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 Proposta e Avaliação em Modelo Físico da Modificação na Dinâmica 
Sedimentar da Baia de Santos pela Adoção de Molhes Guia - Corrente para a 

Barra do Porto de Santos 

Maria Clara Albuquerque Moreira1,Victor Matulaitis Ratuchenei2, Tiago Zenker Gireli3 

RESUMO---O presente trabalho apresenta a simulação feita em modelo físico reduzido na qual se 
avaliou os efeitos provocados na dinâmica sedimentar da Baía de Santos em virtude da proposta de 
implantação de dois molhes do tipo guia-corrente na Barra do Porto de Santos. As simulações foram 
conduzidas no modelo físico do Porto de Santos existente no Centro de Tecnologia Hidráulica da 
USP (CTH-USP) na escala de 1:1200 na horizontal e 1:200 na vertical, durante o mês de maio de 
2010. Os resultados mostram que a adoção de tais obras portuárias poderia provocar alterações no 
perfil das praias, devido à modificação das correntes marítimas e do efeito de difração das ondas, 
causando a erosão no trecho central da Praia de Santos e sedimentação junto ao molhe, o que por 
sua vez provocaria alteração das correntes neste local. 

ABSTRACT--- This paper presents a simulation in physical model in which it evaluated the effects 
caused in the sediment dynamics of Santos Bay in view of the proposed deployment of training-
walls in the Port of Santos. The simulations were conducted on the physical model of the Port of 
Santos in the Hydraulic Technology Center of São Paulo University (CTH-USP) in the scale 1:1200 
horizontally and 1:200 vertically, during the period of May 2010. The results show that adoption of 
such structures could lead to changes in the profile of the beaches due to the change in ocean 
currents and the effect of diffraction of waves, causing erosion in the central stretch of the Beach of 
Santos and sedimentation along the jetty, which would also change the currents in this location. 

Palavras-Chave: Dinâmica Sedimentar, Modelagem física, Obras Portuárias 
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1 – INTRODUÇÃO 

O transporte marítimo é o modal de maior representatividade em comércio de cargas nos 

cenários mundial e nacional, sendo responsável pela movimentação de mais de 8bilhões de 

toneladas por ano no mundo (IMO, 2009) e 700 milhões de toneladas por ano no Brasil, 

respondendo por 90% do total das exportações brasileiras (SEP, 2011). O Brasil, por suas 

características fisiográficas, apresenta pré-disposição natural a este tipo de transporte, tanto de 

passageiros quanto de cargas. Entretanto, com mais de 8,5 mil quilômetros de costa marítima 

navegável e um dos maiores potenciais para navegação de interior do mundo, o sistema portuário 

brasileiro está muito aquém dos padrões mundiais. Atualmente há 37 portos públicos em operação 

no Brasil, dos quais 34 são marítimos e os demais, fluviais (SEP, 2011).  

A ineficiência logística brasileira no setor portuário fica evidente quando se compara o Porto 

de Singapura com o Porto de Santos (Figura 1), o maior e mais importante do Brasil. Enquanto o 

primeiro opera por hora 100 contêineres a um custo unitário de US$ 70, o Porto de Santos opera 40 

contêineres por hora a um custo de US$ 250. 

Administrado pela CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, o Porto de Santos 

teve em 2010 um recorde em volume de cargas movimentado alcançando a marca de 96 milhões de 

toneladas, superando em 15,4% a movimentação registrada em 2009, como mostram os dados da 

administração do Porto. Para 2011 é esperado novo recorde, desta vez extrapolando a marca de 100 

milhões de toneladas.  

Sua localização e área de influência são atrativos que conferem ao Porto de Santos a condição 

de candidato à Hub Port brasileiro, ou, porto concentrador de cargas. Dista apenas 100 km da 

capital São Paulo e 200 km da região metropolitana de Campinas, uma área densamente 

industrializada, e, a partir da hidrovia Tietê - Paraná recebe cargas dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Além de ser o maior porto brasileiro, 

movimentando sozinho mais do que os outros 4 maiores portos do Brasil somados (em US$), é 

ainda o maior porto da América Latina. A existência de um porto concentrador diminuiria os custos 

logísticos de transporte, diminuindo a rota marítima de grandes navios e melhorando 

consideravelmente a competitividade dos produtos brasileiros no mercado exterior. 
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Figura 1 - Vista aérea do Porto de Santos 

