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INTRODUÇÃO 

O Canal de Suez é uma via artificial que conecta os Mares Mediterrâneo e Vermelho. Situada 

na Península do Sinai, em território egípcio, esta abertura permite o trânsito naval entre a Europa e a 

Ásia e corresponde a uma das mais importantes vias navegáveis do mundo. A conexão entre os dois 

continentes sem a necessidade de tráfego nos Oceanos Atlântico Sul e Índico corresponde a uma 

redução de viagem de quase 9 mil quilômetros. 

Desde sua inauguração em 1869, o Canal de Suez revolucionou técnicas de construção de 

navios e o trânsito marítimo global (Fletcher, 1958). A modernização tecnológica proposta pela 

Revolução Industrial somou-se às mudanças nos comércios ocidental e oriental proporcionadas pela 

abertura marítima. Hoje, é estimado que o Canal de Suez gere receitas de mais de 5 bilhões de dólares 

anualmente (Reuters, 2020; World Shipping Council, 2009). 

Um marco a respeito da navegabilidade do Canal de Suez foi a sua remodelação em 2014 - as 

obras contemplaram uma segunda via de navegação ao longo de parte da hidrovia, bem como o 

aprofundamento e alargamento de outros trechos do canal. Pesquisas quanto à mareagem dos navios 

e seu desempenho em manobras foram realizadas ao longo da última década (You e Kim, 2016; 

Elsherbiny et al., 2019). 

Em março de 2021, o navio Ever Given encalhou e bloqueou transversalmente o Canal de Suez. 

As velocidades dos ventos de mais de 70 km/h acarretaram uma forte tempestade de areia e a 

consequente perda da capacidade de conduzir a embarcação, fazendo com que o casco do navio se 

desviasse e impedisse quaisquer manobras posteriores (CNN, 2021). A elevada massa da embarcação 

e a complexidade da desobstrução levaram a um atraso de seis dias e a filas de ao menos 369 navios 

para trafegar o canal (BBC, 2021).  

A razão oficial do encalhamento do canal ainda está sob investigação. Algumas fontes 

reportaram que o motor do Ever Given havia perdido sua potência, mas esta possibilidade foi negada 

pelo gerente técnico do navio (Captain, 2021). A hipótese mais plausível é que a obstrução tenha sido 

causada pelo fenômeno hidráulico conhecido como efeito de margem, típico de embarcações em 

águas confinadas (Silva, 2017; Elsherbiny et al., 2019). 

O presente trabalho busca revisar os conceitos da hidrodinâmica em canais para transporte de 

navios e explicar os possíveis motivos por trás do acidente no Canal de Suez em março de 2021. 
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Intende, deste modo, pesquisar por hipóteses do encalhamento da embarcação e descrever a possível 

ocorrência do efeito de margem durante o mareio do Ever Given. 

METODOLOGIA 

A primeira parte deste trabalho avaliou os princípios teóricos que embasam a manobrabilidade 

de embarcações em águas rasas. Considerou-se que o Canal de Suez possui uma seção trapezoidal 

uniforme em toda a sua extensão. A largura do fundo do canal é de 121 metros de comprimento, com 

uma inclinação lateral de 3:1 e altura ℎ de 24 metros, conforme representado no endereço eletrônico 

oficial da Autoridade do Canal de Suez (SCA, 2021) para a parte sul da hidrovia. A Figura 1 

representa uma seção transversal típica do canal, com área 𝐴𝐶  de 4632 m². 

Figura 1 – Seção transversal típica do Canal de Suez. 

 

Como o Canal de Suez é uma hidrovia ao nível do mar, ele cria um fluxo particularmente raso 

pelo qual os navios devem passar. Pesquisas importantes foram feitas sobre manobras em águas rasas 

(Elsherbiny et al., 2019; Lima, 2014; Silva, 2017); em síntese, a passagem de águas profundas para 

águas rasas origina vários fenômenos relacionados ao comportamento dinâmico intrínseco do navio. 

