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RESUMO --- Este trabalho apresenta a distribuição espacial das ondas ge-
radas pela ação de ventos severos sobre o reservatório de Itaipu. Os ventos 
severos foram estimados através da análise de frequência regional para vá-
rias estações anemométricas na região oeste do Paraná. As alturas de ondas 
foram estimadas pelo método paramétrico SMB, que usa como dados de en-
trada o  fetch e a velocidade do vento. 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 22,8 ms-1 (tempo de retorno de Tr=10 anos) a 47,8 ms-1 

(Tr=100  anos).  O  contorno  georeferenciado  das  margens,  imprescindível 
para a estimativa do fetch, foi derivado a partir de imagens de satélite. A de-
terminação automatizada do campo de ondas foi obtida pelo desenvolvimen-
to de um conjunto de programas em linguagem AutoLISP. As maiores altu-
ras de onda resultaram de ventos severos provenientes das direções no qua-
drante entre norte e oeste, que produziram alturas correspondentes a 1,92 m 
para Tr=10 anos, 3,08 m para Tr=50 anos e 4,32 m para Tr=100 anos.

ABSTRACT ---This work presents the spatial distribution of wind induced 
waves in the Itaipu reservoir. The severe winds were estimated through the 
application  of  the  regional  frequency  analysis  method  applied  to  hourly 
wind data series for the western Parana region, for the 1998-2005 period. 
The wave height field was estimated through the application of the SMB 
method, which uses both fetch and wind velocity as input data. The probab-
ility distribution fitting tests yield the Wakeby distribution, parameterized 
with  regional  values.  The  severe  winds  selected  for  this  study  varied 
between 22,8 ms-1  (Tr=10-year return period) and 47,8 ms-1  (Tr=100 years). 
The reservoir contour line was obtained from satellite data processing. An 
AutoLISP program was developed to determine the wave field for the Itaipu 
reservoir.  The highest waves were obtained for winds from the northern-
eastern quadrant, yielding 1,92 maximum wave heights for the Tr=10-years 
wind, 3,08 m for the Tr=50-years wind, and 4,32 m for the Tr=100-years 
wind.
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1. INTRODUÇÃO

Os métodos paramétricos de previsão de ondas, a partir das observações de vento, produzem 

informações de primeira ordem. Os resultados dos modelos paramétricos devem ser validados com 

observações diretas das ondas, ou então com o uso de modelos ondas acoplados a modelos hidrodi-

nâmicos. A abordagem paramétrica é de natureza empírica na qual se estimam os atributos da onda 

(altura, período e comprimento) a partir do comprimento da pista de vento (fetch) e da velocidade 

do vento. Ainda hoje, os métodos paramétricos são considerados como uma ferramenta de interesse 

para caracterizar as ondas em águas interiores, produzindo resultados aplicáveis para as áreas de se-

gurança de barragens, navegação, aquicultura, etc.

Os resultados desse estudo integram um projeto mais amplo, no qual estão previstas as reali-

zações de campanhas longas de medição de vento e ondas e a implementação de um modelo de on-

das acoplado a um modelo hidrodinâmico para o reservatório de Itaipu. Os inconvenientes princi-

pais da realização das campanhas de medição e o desenvolvimento dos modelos numéricos são o 

custo elevado e o tempo necessário às etapas de instalação e operação dos equipamentos, além da 

preparação, estudos de sensibilidade e calibração do modelo. Portanto, o desenvolvimento desse es-

tudo de ondas com modelo paramétrico produziu estimativas iniciais que serão validadas nas fases 

subsequentes do projeto.

Os métodos paramétricos são recomendados quando nem o tempo disponível nem a magnitu-

de do projeto justifiquem o uso de métodos mais complexos. Kinsman (1965) sugeriu que os resul-

tados obtidos da aplicação dos métodos paramétricos são mais confiáveis se o fetch for menor do 

que 120 km; desde que se adote a hipótese de que o vento se mantenha com intensidade e direção 

constantes ao longo do fetch durante um tempo determinado. 

