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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F-41-4341-001/2019

Estação: ATRACADOURO DE BREVES I Estado: PA Localidade: Breves

LH Carta: 4341 - Estreitos de Breves e De Boiuçu - Da Ilha Santa Helena à Ilha Navio: AvHoFlu Rio Xingu Ano: 2019

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 41'. 5 S

Long: 050° 29'. 0 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está  351.61  centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise harmônica de 32 dias de observação da maré

Tipo de marégrafo: Thalimedes OTT

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Régua de Marés, com 6 m de comprimento, dividida e graduada de 10 em 10 cm, pintada na cores 
branca, preta e encarnada. Está fixada junto à estaca de madeira, que serve de amarração para 
pequenas embarcações.                     

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível

RN1-DHN - Cravado atrás do terminal hidroviário, próximo ao acesso do trapiche. Implantada em  2019.
RN-2 - Parafuso sextavado situado no canto esquerdo da escada de acesso ao coreto da praça do 
trabalhador de Breves. Quem vem da hidroviária, a praça está localizada do outro lado da avenida. 
Implantada em 2019.
RN-3 - Parafuso sextavado situado no canto do chafariz da praça do trabalhador de Breves. Quem 
vem da hidroviári, a praça está localizada do outro lado da avenida. Implantada em 2019.
RN-4 - Parafuso sextavado situado na calçada  em frente ao fórum  da cidade, a  esquerda de quem 
entra no fórum. Implantada em  2019.
MT-IBGE - Cravado na calçada em frente à Igreja Matriz, cerca de 300 metros à esquerda de quem sai 
do hidroviário de Breves.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:
1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 05/04/2019 a 06/05/2019.
2 - A mira foi colocada na marcação de 5 m da régua de 6 metros.

Observações
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