Embarcações que entram em águas rasas, particularmente rios confinados ou canais artificiais, 

observam maior grau de restrição e um aumento significativo na resistência do navio. A interação 

hidrodinâmica entre a água e a embarcação faz com que a distância entre a quilha do navio e o fundo 

do curso d’água diminua. Este fenômeno é conhecido como efeito squat, e é função das características 

da embarcação e do local onde ela está trafegando. A segunda parte deste trabalho avalia a hipótese 

de ocorrência deste efeito no acidente no Canal de Suez.  

Silva (2017) define o efeito squat como a diminuição na folga abaixo da quilha causada pelo 

movimento frontal dos navios. Quando há o aumento de velocidade de escoamento sob o fundo da 

embarcação, a pressão se reduz, gerando uma sucção que aumenta o calado e acarreta no squat (Briggs 

et al., 2009). Este efeito, segundo Maia (2013), é consequência dos efeitos de afundamento (aumento 

no calado médio dos navios) e do compasso (rotação ao longo do eixo transversal das embarcações, 

também chamado de trim) em virtude do movimento em canais restritos.  

Embora sempre presente em embarcações menores e mais lentas, o efeito squat tem sido 

particularmente relevante para embarcações pesadas e volumosas. Este é o caso do navio Ever Given, 

com sua capacidade de carga, ou peso morto (dwt) de 199.629 toneladas para o calado de projeto 

(Eagle, 2021). Segundo Barrass (2004), o primeiro indicador para o tamanho de uma embarcação é 

sua capacidade de carga. 

Outras características importantes de embarcações incluem sua largura 𝐵, o calado 𝑇 (distância 

vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa da quilha), a área imersa do navio 𝐴𝑆, o volume 

de água deslocado ∇, o comprimento do navio entre as perpendiculares à frente e à ré 𝐿𝑝𝑝, o fator de 

bloqueio 𝑆, o coeficiente de bloco 𝐶𝐵 e a velocidade do navio 𝑉𝐾 (em nós) ou 𝑉𝑆 (em m/s). A largura, 

o calado de projeto o comprimento entre as perpendiculares foram retirados do site Marine Traffic 

(2021) e estão representadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Dimensões características do Ever Given. Vistas a bombordo e a popa. 

 

O principal fator no efeito squat do navio é sua velocidade: análises detalhadas mostram que o 

squat varia com a velocidade até a potência de 2,08 (Şerban et al., 2015). De acordo com o Marine 

Traffic (2021), o recorde de velocidade máxima para o navio Ever Given é de 10,2 nós, ou cerca de 

18,9 km/h. Entretanto, a última velocidade registrada para a embarcação foi de 13,5 nós, catalogada 

12 minutos antes do acidente (Bloomberg, 2021); este valor foi usado de referência para o cálculo do 

squat máximo. 

A velocidade de embarcações é determinante para o número de Froude de profundidade 𝐹𝑛ℎ, 

definido na Equação 1. O número de Froude é um indicativo da intensidade do regime subcrítico e 

mede a resistência das embarcações em águas confinadas (Briggs et al., 2009). 

𝐹𝑛ℎ =
𝑉𝑆

√𝑔ℎ
                    (1) 

O efeito squat aumenta dependendo das dimensões da seção transversal da embarcação, que 

pode dificultar o fluxo de água à medida que restringe a folga sob a quilha. Este fenômeno é descrito 

pelo fator de bloqueio 𝑆 e representa a seção transversal submersa do navio, como descrita na Equação 

2. Para a determinação de 𝑆, dependente do calado 𝑇, cálculos padrões de empuxo foram realizados.  

𝑆 =
𝐴𝑆

𝐴𝐶
                              (2) 

O coeficiente de bloco 𝐶𝐵 determina se o squat máximo ocorre na proa ou na popa. Pode ser 

definido e calculado como a relação entre o volume de deslocamento do navio ∇ e o de um bloco 

retangular de mesmo comprimento, largura e calado. 

Para o cálculo da influência do máximo efeito squat 𝑆𝑏 do navio Ever Given, foram utilizadas 

quatro fórmulas recomendadas para aplicação em fluxos confinados e condições restritas de canal: 

Barrass (1979); Huuska (1976); Yoshimura (1986); e a protagonizada por ICORELS (1980). As 

formulações estão descritas nas Equações 3, 4, 5 e 6, respectivamente, com as devidas correções para 

embarcações em águas rasas. 

