
 

MATHEJA CONSULT 
Königsberger Str. 5 
30938 Burgwedel / OT Wettmar 
Tel: +49 5139 / 402799 - 0 
Fax: +49 5139 / 402799 – 8 
Celular: +49 / 1607262809 
email: kontakt@matheja-consult.de 
www.matheja-consult.de 

Análise morfodinâmica sobre o perigo de erosão sobre uma 
parede de estacas temporária diante do atracadouro do 

Porto Base Off-shore Cuxhaven 
Cliente: F+Z Baugesellschaft mbH 

Localização: Cuxhaven, Estuário do Elba  

Obra: Porto Base Off-shore Cuxhaven, atracadouro 8 

Dimensão da investigação: Simulação do desenvolvimento morfodinâmico durante a fase de construção 

Metodologia: Modelo 2D de transporte de sedimentos 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Com o motivo da construção do atracadouro 8 no Porto 

Base Off-shore de Cuxhaven e para a construção do 

muro do cais devia ser construida temporariamente uma 

parede de estacas diante da parede de estacas 

verdadeira, de maneira que esta última poderia ser 

construída no seco.  

Dentro de este contexto questionou-se o perigo de 

erosão durante a fase de construção, concluindo-se que 

deveria ser examinado mediante um modelo de trans-

porte de sedimentos. 

METODOLOGIA 

Para sua investigação foi extraído um modelo extra 

detalhado (ilust. 1) de um modelo 2D já existente de 

transporte de sedimentos do Baixo Elba entre 

Brunsbüttel e Scharhörn. A topografia das águas foi 

determinada através de sondagens de eco no leque 

(densidade de dados 25 x 25 cm). 

 
Ilustração 1: Extensão do modelo detalhado 

Foi escolhido para a investigação um ciclo característico 

de maré viva e maré morta com uma duração de um 

mês, que se repete seis vezes dentro do período 

morfológico em observação.  

RESULTADOS 
Os resultados (ilust. 2) mostran erosão no canto da pa-

rede de estacas temporária que dá ao Elba e na zona 

do atracadouro de correnteza que se encontra ao final 

da área fixada (variantes 3 e 4).  

Aqui, na zona de transição havia a correnteza principal, 

se formou-se sedimentação. 

 
Ilustração 2: Diferenças da altura do fundo (variante 3) 

CONCLUSÕES 

Para assegurar a parede de estacas temporária reco-

mendamos uma proteção ao longo e de forma limitada 

da cavação (ilust. 3), a qual deveria ser ampliada aproxi-

madamente 12 m no canto da parede de estacas que 

encuentra-se do lado do Elba.  

 

Ilustração 3: Proteção recomendada da parede de 
estacas temporária 

Adicionalmente, deveriam ser realizados com regulari-

dade sondagens na área do canto em intervalos de 

entre 4 e 6 semanas, assim como depois de sucessos 

hidrológicos extremos como fortes vendavais e grandes 

marés. 


