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Pesquisa – Lama Fluida e Fundo Náutico 

LUCAS PION 

Desenvolvimento de pesquisa acadêmica relacionada à modelagem computacional de 

transporte de sedimentos e do comportamento da camada de lama fluida e análise de dados 

de campo na região do Trecho 4 do Canal de Acesso ao Porto de Santos (entre Alamoa e 

Saboó). O direcionamento da pesquisa será tal que se verifique a possibilidade de redução de 

volumes de dragagem nessa área, por meio da utilização do conceito de fundo náutico nos 

berços de atracação, considerando a camada de lama fluida junto ao fundo. 

Durante o mês de maio de 2022, no âmbito das atividades inicialmente listadas para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram realizados os avanços destacados em negrito e itálico. 

• Prospecção das informações de campo disponíveis para a área de interesse, em banco 

de dados da autoridade portuária ou de operadores que possam fornecer estas 

informações; 

• Análise inicial e compilação dos dados disponíveis de batimetrias de dupla frequência e 

densimetria; 

• Definição da abrangência do estudo, considerando a quantidade e qualidade dos 

dados disponíveis; 

• Análise conjunta dos levantamentos batimétricos e densimétricos, para caracterização 

da camada de lama fluida na região de interesse, com enfoque inicial nas regiões de 

berços 

• Elaboração e calibração de modelo computacional hidrodinâmico de transporte de 

sedimentos, com intuito de representar as variações do fundo na área de interesse. 

o Conclusão da elaboração de grade computacional hidrodinâmica para a área 

de interesse, por meio da utilização da plataforma Delft3D® 

• Simulações computacionais de cenários típicos para verificação dos comportamentos 

de fundo 

• Consolidação dos resultados obtidos, conclusões a respeito do uso da camada de lama 

fluida nos berços e recomendações para estudos futuros e novos levantamentos de 

campo para aprimoramento e expansão do estudo desenvolvido. 
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