Além de criar condições logísticas que visem aprimorar as operações portuárias, os portos 

precisam acompanhar a evolução das embarcações ao redor do mundo. O Canal do Panamá, 

atualmente em ampliação, passará a adotar não mais as embarcações classe Panamax (12,40 metros 

de calado) e sim as novas embarcações Post Panamax, de 14,40 metros de calado, o que 

inviabializaria a escolha do Porto de Santos como concentrador de cargas, visto que mesmo 

apresenta sérias dificuldades em manter, sob regime de dragagem,profundidades que permitam a 

atracação de navios deste porte. Esta dificuldade fica mais claramente evidenciada quando se 

compara as profundidades mantidas pela CODESP nos anos de 2008 e 2009, situadas entre 12,2 m e 

13,3 m DHN com o gabarito de navegação do Porto de Santos de 14 m DHN.  

Especificamente o trecho do canal de acesso que atravessa a barra marítima possui uma 

elevada taxa de assoreamento em função da perda de competência das correntes, da ação das ondas 

e do transporte de sedimentos litorâneos, tendo sido responsável por cerca de 60% do volume 

dragado, no referido período. 

Durante estudo de caracterização hidrossedimentológica da Baía e Estuário Santista realizado 

por SONDOTÉCNICA (1977) foram estimadas, para o trecho da barra marítima, as taxas de 

assoreamentoin situ para as diferentes cotas DHN do possível gabarito de dragagem, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Relação entre o volume de dragagem e a profundidade do canal de acesso 

Profundidade do Gabarito 
de Dragagem (m DHN) 

Volume de Dragagem 
in situ (m³/ano) 

13,7 900.000 
14,2 1.300.000 
14,7 1.600.000 
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Diversos projetospreveem melhorias físicas para o Porto de Santos, como o aprofundamento 

do canal para iniciais 15 metros com previsão de 17 metros finais, proposto pelo Programa Nacional 

de Dragagem (PND) que ainda prevê o alargamento do canal do Porto, passando dos atuais 150m 

de largura mínima para 220m, possibilitando a navegação em mão dupla.  

De maneira geral os volumes de dragagem de manutenção aumentam de forma não linear 

conforme a diferença entre a profundidade natural e a desejada também aumenta, conforme 

observado na Tabela 1. Estudos indicam que, para a configuração proposta pelo PND, o volume 

anual de dragagem na barra marítima de Santos deverá superar 10.000.000 m³/ano. 

Uma forma de minimizar o volume a ser dragado na barra consiste na adoção de molhes do 

tipo guia – corrente, estrutura que promove o confinamento do escoamento ao longo da barra 

marítima, evitando a diminuição acentuada das velocidades na entrada da baía, mantendo 

assimprofundidades maiores ao longodo trecho. Outroefeito oriundo da implementação deste tipo 

de estrutura é a proteção contra formação de depósitosneste trecho do canal, pois o molhe atua 

como barreira para o transporte longitudinal de sedimentos costeiros.  

Em observação aos problemas encontrados nas operações portuárias e tendo em vista o 

projeto de expansão do Porto de Santos, cujas obras já se encontram iniciadas, a proposta deste 

trabalho foi avaliar, em modelo físico reduzido, os efeitos e as modificações esperadas no perfil da 

praia da Baía de Santos provocados pela modificação das correntes e obstrução direta de ondas 

oriundas da implantação de dois molhes guia - corrente propostos por Gireli et al (2010). 

 

2 – DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

2.1 – Transporte de Sedimentos  

 O transporte de sedimentos ocorre de dois modos, por arrastamento de fundo e por 

suspensão. No primeiro caso, os grãos se arrastam sobre o leito devido à ação do próprio 

escoamento, e no segundo caso o movimento se dá pela ação das correntes do fluido, após os grãos 

do leito terem sido agitados e colocados em suspensão devido à turbulência. Ambos se dão de 

maneira simultânea e independentemente do tipo de transporte, os movimentos são resultado de 

dois processos: o movimento fluido periódico induzido pelas ondas, que inicia o movimento 

sedimentar, e as correntes superpostas que transportam os sedimentos. Quando o volume de 

sedimentos levados a um determinado segmento da costa é equivalente ao volume e sedimentos 

removidos do mesmo segmento, diz-se que há equilíbrio na dinâmica sedimentar. Analogamente, 

diferenças neste balanço levam às situações de erosão ou deposição (assoreamento). O objetivo de 

um balanço sedimentar é permitir identificar os processos mais relevantes atuantes em determinado 
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local e estimar as taxas volumétricas. O conhecimento destas taxas é de especial importância para o 

planejamento e estudos de viabilidade e vida útil de diversos projetos de obras costeiras. 

