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CONTEXTO

 Objetivo: prever os níveis da 
água e profundidades 
navegáveis, por meio da 
operação de modelagem 
hidrodinâmica e simulações 
de eventos discretos.



CONTEXTO
 Delft3D – FLOW: simular as condições hidrodinâmicas 

da região de estudo;
 10 estações de análise;
 350 km ao longo do canal de navegação P1 (porto de 

Santana) até PC (offshore na prateleira interna);
 A interface água/lama é considerada o nível mais 

baixo, portanto a quilha do navio tocará apenas na 
superfície da lama fluida. 



CONTEXTO

 Análise de Fourier, para filtrar os dados do nível da água e 
da corrente;

 Foi utilizado o programa MatLab (“t_tide” e “t_predic”) para 
achar a análise harmônica e a previsão de maré.



CONTEXTO
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CONTEXTO
 De acordo com as Normas e Procedimentos da 

Capitania Fluvial de Santarém (NPCF-CFS), 
recomenda-se um calado de 11,50 metros como 
seguro e razoável para as restrições as manobras pelo 
Canal Grande do Curuá;

 O principal problema logístico nessa região é poder 
conciliar a maré em condições ideais com o momento 
em que o navio passa pela lama fluida (Zona do 
Agrião).



OBJETIVO

 Simulação do tráfego marítimo incluindo janela de 
maré e efeito Squat;

 Aumento do calado dos navios na navegação 
pelo canal da barra norte do Rio Amazonas.



METODOLOGIA

 Fórmula empírica TUCK

 Variáveis que influenciam no efeito SQUAT:
• Condição do mar;
• Velocidade e Pressão; 
• Dimensão do navio;
• Coeficiente de bloco;
• Número de Froude.



METODOLOGIA
 A simulação de eventos discretos é um modelo no qual as 

variáveis mudam discretamente em pontos específicos ao 
longo do tempo e apresentam um cenário em que os 
sistemas são necessariamente planejados (Buffa e Dyer, 
1977).

       Simulação de 1 mês;
                Teste em 4 velocidades (5nós, 6nós, 7nós e 8nós);
                         Passagem do navio a cada 10 min;
                                   2 cenários de estudos: Entrando no porto e      
                                        Saindo do Porto.

QUEST



RESULTADOS
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 Velocidade em 5 nós

RESULTADOS



 Velocidade em 5 nós

RESULTADOS



CONCLUSÕES

 Com base na metodologia, foi possível calcular o tempo 
mínimo de travessia para cada velocidade e encontrar a 
janela de maré para cada cenário ao longo de um mês;

 O estudo faz menção a segurança na navegação e uma 
melhora na eficiência do aumento do calado dos navios 
nessa região;

 A partir da simulação foi observado aspectos probabilísticos 
relacionados ao ganho significativo ao navegar na região 
onde há a lama fluida.
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