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Análise hidráulica de inundação e de escoamento durante a 
passagem dos navios diante do atracadouro 9 do Porto Base 
Off-shore de Cuxhaven ao realizar as variantes de construção 

Cliente: F+Z Baugesellschaft mbH 

Lokalização: Cuxhaven, Estuário do Elba 

Obra: Porto Base Off-shore Cuxhaven, atracadouro 9 

Dimensão da investigação: Simulação de inundação e de escoamento como consequência da passagem 

dos navios 

Metodologia: Modelo hidrodinâmico 2D 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Com a finalidade de construir o atracadouro 9 do Porto 

Base Off-shore (ilust. 1) a empresa F+Z BAU MBH queria 

apresentar algumas variantes de construção. A utilidade 

das variantes devia ser demonstrada em comparação com 

a solução que havia sido descrita na licitação pública 

referente à construção do atracadouro. Isto também exigia 

a realização de um exame hidráulico sobre as 

características de  inundação e escoamento durante a 

passagem dos navios. 

 
Ilustração 1: Posição do atracadouro 9 no Porto Base Off-

shore de Cuxhaven 

METODOLOGIA 

Para a investigação foi extraído um modelo detalhado de 

um modelo hidráulico 2D já existente do Baixo Elba entre 

Brunsbüttel e Scharhörn. A topografia das águas foi 

registrada mediante sonda de ressonância no leque 

(densidade 25X25 cm).  

A dedução das condições limites das margens superior  e 

inferior do modelo foi realizada através da utilização 

posterior do modelo regional. A onda produzida durante  a 

passagem do barco (representada na ilustração 2) foi 

estabelecida como condição limite sobre a margem 

oriental do modelo, sendo movida sobre a margem a 

velocidade do barco passante. A onda foi derivada de 

medições de ondas naturais.  
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Ilustração 2: Onda produzida durante a passagem do 

barco  

As mudanças do nível de água produzidas por esta onda 

do barco foram registradas e avaliadas em 16 pontos de 

referência (ilust. 3) Para poder calcular a inclinação da 

superfície da água, foram criadas adicionalmente 

diferenças entre alguns pontos de referência selecionados. 

 

Ilustração 3: Pontos de referência para a comparação 

RESULTADOS 

A manifestação de inundação e de escoamento nas vari-

antes com abertura na área posterior („b-2“ e „c-2“) apre-

senta unicamente diferenças insignificantes comparadas 

com as variantes descritas na licitação pública referente à 

construção do atracadouro. 

CONCLUSÕES 

Portanto recomendamos uma das variantes: „b-2“, ou „c-2“ 

para a realização da construção. 