 

2.2 – Fenômeno de Difração de Ondas 
 

 A difração de ondas é o fenômeno tridimensional resultado de uma atenuação da agitação 

devido à presença de um obstáculo físico, sendo responsável pela propagação das ondas nas zonas 

de sombra geométrica referidas ao rumo das ondas. Na difração, analogamente ao que se conhece 

com a propagação das ondas eletromagnéticas, a energia é transferida ao longo das frentes de ondas, 

transversalmente as ortogonais, com celeridade igual a da onda.  

 
3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 – Descrição do Modelo 
 

 O estudo foi conduzido em modelo físico (Figura 2) situado no Laboratório de Hidráulica da 

Universidade de São Paulo. O modelo foi feito na escala 1:1200 na horizontal e 1:200 na vertical, 

cujas dimensões são 28,7 x 14,6 metros. As escalas verticais e horizontais do modelo estão 

distorcidas, para se poder ter uma maior amplitude dos fenômenos estudados e apresenta distorção 

de 6 vezes. Este modelo é equipado com um gerador de ondas e um gerador de marés, sendo 

possível reproduzir vazões fluviais. O registro de ondas é feito com pontas capacitivas localizadas 

estrategicamente no modelo, e a medição de correntes com micro-molinetes de fibra óptica.  

 

Figura 2 - Modelo físico da Baía e Estuário de Santos 
Os dados são obtidos digitalmente na cabine de controle. Há ainda a documentação 

fotográfica e de vídeo. Para estudos de transporte de sedimentos foi usada a metodologia descrita 

emMaza Alvarez, J. A. e Garcia Flores, M. (1983) para traçadores em modelos de fundo fixo. A 
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granulometria da areia fina (diâmetro médio 0,125 mm) usada neste trabalho está representada pela 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Granulometria do traçador de fundo 
 A batimetria foi reproduzida utilizando as folhas de bordo FB1700-002/74 E FB1701-

001/74 da Marinha do Brasil, a Carta Náutica 1701 “Detalhe de São Vicente” e ainda os 

levantamentos batimétricos CTH 1976 e CTH 1968. Foram realizadas correções para pontos 

referenciados em coordenadas geográficas diferentes. A Figura 4 mostra o resultado final da 

batimetria do modelo. 

 

 

Figura 4 - Batimetria do modelo físico 

N
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O modelo foi calibrado a partir da equiparação dos tempos de propagação das ondas de maré 

no estuário obtidos no protótipo por SONDOTÉCNICA (1976) com os tempos obtidos no 

modelo,sendo respeitada a escala de tempos de propagação da maré ilustrada na Figura 5. O período 

de maré real corresponde 12,38 horas e no modelo 8,75 minutos (Figura 5). Durante o ensaio, a 

rugosidade de fundo do modelo físico foi sendo alterada até que os tempos de maré medidos no 

modelo se aproximassem do real.  

 

Figura 5 – Calibração da Maré 
Para a validação do modelo comparados os perfis de velocidades obtidos em vários pontos da 

baía e estuário de santos por SONDOTÉCNICA (1976) com as medições de velocidade realizadas 

no modelo com micro molinetes de fibra óptica, exceto nas regiões com velocidades muito baixas. 

Nestes pontos, usou-se a técnica de flutuadores, medindo o tempo gasto ao percorrer uma distância 

de 30 cm. A trajetória das correntes foi determinada usando o corante azul de metileno. 