𝑆𝑏 =
𝐶𝐵×𝑆0.81×𝑉𝐾

2.08

20
                   (3) 

𝑆𝑏 = 𝐶𝑆 ×
∇

𝐿𝑝𝑝
2 ×

𝐹𝑛ℎ
2

√1−𝐹𝑛ℎ
2

× 𝐾𝑠                (4) 
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𝑆𝑏 = [(0,7 + 1,5 ×
1

ℎ/𝑇
) × (

𝐶𝐵

𝐿𝑝𝑝/𝐵
) + 15 ×

1

ℎ/𝑇
× (

𝐶𝐵

𝐿𝑝𝑝/𝐵
)

3

] × (
𝑉𝑆

(1−𝑆)
)

2

×
1

𝑔
           (5) 

𝑆𝑏 = 𝐶𝑆 ×
∇

𝐿𝑝𝑝
2 ×

𝐹𝑛ℎ
2

√1−𝐹𝑛ℎ
2

                 (6) 

Na fórmula de Huuska (1976), o fator 𝐾𝑆 é função de um fator de bloqueio corrigido 𝑠1 de um 

fator de correção 𝐾1, calculado através de coeficientes de determinação para diferentes calados e 

empuxos. Mais informações sobre estas adaptações podem ser vistas no trabalho de Guliev (1971). 

Nas fórmulas de Huuska e de ICORELS (1980), o valor da constante de squat 𝐶𝑆 adotado foi de 2,40, 

como recomendado por Briggs et al. (2009). Finalmente, na fórmula de Yoshimura (1986), a 

velocidade do navio 𝑉𝑠 foi modificada pelo fator de bloqueio 𝑆 conforme recomendado por Ohtsu et 

al. (2006) para canais confinados. 

Enquanto a interação fundo-navio origina o efeito squat, outro componente principal do mareio 

de navios em águas rasas é a interação margens-navio. A última parte deste trabalho apresenta uma 

correlação entre as equações empíricas propostas para o efeito de margem e o acidente no Canal de 

Suez. 

Ao procederem próximos às paredes de um canal, os capitães devem estar cientes das forças de 

atração das margens que atuam nos navios. Perto de uma margem, o fluxo de água assimétrico em 

torno das embarcações impulsiona mudanças de pressão entre seus bordos. Isso resulta em uma força 

transversal, aplicada pelo escoamento e direcionada principalmente para a margem mais próxima; 

consequentemente, um momento de guinada, também chamado de momento de afastamento, é gerado 

em relação à origem da coordenada local (Silva, 2017; Eloot e Vantorre, 2011), como ilustrado na 

Figura 3. 

Figura 3 – Zonas de pressão, força transversal e momento de guinada devido ao efeito de margem. 

 

Este efeito pode ser simulado por equações empíricas, que foram desenvolvidas ao longo dos 

anos para prever a força transversal e o momento de guinada dependendo da distância entre a 

embarcação e as margens a estibordo ou bombordo. Notoriamente, Norrbin (1985) apresentou um 

modelo de regressão para relações entre a profundidade da água e o calado tão baixas quanto 1,1. 

Segundo Norrbin (1985), para canais retangulares, o fator de inclinação 𝑘 é igual a zero e as 

relações são indicadas nas Equações 7 e 8, respectivamente para a força de oscilação 𝑌′ e o momento 

de guinada 𝑁′ adimensionalizados induzidos pelas margens. 