No Brasil, verifica-se o aumento das atenções voltadas para os reservatórios artificiais, talvez 

pelo aumento das exigências ambientais para a implantação de aproveitamentos hidrelétricos, esti-

mulando as pesquisas nas mais diversas áreas, orientadas à quantificação dos fatores intervenientes 

neste meio. As atividades de segurança de barragens, aquicultura, navegação e operação hidráulica 

de reservatórios são as principais usuárias dos dados de altura de ondas. Estas informações são co-

mumente obtidas por métodos simplificados e rápidos que nem sempre atingem a acurácia esperada 

e que supervalorizam a subjetividade do pesquisador na determinação de parâmetros como o fetch 

ou a intensidade do vento para determinada direção.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A história da investigação das ondas geradas pelo vento é relativamente recente, sendo que os 

estudos de ondas em águas oceânicas permanecem como principal fonte de informações nestes últi-
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mos 70 anos. Os avanços nas pesquisas e aplicações em ventos e ondas ganharam grande impulso 

durante Segunda Guerra Mundial, porque a previsão das condições da superfície do mar era estraté-

gica para a logística do desembarque de tropas nas áreas costeiras. Atualmente o avanço das pesqui-

sas permitiu a implantação de modelos numéricos de previsão que, acoplados a redes de sensoria-

mento meteorológico e oceânico, se tornaram capazes de prognosticar o campo de ondas em águas 

oceânicas.

O método SMB é um método amplamente empregado para estimar os atributos das ondas ge-

radas pelo vento em função de sua simplicidade e eficiência; tendo sido proposto durante a Segunda 

Guerra Mundial com o objetivo de auxiliar o planejamento das operações de desembarque dos alia-

dos. O movimento de soldados aliados pela Europa forçava o retorno das tropas pelas praias, geran-

do baixas nos pelotões durante tentativas de cruzar as zonas de arrebentação. Ficou evidente aos 

planejadores de operações anfíbias a necessidade de prever as condições das ondas como importan-

te componente nos planos de ação. Ao final do ano de 1942 uma solução em forma de um método 

paramétrico foi proposta por Sverdrup e Munk que foi publicada somente em 1947, após o final da 

Segunda Guerra. O método de Sverdrup e Munk (1947) foi aperfeiçoado por Bretschneider (1952). 

O método resultante dos trabalhos de Sverdrup, Munk e Bretschneider foi denominado “SMB” em 

homenagem às iniciais do sobrenome de seus idealizadores. 

Os modelos paramétricos para águas interiores foram desenvolvidos com a adaptação dos mé-

todos para águas oceânicas, como os procedimentos propostos por Saville (1954) e Donelan (1965) 

os quais consideram o efeito de atenuação na onda devido a considerações de direção do vento. 

Nesse estudo, se aplica o método paramétrico SMB para o reservatório de Itaipu, no sul do Brasil.

As principais aplicações de ondas geradas pelo vento em reservatórios são:

(1) Transporte de Sedimentos e erodibilidade de margens: A ação das ondas geradas pelo ven-

to constitui-se no fator agressivo mais importante na promoção da erodibilidade de margens em la-

gos e reservatórios de barragens. De acordo com Fernandez (1990) os danos são agravados por osci-

lações do nível de água. Ainda segundo o autor, especificamente para o lago artificial da UHE de 

Itaipu, estas ações chegam a agredir a linha da margem fazendo-a recuar anualmente até cinco me-

tros em um dos trechos considerados. Fendrich (1988) avalia os efeitos erosivos causados pelas on-

das na margem esquerda do reservatório de Itaipu, abrangendo desde a Barragem de Itaipu até o 

município de Guaíra, nas cabeceiras do reservatório, identificando treze pontos erodíveis críticos, 

variando de 0,5 a 3 metros de altura. Evidenciou ainda que, além da erosão dos solos da margem es-

querda, a ação das ondas promove a deposição de sedimentos e bancos de areia fina, em três pontos 

de destaque ao longo da margem percorrida. Solera (2010) no estudo que monitora as encostas mar-

ginais do Reservatório da UHE Sérgio Motta (Porto Primavera), afirma que o maior fator de insta-

bilização de taludes é o processo erosivo decorrente da ação de ondas geradas pelo vento as quais 
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impactam os taludes com grande energia. Ainda segundo a autora, a ação das ondas gera sérios 

problemas ambientais relacionados ao recuo de margens e destruição de áreas de encostas favore-

cendo a mobilização de grandes volumes de material para o interior do reservatório.