3.2 – Geometria dos Molhes Guia – Corrente 

O traçado dos molhes guia – corrente adotado neste estudo foi baseado no novo balizamento 

projetado para o canal de acesso em decorrência do projeto de expansão. O molhe direito estaria 

enraizado na Ponta da Praia de Santos e o esquerdo fixado na Ponta da Fortaleza, na Ilha de Santo 

Amaro. Ambos estenderiam até a isóbata de -12 metros DHN, resultando em um comprimento total 

de 4435 metros para o molhe direito e 3776 metros para o molhe esquerdo. A distância inicial entre 

os molhes direito e esquerdo é de 450 metros e ao final do último trecho, 420 metros. A descrição 

completa do estudo do traçado adotado para a barra de Santos pode ser melhor compreendida em 

Gireli et al (2010). Os molhes são convergentes e proporcionam incremento nas velocidades do 

escoamento e do transporte de sedimentos. A Figura 6 representa a configuração final obtida para os 

molhes guia – corrente e mostra a área coberta com pasta de areia, que será descrita a seguir. 
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Figura 6 – Configuração Final do Traçado dos Molhes 

3.3 – Aplicação da Pasta de Areia 

A pasta de areia é um tipo de traçador sedimentométrico e foi utilizada aqui para a análise do 

transporte de sedimentos e do novo perfil de praia. A aplicação desta pasta permite o estudo dos 

impactos que a implementação de obras de estrutura hidráulica promovem sobre os mecanismos de 

transporte. Para o modelo construído neste trabalho utilizou-se uma camada de 3mm +/-1 mm de 

espessura, aplicada após a construção dos molhes, sem compactação e espalhada com 

desempenadeira sobre a área onde estaria distribuída a areia da praia na conformação atual.  

3.4 – Parâmetros de Ensaio 

O ensaio foi realizado empregando ondas regulares de altura Hz =3 metros e período Tz = 9 

segundos no protótipo, resultando na escala do modelo em um trem de ondas de Hz = 1,75 

centímetros e período Tz = 0,57 segundos. 

Ondas desta altura só são visualizadas no protótipo durante ressacas. Entretanto, devido à 

escala reduzida do modelo, ondas menores do que estas passam a sofrer influência significativa da 

tensão superficial da água, deixando de se comportarem como ondas de gravidade. 

Com relação à duração dos ensaios, decidiu-se por procedê-lo até que não fosse possível 

visualizar alterações mensuráveis no perfil de praia, o que resultou em 3h35min., o que equivaleria 

a 23 dias e 21 horas no protótipo. 

 

4– RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os ensaios mostraram que houve recirculação de sedimentos devido à formação de novas 

correntes conforme mostra a Figura 7. As setas azuis indicam padrão de circulação ao largo obtido 

enquanto que as setas amarelas representam a formação de uma corrente de retorno (RipCurrent) 

causada pela presença dos molhes. As setas vermelhas indicam pequeno vórtice de correntes 



causado pelo encontro das outras duas e é possível observar pequena deposição de sedimentos neste 

ponto.  

Figura 7 – Formação de correntes obti

A Figura 8 mostra com clareza duas direções distintas

que compreende a zona arrebentação interna e de espraiamento do perfil praial, as formações 

obtidas ao final do ensaio mostram claramente uma tendênc

sedimentos em direção ao local de enraizamento do molhe (setas azuis). Já na zona de arrebentação 

externa as formações sugerem um transporte transversal de sedimentos do tipo 

(setas vermelhas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Configuração final da movimentação dos traçadores de fundo obtida no ensaio

causado pelo encontro das outras duas e é possível observar pequena deposição de sedimentos neste 

 

Formação de correntes obtidas no ensaio 

A Figura 8 mostra com clareza duas direções distintas do transporte de sedimentos.

que compreende a zona arrebentação interna e de espraiamento do perfil praial, as formações 

obtidas ao final do ensaio mostram claramente uma tendência de transporte longitudinal de 

sedimentos em direção ao local de enraizamento do molhe (setas azuis). Já na zona de arrebentação 

externa as formações sugerem um transporte transversal de sedimentos do tipo onshore

Configuração final da movimentação dos traçadores de fundo obtida no ensaio
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causado pelo encontro das outras duas e é possível observar pequena deposição de sedimentos neste 

 

do transporte de sedimentos. No trecho 

que compreende a zona arrebentação interna e de espraiamento do perfil praial, as formações 

ia de transporte longitudinal de 

sedimentos em direção ao local de enraizamento do molhe (setas azuis). Já na zona de arrebentação 

onshore-off shore 

Configuração final da movimentação dos traçadores de fundo obtida no ensaio 
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O transporte longitudinal era esperado em função da difração de ondas no entorno do molhe 

direito, cuja tendência é de carrear o sedimento do trecho central da praia (diretamente exposto à 

ação de ondas) em direção à zona de sombra. Já o transporte transversal ocorreu provavelmente 

devido à onda reproduzida no modelo representar uma onda de tempestade, gerando a tendência de 

aplainamento do perfil de praia e o consequente transporte de sedimentos da faixa emersa da praia 

para a zona de arrebentação. 

