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Determinação das velocidades de correnteza para os 
percursos de manobra no simulador de navios nos 

atracadouros 8/9 do Porto Base Off-shore Cuxhaven  
Cliente:  NiedersachsenPorts GmbH & Co. KG 

Localização:  Cuxhaven, Estuário do Elba 

Obra:  Porto Base Off-shore Cuxhaven, atracadouro  8 e 9 

Dimensão da investigação:  Simulação da hidrodinâmica e conversão dos resultados para um simulador 

de navios 

Metodología: Modelo 2D hidrodinâmico 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
A indústria alemã de instalações eólicas off-shore tem 

adquirido através do Porto Base Off-shore de Cuxhaven, 

situado na Baía Alemã, uma base para a construção e 

manutenção das instalações eólicas off-shore. 

Durante a planificação devia ser comprovada a segu-

raça e  a facilidade de tráfico naval diante dos atraca-

douros 8 e 9 (ilust. 1). 

 

 
Ilustração 1: Atracadouro 8 (parte superior) e 9 (parte 
inferior) do Puerto Base Off-shore Cuxhaven 

METODOLOGIA 
Para a investigação foi construido um modelo 2D do 

Baixo Elba entre Brunsbüttel e Scharhörn. A topografia 

das águas foi determinada através de sondagem de eco 

no leque (densidade de dados 25 x 25 cm).. 

A geometria do canal de navegação do Elba foi posta a 

nossa disposição pelo Instituto Federal de Engenharia 

Hidráulica (Dependência Rissen, de Hamburgo). 

As velocidades de correnteza de diferentes variáveis de 

construção foram comparadas com um total de 75 

pontos de referência nas áreas de: „MZU Steubenhöft“, 

„LP 8“, „LP 9“, „Altenbrucher Hafen“, „Altenbrucher 

Bogen“ e „Glameyer Stack“ (ilust. 2). 

 
Ilustração 2: Pontos de referência para a comparação 
das velocidades e as direções de correnteza. 

Além disso, foram convertidas1 ao formato requerido às 

velocidades de correnteza durante diferentes condições 

de maré com o fim de realizar trajetos de navios no 

simulador. Simularam-se manobras de atraque e de 

saída dos navios e passagem dos mesmos em direção 

ao Mar do Norte. Afinal, foram simuladas passagens de 

navios graneleiros de grande calado para demostrar que 

a curva “Altenbrucher Bogen” pode ser atravessada por 

estes barcos mesmo depois do Puerto Base Off-shore 

Cuxhaven ter sido ampliado. 

CONCLUSÕES 

As simulações têm demonstrado, entre outras coisas, 

que a curva “Altenbrucher Bogen” pode ser percorrida 

ainda depois de terem sido construidos os atracadouros 

8 e 9. 

                                                
1 Interface de simuladores da empresa Rheinmetall 
Defence Electronics GmbH, Brema 