𝑌(𝑘=0)
′ = 4(0,0926 + 0,372(𝑇/𝐻)2) × 𝑦𝐵 × ∇/𝐿𝑝𝑝

3                (7) 

𝑁(𝑘=0)
′ = −4(0,0025 + 0,0755(𝑇/𝐻)2) × 𝑦𝐵 × ∇/𝐿𝑝𝑝

3               (8) 

Para margens inclinadas, como as do Canal de Suez, as fórmulas são apresentadas nas Equações 

9 e 10. 
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  𝑌(𝑘≠0)
′ = 𝑌(𝑘=0)

′ (1 + 0,377𝜂0𝑘 + 19,53𝐹𝑛
2𝑘 + 0,0673𝑘3 − 0,0988(𝑇/𝐻)𝑘3)       (9) 

𝑁(𝑘≠0)
′ = 𝑁(𝑘=0)

′ (1 − 0,750𝜂0𝑘 + 81,8𝐹𝑛
2𝑘 − 0,0331𝑘3 + 0,0195(𝑇/𝐻)𝑘3)        (10) 

Em todas as fórmulas acima, 𝑇 é o calado do navio, 𝐻 é a profundidade da água, ∇ é o volume 

deslocado de água e 𝐹𝑛 é o número de Froude como explicitado na Equação 11. O parâmetro de 

distância das margens 𝑦𝐵 é dependente da distância do eixo do navio ao pé da margem a estibordo 

𝑦𝑠𝑡𝑏 e da distância do eixo do navio ao pé da margem a bombordo 𝑦𝑝𝑜𝑟𝑡, explicado na Equação 12 e 

na Figura 4. 

𝐹𝑛 =
𝑉𝑆

√𝑔𝐿𝑝𝑝
                   (11) 

𝑦𝐵 = (
1

𝑦𝑝𝑜𝑟𝑡
+

1

𝑦𝑠𝑡𝑏
) ×

𝐵

2
                (12) 

 

Figura 4 – Distância do eixo do navio ao pé da margem a bombordo.  

 

Avaliou-se a força transversal e o momento de guinada para cada uma das distâncias a estibordo 

ao longo da base do Canal de Suez através da dimensionalização das variáveis, explicitada nas 

Equações 13 e 14. 

  𝑌(𝑘≠0)
′ =

𝑌

2𝜌𝑈2𝐿𝑝𝑝
2                       (13) 

𝑁(𝑘≠0)
′ =

𝑁

2𝜌𝑈2𝐿𝑝𝑝
3                        (14) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos de margem e squat podem ser explicados, primordialmente, pela formulação básica 

da hidrodinâmica: a equação de Bernoulli. O teorema de Bernoulli descreve o comportamento de um 

fluido movendo-se ao longo de uma linha de corrente e traduz o princípio de conservação de energia. 

Sua formulação genérica está apresentada na Equação 15. 

𝑍 +
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
= const.               (15) 

Este equilíbrio entre as energias cinética e potencial é fundamental para a manobrabilidade de 

embarcações. Sucintamente, o movimento avante de navios desloca a água da proa para as laterais e 

a quilha das embarcações. As linhas de corrente resultantes acarretam a redução da pressão sob o 

navio e seu consequente afundamento; a magnitude desse afundamento depende, dentre outros 

fatores, da velocidade do navio relativa à água, do coeficiente de bloco e do fator de bloqueio. 
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As contínuas linhas de corrente causadas pela energia cinética das marés ocasionam as ondas, 

intensificadas na proa e na popa de navios, e que também contribuem para o afundamento, o balanço 

e a arfagem de embarcações. A análise conjunta destas variáveis constitui a estabilidade de corpos 

flutuantes, que envolve a análise do empuxo e o estudo das condições de equilíbrio das embarcações. 

Em águas rasas, estes fenômenos são especialmente importantes, já que o aumento do calado e 

a diminuição da coluna d’água sob a quilha de embarcações afeta diretamente a manobrabilidade. 

Neste sentido, o bloqueio transversal no Canal de Suez pode ter sido ocasionado, ao menos em partes, 

pelo afundamento e pelo compasso do Ever Given, inseridos no efeito squat. 

Para a aplicação das fórmulas que predizem o efeito squat, foram primeiramente calculadas as 

variáveis presentes na Tabela 1 referentes a características geométricas e cinéticas do Ever Given. 

Nota-se que o coeficiente de bloco de 0,62 indica a tendência do Ever Given de sofrer o squat pela 

popa. Ademais, considerou-se o calado fixo em 15 m, conforme anteriormente indicado na Figura 2. 

