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Determinação da altura das ondas e dos esforços de tração 
de cabo no atracadouro K1 da ampliação norte de Stade-

Bützfleth próximo aos navios POSTPANMAX 
Cliente: Electrabel Deutschland AG 

Localização: Stade-Bützfleth, Estuário do Elbe  

Obra: Atracadouro K1 (Jetty) no extremo norte de um cais na costa. 

Dimensão da investigação do estudo: Desenho de um sistema de amarras levando em consideração a 

inundação e o escoamento do nível próximo aos navios POSTPANMAX 

Metodologia: Medição da altura das ondas  (captadores de pressão, 10Hz) e das correntes (ADCP), 

acoplamento de um modelo de alta definição de correntes 2D (com navio como condição de 

compatibilidade) com um modelo dinâmico de esforço de tração a cabo 

MOTIVO 

As cargas sobre os diques, sobre os elementos de 

fixação da orla e sobre os sistemas de amarras 

induzidas pelas ondas, que se produzen rapidamente 

próximo aos navios POSTPANMAX, representam um 

problema para todos os portos da área do Norte. 

METODOLOGIA 

Em Bützfleth (ilust. 1), por tanto  foram registradas 

simultaneamente as ondas e correntes induzidas pelos 

navios passantes mediante os parâmetros de (dimen-

são, calado, velocidade sobre o fundo, posições durante 

a passagem dos navios). Os resultados (ilust. 2) foram 

tomados como base para a construção de um modelo 

2D hidrodinâmico de alta definição e de seu acopla-

mento com um modelo dinâmico dos esforços de tração 

de cabo. 

 

Ilustração 1: Portos de Stade-Bützfleth 

Para a consideração de um navio passante foram 

adaptadas as condições de compatibilidade de margem 

do Elbe ao modelo 2D.  

 

Ilustração 2: Sistema de ondas induzidas por navios no 

porto de Stade-Bützfleth 

 

Ilustração 3: Modelo do esforço de tração de cabo. 

CONCLUSÕES 

As simulações numéricas têm demonstrado que será 

possível calcular de forma ultra-exata as flutuações do 

nível de água e as correntes induzidas na passagem 

rápida dos navios POSTPANMAX. 

A exatidão alcançada a este respeito é suficiente para 

deduzir as condições de compatibilidade de um modelo 

de esforços de tração de cabo. 
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