(2) Dimensionamento da crista de reservatórios de barragens: De acordo com o United States  

Department of the Interior – Bureau of Reclamation (1973), no que se refere ao estudo de ondas em 

reservatórios e lagos norte-americanos, os primeiros estudos e recomendações surgiram com o obje-

tivo de se padronizar as atividades referentes a projetos de barramento de rios, na definição da bor-

da livre e no dimensionamento das proteções dos taludes das barragens de terra. Buggeln e Judge 

(2007) em seu estudo de determinação de borda livre de barragens para o Canadian Dam Associa-

tion (CDA) ressalta a importância da determinação de altura de onda com vistas ao projeto seguro 

de borda livre. Segundo a American Society of Civil Engineers (1948), em uma barragem de terra, a 

principal força destrutiva é dada pela ação de ondas em seu reservatório. Esta ação deve ser prevista 

visando a proteção pelo adequado dimensionamento. Segundo Shepard (1970), os custos destas pro-

teções variam de 10 a 30% do custo da barragem para grandes obras e pode atingir 50% para peque-

nas obras. No Brasil o trabalho de Andrzejewski e Banki (1989) apresentou os efeitos provocados 

pelos ventos no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Grande, no Rio Paraná. Após considerar 

os efeitos devido à cheia e a ondas geradas pelo vento, concluíram que a cota de projeto de 244m da 

barragem é segura.

(3) Transporte aquaviário: Segundo Fendrich (1993) e Padovezi (2003), o efeito do vento so-

bre reservatórios afeta as condições de navegabilidade. As ondas aumentam a resistência ao avanço 

e os esforços nas amarras dos comboios, podendo colocar em risco a segurança da navegação. A 

ocorrência de ventos de altas intensidades pode agravar as perdas de controlabilidade da embarca-

ção aumentando os riscos de ocorrência de acidentes. Segundo Ferreira (2000) no estudo dos aci-

dentes na hidrovia Tietê-Paraná, a ação de ondas e do vento sobre embarcações têm levado a aci-

dentes como colisões, desprendimento de chatas, deriva, emborcamento, encalhe e queda na água 

de tripulante ou passageiro. Foram 101 acidentes entre 1995 e 1998 com 5 feridos graves e 13 víti-

mas fatais. A relação prejudicial entre campo de ondas e transporte hidroviário é intensificada quan-

do o lago faz parte de rotas comerciais de navegação, influenciando fatores econômicos como o 

consumo excedente de combustível pelas embarcações, ocasionado pelo desconhecimento da rota 

com menor altura de ondas. 

(4) Fazendas aquícolas:  De acordo com Beveridge (2004) a seleção do local das fazendas 

aqüícolas bem como a distribuição das estruturas de cultivo tem como critério a qualidade da água, 

a direção dos ventos, ondas, correntezas e a profundidade. Conforme Coelho (2007a, 2007b) estes 

parâmetros são de difícil obtenção e, caso não existam, toma-se como base informações passadas 

por moradores locais. Ainda de acordo com Coelho (2007a, 2007b) a instalação e o posicionamento 
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dos tanques-rede devem ser definidos por dois fatores principais: o acesso aos tanques, para facilitar 

o manejo e as atividades diárias e a manutenção da qualidade da água afetada pela circulação hidro-

dinâmica e pelo fenômeno das ondas.

3. MÉTODOS

Pela natureza geométrica do método de Saville (1954), conforme Marques e Guetter (2011), a 

determinação do comprimento das pistas de vento torna-se fortemente dependente da sensibilidade 

do projetista. Esse fator de subjetividade contribui para a imprecisão do método, que é agravada 

ainda mais pela configuração irregular das margens. Os reservatórios de hidrelétricas são caracteri-

zados por contornos dendríticos onde os afluentes entram no reservatório, dificultando a determina-

ção do fetch e a localização das maiores ondas.

Com vista a dirimir este problema, o aplicativo computacional apresentado em Marques e 

Guetter (2011) foi aperfeiçoado de modo a representar a distribuição do campo de ondas de forma 

automatizada. Pela Figura 1 é ilustrada uma situação em que o processamento foi interrompido pro-

positalmente de modo a demonstrar alguns dos elementos que compõem o programa. 