Tabela 1 – Variáveis calculadas para a aplicação das formulações do efeito squat. 

Coeficiente de bloco 𝐶𝐵 0,62 

Área submersa 𝐴𝑠 852,60 m² 

Volume deslocado ∇ 2,05 x 105 m³ 

Fator de bloqueio 𝑆 0,18 

Velocidade de referência 𝑉𝑘 10,2 nós 

Número de Froude de profundidade 𝐹𝑛ℎ 0,34 

 

A aplicação das fórmulas de Barrass (1979), Huuska (1976), Yoshimura (1986), e ICORELS 

(1980), descritas nas Equações 3, 4, 5 e 6, forneceu os resultados de squat explicitados na Figura 5.  

Figura 5 – Variação dos valores de squat com a velocidade para as fórmulas apresentadas. 

 

Nota-se que a equação de Barrass dá resultados mais conservadores para o squat. Şerban (2016) 

afirma que a fórmula de Barrass fornece valores maiores de squat devido a incógnitas relacionadas à 

velocidade do navio e às configurações do canal serem mais valorizadas. 

Apesar de ambas as fórmulas de Barrass, Huuska e ICORELS levarem em consideração a 

velocidade dos navios e as dimensões do canal e das embarcações, o elevado comprimento do navio 
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entre as perpendiculares à frente e à ré 𝐿𝑝𝑝 do Ever Given de 387 m faz que as formulações de Huuska 

e ICORELS forneçam resultados menores. 

Entre todas, a equação protagonizada por ICORELS forneceu valores menores. Isto significa 

que o fator 𝐾𝑆 incorporado na equação de Huuska (única diferença entre as equações de ICORELS e 

Huuska), próprio para canais confinados, é responsável por maiores resultados. 

Já a fórmula de Yoshimura (1986) forneceu valores relativamente seguros para o squat. Estes 

valores podem ser explicados, em grande parte, pela contribuição de Ohtsu (2007), que incorporou o 

fator de bloqueio para valores mais acurados em canais restritos com condições de escoamento rasos. 

Para a velocidade do Ever Given de 13,5 nós, registrada minutos antes do encalhamento no 

Canal de Suez, os squats calculados estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Squats calculados para a velocidade de 13,5 nós. 

Barrass (1979) 1,77 m 

Huuska (1976) 1,61 m 

Yoshimura (1986) 1,17 m 

ICORELS (1980) 0,75 m 

 

Mesmo se levada em consideração a fórmula mais conservadora de Barrass, o squat máximo 

de 1,77 m sugere que ainda havia uma folga de mais de 7 metros entre a parte mais baixa da quilha e 

o fundo do Canal de Suez. Ademais, a configuração transversal do bloqueio do canal pelo navio faz 

que, de fato, a causa majoritária para o encalhamento tenha sido o efeito de margem.  

Não obstante, o efeito squat contribuiu para a maior instabilidade da embarcação. Como dito, 

a contribuição da velocidade do navio pode ser até exponencial no squat e constitui em uma das 

principais formas de manutenção da manobrabilidade. Para além disto, a manutenção de velocidades 

baixas em embarcações controla, até certo ponto, o momento hidrodinâmico de inércia atuante nas 

mesmas (Kianejad et al., 2017). 

Ressalta-se que o cálculo de squat é feito com a presunção de que o navio esteja navegando no 

centro da hidrovia. No entanto, o squat aumenta se o navio estiver navegando próximo à margem, 

uma vez que a pressão hidrodinâmica sobre o navio é afetada pela margem (PIANC e IAPH, 2003). 

Führer e Römish (1977) propuseram uma fórmula para navios navegando fora do centro em um 

canal. Nesse caso, a velocidade crítica necessária para o cálculo de squat seria função da distância 

entre o eixo longitudinal do navio e o eixo do canal, da largura do canal e de um fator de correção 

para canais artificiais. Através dessa fórmula, para a velocidade crítica ser igual a 13,5 nós, o eixo 

longitudinal do Ever Given teria que estar a aproximadamente 93 metros do eixo do Canal de Suez. 

