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Registro da passagem marítima diante do atracadouro 8 do 
Porto Base Off-shore Cuxhaven 

Cliente: NiedersachsenPorts GmbH & Co. KG 

Localização: Cuxhaven, Estuário do Elba 

Obra: Porto Base Off-shore Cuxhaven, atracadouro 8  

Dimensão da investigação: Registro e avaliação dos dados da passagem marítima mediante um 

sistema receptor AIS, SLR 200 

Metodologia: Registro mediante receptor AIS e avaliação automatizada do banco de dados naval 

MOTIVO DA INVESTIGAÇÃO 
Com a finalidade de simular numericamente o aumento 

e a diminuição do nível de água como consequência da 

passagem marítima, nós nos encarregamos de  deter-

minar canais navegáveis para navios de grande calado 

e sua velocidade sobre o fundo ao passar diante do 

atracadouro 8 do Porto Base Off-Shore Cuxhaven. 

METODOLOGIA 
Para o registro das posições navais foi utilizado um receptor 

AIS1 SLR da empresa COMAR SYSTEMS. Os dados de 

posição recolhidos mediante o receptor AIS foram 

armazendos em um banco de dados através do software 

AIS  Pilot V 3.4 da empresa SPI MARINE. 

O banco de dados ACCESS das passagens marítimas foi 

avaliado mediante ajuda de um sistema de consulta 

desenvolvido especialmente para tais fins. A especificação 

do sistema de consulta realizou-se através da tela de 

consulta representada na ilustração 1. 

 
Ilustração 1: Tela para a especificação da consulta de 
banco de dados com o objtivo de selecionar as 
passagens marítimas. 

RESULTADOS 
A avaliação das passagens marítimas foi realizada para os 

navios com comprimento de mais de 240 m dentro  da área 

representada na ilustração 2. 

                                                
1 AIS – Automated Identification System (sistema de 
identificação automatizado) 

 
Ilustração 2: Área de avaliação das passagens 
marítimas 

Os navios (L>240m) provenientes de Hamburgo passam 

por Cuxhaven (HH-Cux) durante a maré baixa (+/-1,5h) 

ou durante a maré alta (+/-1,0h), enquanto que os 

navios provenientes de Cuxhaven que navegam em 

direção Hamburgo (Cux-HH) passam principalmente 

entre uma hora e meia e quatro horas e meia depois da 

maré baixa. Os navios que navegam em direção Ham-

burgo (Cux-HH) apresentam durante sua passagem um 

aumento de velocidade de aproximadamente 3 nós, 

enquanto que os que navegam em direção Cuxhaven 

(HH-Cux) diminuem sua velocidade em aprox. 2,5 nós 

ao passar pelo atracadouro 8. 

 
Ilustração 3: Passagem de um navio com representação 
da velocidade sobre fundo em nós [Kt] 

A velocidade máxima dos navios em média (vmHH-Cux= 

14,96 nós e vmCux-HH=14,12 nós) é alcançada por eles à 

altura do porto “Altenbrucher Hafen” respectivamente. 