Figura 1 Detalhe dos elementos gráficos envolvidos na execução do programa

O método SMB de previsão de altura de onda (H) utiliza como dados de entrada as variáveis: 

fetch (F), duração do vento (t), intensidade do vento (U), profundidade no local de geração (h) e lar-

gura da área (W). A largura (W) é considerada em casos em que, comparativamente, é muito infe-

rior ao fetch, como em caso de canais. Em termos gerais, se F, t, e d são ilimitados, resulta em um 

campo de ondas completamente desenvolvido.  Isto implica que qualquer incremento de energia 

transferido do vento é dissipado por um mecanismo de transferência de energia da onda, resultando 

em turbulência e atrito interno. Neste caso, a altura da onda passa a depender somente da velocidade 
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do vento. Por outro lado, se F, d ou t são limitados, as ondas serão menores. Se o comprimento da 

pista for insuficiente para que a onda atinja a condição de campo de ondas completamente desenvo-

lvido, diz-se que a onda é limitada pela pista. Se a onda possui pista para se desenvolver, mas a du-

ração do vento é insuficiente para que atinja o ponto de máximo acúmulo de energia, diz-se que a 

onda é limitada pela duração.

Devido à irregularidade da superfície livre, a percepção humana torna-se limitada na identifi-

cação da altura da onda. Longuet-Higgins (1952), após analisar milhares de registros de ondas con-

cluiu que a percepção humana tende a identificar somente a média do terço das maiores ondas. A 

contribuição pelos estudos de Longuet-Higgins (1952) permitiu a definição do termo “altura signifi-

cativa” e “período significativo” da onda. Desta forma, para ondas geradas pelo vento a altura da 

onda é representada por H1/3 e o período significativo por T1/3. 

A altura significativa da onda visando a análise dimensional pode ser inicialmente representa-

da por: 

H1/3 ou T1/3 = f (F, W, U, t, h, g)

Os grupos adimensionais são:






=

F
W

U
gh

U
gt

U
gFf

U
gH ,,, 222

3/1

Para superfícies estreitas (W menor do que F) como canais e baías, o vento tem sua influência 

atenuada na geração da onda. Saville (1954) indica que valores de W/F de 0,5-1,0-1,5 leva a alturas 

significativas de onda de 65%, 88% e 98% respectivamente. Para águas oceânicas abertas, W/F é 

igual à unidade, permitindo desprezar a influência da largura.

Com relação à influência da profundidade na altura da onda, pela teoria linear de ondas, uma 

classificação é feita com base na relação entre o comprimento da onda (λ) e a profundiade (h).  A 

onda é considerada em águas profundas quando h/λ ≥ 0,5. Em termos adimensionais, conforme Wi-

egel (1964) assumindo as hipóteses relativas à Teoria Linear de ondas, quando gh/U2≥ 3 o efeito do 

vento gera somente ondas de águas profundas.

Portanto, respeitadas as condições W/F≥1 e gh/U2 ≥ 3, a equação (2) toma a forma:

 





=

U
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U
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U
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Considerando que os fetch mais longos são da ordem de 10 km (no caso de Itaipu), conclui-se 

que as ondas podem ser consideradas do tipo “limitadas pelo fetch” e não pela duração. Desta for-

ma, na expressão (3) pode-se prescindir do termo relativo a duração:






= 22

3/1

U
gFf

U
gH

O método SMB foi objeto de inúmeras revisões, por vários autores, os quais propuseram mo-
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dificações nos coeficientes que relacionam os parâmetros adimensionais do método. A versão do 

método aqui utilizado é a proposta pelo United States Department of the Interior – Bureau of Re-

clamation:

















=

42,0

2

2

3/1 0125,0tanh283,0
U
gF

g
UH

onde H = altura da onda (m), U = velocidade do vento (m/s) e F = pista efetiva (km).

A determinação automatizada do campo de ondas foi obtida pelo desenvolvimento de um pro-

grama em linguagem AutoLISP para o reservatório de Itaipu, produzindo resultados como os ilus-

trados na Figura 2.