Como dito, à medida que as embarcações se afastam da linha de centro de um canal artificial, 

o efeito de margem se intensifica. Em termos hidrodinâmicos, ao navegar paralelamente a margens, 

os navios interagem de tal forma que um campo de baixa pressão é gerado, tendendo uma 

aproximação entre a embarcação e a margem tanto mais forte quanto menor for a distância entre estes 

dois elementos. Se a distância entre a quilha e o fundo do canal diminuir, o fator de bloqueio aumenta, 

o que gera maior aceleração do fluxo, menor redução da pressão à meia popa e um acréscimo do 

efeito de margem. 

Utilizando a velocidade de 13,5 nós, construiu-se um gráfico a partir das equações empíricas 

propostas por Norrbin (1985), variando a distância do eixo do navio ao pé da margem a estibordo 

𝑦𝑠𝑡𝑏 de 60,5 metros (onde a força é zero) a 2,5 metros. 
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Figura 6 – Variação da força transversal e do momento de guinada com a distância do eixo do navio ao pé da margem 

de estibordo. 

 

Percebe-se a crescente magnitude tanto da força transversal, quanto do momento de guinada, à 

medida que o navio se aproxima das margens. A apenas dez metros ao pé da margem a estibordo, as 

margens induzem uma força transversal de mais de 12.000 kN e um momento de guinada de mais de 

1.500 kNm. A título de exemplo, caso a velocidade do Ever Given fosse de 7,6 nós, considerada a 

limite no Canal de Suez, haveria uma diminuição de aproximadamente 68% nas magnitudes da força 

e do momento causadas pela proximidade com as margens. 

Além da alta velocidade, destaca-se os ventos de mais de 40 nós atuantes na Península do Sinai 

de oeste para leste na época do incidente, que contribuíram para o deslocamento e o encalhamento do 

navio. Embora o afastamento lateral de curso devido a ações de ventos e correntes seja previsto no 

dimensionamento de canais de navegação, a magnitude destes agentos externos em casos extremos 

não é comumente levada em consideração (Silva, 2017). Por último, a configuração do atracamento 

contribui para a hipótese de o efeito de margem ter sido o predominante à época do acidente, como 

visto em figuras de satélite à época do acidente. 

As consequências dos efeitos de margem e squat geralmente são concebidos em modelagens 

matemáticas complexas em escala reduzida, testados posteriormente em simuladores de manobras. 

Neste contexto, é essencial que as representações dinâmicas das embarcações sujeitas a condições 

ambientais como as ondas, correntes, ventos e marés sejam as mais acuradas possíveis. Neste sentido, 

a simulação dos eventos aqui demonstrados e calculados empiricamente deve ser feita de maneira 

concomitante, de modo que traga benefícios para a engenharia portuária e náutica mundial. 

 CONCLUSÃO 

A revisão da literatura e a aplicação de formulações empíricas para o cálculo dos efeitos squat 

e de margem permitiu uma série de observações importantes. Primeiramente, a hidrodinâmica que 

rege a navegabilidade do Canal de Suez pode ser substanciada através da Equação de Bernoulli, que 

explica a distribuição de pressões assimétricas ao redor do casco do navio, assim como a mudança 

nesta distribuição caso embarcações trafeguem próximo ao fundo e às margens de canais artificiais. 

Apesar de o efeito squat não ter sido a predominante causa do encalhamento do navio Ever 

Given, a alta velocidade da embarcação registrada minutos antes do acidente levanta a hipótese de 

que o afundamento tenha sido, ao menos parcialmente, causado e dificultado a manobrabilidade. Os 
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ventos atuantes na Península Ibérica contribuíram para o desvio do navio do eixo central do canal e 

levaram ao efeito de margem, com forças e momentos de grande magnitude próximos à margem. 

Por fim, destaca-se a importância da aplicação e calibração de formulações empíricas nos 

modelos matemáticos e simuladores de manobra, a fim de que a confiabilidade de resultados seja 

mais bem compreendida e que a segurança náutica se prevaleça. 
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