Outro ponto a ser ressaltado com relação à Figura 8 diz respeito à redução significativa na 

movimentação dos traçadores de fundo no trecho mais próximo do enraizamento do molhe direito. 

Isto se deveu provavelmente a diminuição da energia, e consequentemente da altura da onda em 

função de sua propagação pela zona de sombra criada pelo molhe, o que significa que naquele 

trecho, conforme discutido no item 3.4, a onda passou a sofrer influência da tensão superficial da 

água, deixando de se comportar como onda de gravidade e perdendo assim, boa parte de sua 

capacidade de carrear o sedimento. 

Na Figura 9 as linhas verde, vermelha e azul mostram as posições da linha de costa antes, 

durante e ao final do ensaio.  

 

Figura 9– Posições da linha de costa durante o ensaio 

As diferentes posições ocupadas pela linha de costa ao longo do ensaio confirmam a 

tendência de progressão da linha de costa no trecho da ponta da praia e indicam um recuo do trecho 

oposto da praia. Entretanto, a nova posição de equilíbrio da linha de costa obtida ao final do ensaio 

indica que a erosão do trecho de praia diretamente exposto às ondas é de pequena intensidade, não 
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resultando em perda significativa da faixa emersa de praia que no local afetado chega a ter mais de 

100 metros de extensão. 

 

5 - CONCLUSÃO 

O presente estudo mostrou que a implementação destas estruturas que se mostraram eficazes 

na manutenção das profundidades ao longo do canal de acesso ao Porto de Santos não provocariam 

impactos significativos às praias da baía de Santos. Os ensaios indicaram que deverá haver 

deposição de sedimentos junto na faixa de praia próximoao enraizamento domolhe direito e 

pequena erosão na outra extremidade da praia, alterando de forma discreta o seu perfil. 

Os ensaios foram realizados simulando-se ondas de 3,0 metros, o que não corresponde à 

realidade mais comum da praia de Santos, visto que estas alturas de onda correspondem à situação 

de ressaca. No entanto, devido à distorção do modelo, o valor de 3,0 metros correspondeu à altura 

mínima necessária para que fosse possível representar uma onda de gravidade na escala utilizada. 

Com isso é possível perceber pela Figura 8 que a transição abrupta na intensidade da movimenta do 

traçador sedimentométrico no modelo é efeito desta distorção e não representa o comportamento de 

protótipo do transporte de sedimentos esperado para aquele trecho de praia. 

Entretanto, este fenômeno não invalida os bons resultados obtidos neste trabalho uma vez que 

objetivo de avaliar a viabilidade da adoção dos molhes guia – corrente para a barra do Porto de 

Santos em relação ao impacto que eles causariam nas praias da baía santista foi alcançado, pois o 

ensaio indicou claramente que as mudanças na linha de costa seriam pouco expressivas e 

plenamente possíveis de administrar. 

Aregião com tendência erosiva apresenta largura da faixa emersa de praia suficiente para se 

reacomodar sem que houvesse prejuízo à orla. Ainda sim, caso as obras fossem implementadas seria 

desejável que fosse realizada uma alimentação artificial deste trecho para que o novo equilíbrio da 

linha de costa fosse atingido sem que houvesse o estreitamento da praia. Além disso, a presença do 

tombolo formado pela ilha Urubuqueçaba e o enraizamento do emissário submarino existentes a 

oeste do trecho afetado atuariam juntamente com o próprio molhe no sentido de impedir a perda dos 

sedimentos oriundos da alimentação de praia, o que leva a crer que não seriam necessárias 

realimentações futuras. 

Já a progressão da linha de costa que ocorreria na ponta da praia seria benéfica a região, que 

atualmente sofre inundações periódicas, inclusive com prejuízos às muretas e calçamentos da orla 

sempre que ocorrem eventos meteorológicos mais intensos como os que ocorreram em abril de 

2005 e maio de 2011. 
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