Figura 2 Aplicação do programa na porção sul do reservatório de Itaipu utilizando o método SMB. U=20m/s, direção 
NNE com espaçamento da malha de 200m

4. ÁREA DE ESTUDO E DADOS

A Figura 3 ilustra a localização do aproveitamento hidrelétrico de Itaipu, com uma potência 

instalada de 14.000 MW em 20 unidades geradoras. O reservatório de Itaipu se estende na sua ex-

tremidade sul de Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Paraguai), à sua extremidade norte em 

Guaíra (Brasil) e Salto del Guairá (Paraguai). As suas principais características são:

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 Para-
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guaio);

3) Profundidade média de 22 m, chegando a 170 m nas proximidades da barragem;

4) Área de drenagem da bacia do Paraná de aproximadamente 820.000 km²;

5) Níveis de água mínimo e máximo normal de 219,40 e 220,00 m, respectivamente.

Figura 3 Localização da área de estudo

4.1 Dados Meteorológicos

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

de vento horário de todas as estações meteorológicas do SIMEPAR de 1997 a 2005. Nas estações 

do SIMEPAR, o vento horário é definido como a média dos 10 registros de vento medidos nos 10 

últimos segundos de cada hora. Os anemômetros foram instalados a 10 metros de altura, sendo de 

modelo YOUNG 05103-11A, cujas especificações constam na Tabela 1. O anemômetro é composto 

por quatro hélices que, ao girarem, produzem um sinal senoidal com freqüência proporcional à ve-

locidade do vento.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos            8



Tabela 1 Especificações dos anemômetros do SIMEPAR

Guetter et al. (2005) comentaram que o desenvolvimento de sistemas automáticos de controle 

de qualidade para vento representa um grande desafio, pois muitas vezes é difícil diferenciar um re-

gistro suspeito de um vento severo de curta duração. Portanto, a exclusão de dados suspeitos deve 

estar condicionada à análise conjunta com outros dados meteorológicos e também com os dados de 

estações vizinhas para o instante do registro suspeito. Caso os registros espúrios com valores eleva-

dos sejam mantidos nas series, então se aumentaria a freqüência de casos extremos, distorcendo a 

estimativa de parâmetros que produzem a função de probabilidade de extremos e os tempos de re-

torno. O controle de qualidade não pode, em nenhum de seus testes, excluir os registros extremos 

reais.

O percentual de falhas e dados espúrios foi de 3,18% para os registros de vento horário do SI-

MEPAR em Foz do Iguaçu. 

4.2 Risco dos Ventos Máximos Anuais

Na geração da distribuição das ondas, as informações sobre intensidade e direção do vento são 

imprescindíveis. Na determinação da intensidade do vento relacionada ao período de retorno corres-

pondente, foram adotados os resultados obtidos por Gonçalves (2007) para Foz do Iguaçu, de acor-

do com a Tabela 2.

Tabela 2 Intensidade de vento horário severo para Foz do Iguaçu

Período Retorno (anos) 10 20 50 100
U(m/s) 22,8 26,4 35,3 47,8

A direção dominante dos ventos severos em Itaipu está no quadrante noroeste (quarto qua-

drante), sendo que todos os casos dos máximos ventos horários anuais tiveram a suas direções res-

tritas ao quarto quadrante. 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base nos resultados de Gonçalves (2007) e no processamento computacional do campo 

de ondas, fundamentado no método SMB, foram gerados os campos de onda ilustrados nas Figuras 

4 e 5 para os ventos com período de retorno de 10 anos.
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Figura 4 Campos de onda para as direções N, NNO, NO, ONO produzidas por ventos de 22,8 ms-1 (Tr=10 anos)

O vento norte produz as maiores ondas, que excedem 1,75 m, ao longo do trecho central até a 

margem esquerda do reservatório. Quando o vento severo passa a vir da direção oeste, então as 

maiores ondas excedem se reduzem para menos de 1,75 m em trechos da margem esquerda do re-

servatório.
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Figura 5 Campo de ondas para a direção O produzidas por ventos de 22,8 ms-1 (Tr=10 anos)

As Figuras 6, 7 e 8 ilustram os campos de ondas para os ventos com período de retorno de 20 

anos.

