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Determinação das alturas das ondas na entrada do Po rto Base 
Off-shore Cuxhaven durante a passagem  

de navios rápidos de grande calado 
Cliente:  NiedersachsenPorts GmbH & Co. KG 

Localização:  Cuxhaven, estuário do Elba 

Obra:  Porto Base Off-shore, atracadouro 8 

Dimensão da investigação:  Medição da altura das ondas 

Metodologia:  Medição das alturas de ondas produzidas pelos navios e determinação de sua corresponência 

na passagem dos mesmos 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Para assegurar os resultados das simulações deviam ser 

medidas e representadas as alturas das ondas produzidas 

pela passagem rápida dos navios de grande calado na 

área do Porto Base Off-shore de Cuxhaven. 

METODOLOGIA 
Para sua medição foram utilizados captadores de pressão 

da companhia General Electric, do tipo PDCR 1830 (al-

cance de medida: 10 m, margem de erro: +/- 0,05% do 

alcance de medida). Os valores foram registrados em 

quatro estações de medição durante um período de 4 

semanas (ilust. 1) sob uma frequência de 4 Hz. 

.

 
Ilustração 1: Posições das medições „Europakai“, „Grodener 

Siel“, „Grodener Außenhafen“ e „Altenbrucher Außenhafen“ 

Para o estabelecimento das passagens dos navios foram 

registrados os mesmos com ajuda do sistema „AIS Pilot“. 

RESULTADOS 
As alturas das ondas primárias induzidas nos barcos são 

amortecidas consideravelmente até alcançar a entrada do 

porto justamente sob intervalos de passagens mais longos.  

A média de abaixamento do nível água  no “Europakai”, 

produzido por navios rápidos de alimentação e carga e com 

sistemas de ondas de períodos curtos, foi de aproxima-

damente de 65 cm. cm. No caso de intervalos mais longos 

(casos mais frequentes, ilust. 2), as ondas primárias induzidas 

corresponderam a uma média de entre 50 e 76 cm no 

“Europakai”, enquanto que no „Grodener Siel“ a média foi de 

entre 10 e 16 cm. 

 
Ilustração 2: Mudança do nível de água durante a 

passagem de um navio  

Para barcos da classe PanMax e PostPanMax aconte-

ceram durante o período de medição 3 episódios. Contu-

do, demonstrou-se que no “Europakai”, havendo intervalos 

mais curtos de passagem, as velocidades mais baixas dos 

barcos que correspondem a 9 kn, já são suficientes para 

induzir alturas de ondas primárias de até 75 cm. Sendo 

navios menores (classe PanMax) e o intervalo de passa-

gem mais longo, as velocidades de mais de 13 kn seriam 

necessárias para equilibrar este fenômeno. No caso do 

“Grodener Seil” as alturas das ondas primárias são de 

entre 20 e 27 cm. 

Uma análise dos horários de passagem e da intensidade 

do tráfico mostra um claro aumento do tráfico em direção a 

Hamburgo durante a margem de tempo de entre maré 

baixa -2,75h e maré baixa +0,75h. 

CONCLUSIONES 
O funcionamento do Porto Base Off-shore de Cuxhaven é 

também possível sem necessidade de que se tenha que 

construir um muro de retenção, nem uma comporta fixa, 

sempre quando o processo de funcionamento for 

assegurado mediante à observação do tráfico e as 

atividades críticas sejam realizadas fora da margem de 

tempo entre maré baixa -2,75h e maré baixa +0,75 h. 


