Autolisp para determinar o fetch, com o uso do método proposto por Saville (1954).
O programa eliminou um procedimento manual de aplicação trabalhosa para o projetista, por exigir
uma excessiva combinação de operações matemáticas elementares e gráficas.
O programa ao ser processado em cada nó da malha eliminou a subjetividade do operador no
processo, permitindo a identificação do fetch por escala cromática. Isto permitiu determinar o
comprimento das pistas máximas, além de possibilitar a localização das coordenadas dos pontos de
ocorrência, graças ao georreferenciamento da base.
Para o lago de Itaipu, os maiores valores de fetch variaram entre 9,3 km a 12,3 km sendo que
o fetch mais longo ocorre nos quadrantes nordeste e sudoeste. Próximo à barragem, os maiores
valores do fetch ocorre para ventos vindos das direções NE, NNE e N.
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