Figura 6 Campos de onda para as direções N, NNO produzidas por ventos de 26,4 ms-1 (Tr=20 anos)
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Figura 7 Campos de onda para as direções NO, ONO produzidas por ventos de 26,4 ms-1 (Tr=20 anos)

Figura 8 Campo de ondas para a direção O produzidas por ventos de 26,4 ms-1 (Tr=20 anos)

O vento norte produz as maiores ondas, que excedem 2,0 m, ao longo do trecho central até a 

margem esquerda do reservatório. Quando o vento severo passa a vir da direção oeste, então as 

maiores ondas excedem se reduzem para 1,75 m em trechos da margem esquerda do reservatório.

As Figuras 9, 10 e 11 ilustram os campos de ondas para os ventos com período de retorno de 
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100 anos.

Figura 9 Campos de onda para as direções N, NNO, NO, ONO produzidas por ventos de 47,8 ms-1 (Tr=100 anos)

Figura 10 Campos de onda para as direções NO, ONO produzidas por ventos de 47,8 ms-1 (Tr=100 anos)
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Figura 11 Campos de onda para a direção O produzidas por ventos de 47,8 ms-1 (Tr=100 anos)

Os resultados dos valores máximos de altura de onda para diferentes direções e intensidade de 

vento estão resumidos na Tabela 3 e ilustrados no diagrama da Figura 12.

Tabela 3 Altura de ondas conforme direção e período de retorno

Figura 12 Altura de ondas conforme direção e período de retorno
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De acordo com a Figura 12 as maiores alturas de ondas estão associadas às três direções do-

minantes N, NNO e NO. Esses resultados servem para classificar as ondas monitoradas conforme a 

direção do vento e período de retorno; isto é, caso se observem ondas com 2 m de altura e ventos do 

quarto quadrante então o período de retorno varia entre 10 e 20 anos. Ondas de 3 e 4 metros de altu-

ra possuem períodos de retorno de 50 e 100 anos respectivamente. 

A Figura 13 identifica a localização das maiores ondas no reservatório de Itaipu, em acordo 

com a direção do vento; verifica-se a ocorrência das maiores ondas próximas à barragem para ven-

tos provenientes da direção Norte. Para ventos provenientes do restante das direções que compõem 

o quarto quadrante verifica-se a ação das ondas contra a margem esquerda do reservatório, a 30 km 

ao norte da barragem.

Figura 13 Localização das maiores ondas para cada direção
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6. CONCLUSÃO

Os resultados desse trabalho devem ser analisados em conjunto com o segundo artigo de Mar-

ques e Guetter (2011). Com o desenvolvimento do programa para determinar o fetch, se eliminou a 

subjetividade do operador no processo, permitindo a identificação das alturas de ondas por escala 

cromática. Este conhecimento combinado com os dados de ventos extremos permitiu determinar de 

modo bastante satisfatório, o campo de ondas associadas ao risco de ventos severos, além de possi-

bilitar a localização dos locais do reservatório sujeitos às ocorrências das maiores ondas.

Gonçalves (2007) aplicou a análise de frequência regional para a estimativa de ventos severos 

no Paraná, de forma que se pode usar as estimativas do risco de vento para a obtenção dos campos 

de ondas no reservatório de Itaipu. Os ventos de 22,8 ms-1 tem período de retorno de 10 anos, 35,3 

ms-1 para 50 anos e 47,8 ms-1 para 100 anos.

Os ventos severos de Itaipu ocorrem entre as direções norte e oeste; para ventos nesse qua-

drante, ondas de 2 m de altura possuem períodos de retorno entre 10 e 20 anos. Ondas de 3 e 4 me-

tros de altura possuem períodos de retorno de 50 e 100 anos respectivamente. Quanto à localização 

destes eventos extremos, verifica-se a ocorrência de ondas próximas à barragem se os ventos forem 

provenientes da direção Norte. Para ventos provenientes do restante das direções que compõem o 

quarto quadrante verifica-se a ação das ondas contra a margem esquerda do reservatório principal-

mente no trecho que fica entre 30 e 35 km ao norte da barragem.

Os resultados desse estudo integram um projeto mais amplo, no qual estão previstas as reali-

zações de campanhas longas de medição de vento e ondas e a implementação de um modelo de on-

das acoplado a um modelo hidrodinâmico para o reservatório de Itaipu. Portanto, o desenvolvimen-

to desse estudo de ondas com modelo paramétrico produziu estimativas iniciais que serão validadas 

nas fases subsequentes do projeto.
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