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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F-41-4343B-001/2021

Estação: VILA BOA ESPERANÇA Estado: PA Localidade: Vila Boa Esperança
LH Carta: 4343 B - Da I. Mutunquara ao Canal do Vieira Navio: PRECURSORE Ano: 2022

Coordenadas geográficas
Lat: 01° 08'. 1 S
Long: 050° 54'. 6 W
Datum
Fuso: +03

O nível de redução está  82.51  centímetros acima do zero da régua.
Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 34 dias de observção da maré.
Tipo de marégrafo: Pressão Hobo
Zero do marégrafo: não coincide com o zero da régua.

O tubo tranquilizador de PVc e 50 mm de diâmetro, onde foi instalado os sensores de pressão, foi 
fixado na extremidade do trapiche da vila Boa Esperança, juntamente com a régua maregráfica, composta por um perfil de madeira de 5 m, graduada de 10 e 10cm.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível
RN-3 PRC - Istalada na posição Lat. 01° 08,197' S e Long. 050° 54,665' W, consiste em um pino de metal 
cravado em pilar cilíndrico (tubo de PVC 200 mm), com base retangular, no terreno na lateral direita do templo da igreja evangélica Nova união, para quem desembarca no trapiche do templo.
RN-4 PRC - Instalada na posição Lat. 01° 08,188' S e Long. 050° 54,677' W, consiste em um pino de metal cravado em pilar cilíndrico (tubo de PVC de 200 mm), com base retangular, no terreno na lateral a 
esquerda da residência do pastor, para quem acessa a residência, a cerca de 10 m atrás da RN 1.RN-1 - Pino de metal sem iscrição, cravado em um pilar de concreto construído em tubo PVC de 100 
mm, localizado a esquerda da igreja evangélica ( de quem desembarca do trapiche da igreja) a ao lado da passarela de acesso ao galpão de armazenamento. RN constante na F 41 10577, e na posição de 
coordenadas Lat. 01° 08,193' S e Long. 050° 54,683 'W.RN-2 PRC - Instalada na posição Lat. 01° 08,191' S e Long. 050° 54,665' W, consiste em um pino de 
metal cravado em pilar cilíndrico (tubo de PVC de 200 mm), com base retangular, com a inscrição RN-2 PRC, localizado no terreno na lateral esquerda do templo da igreja evangélica nova união, para quem 
desembarca do templo.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM
Documento de referência: 1. Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 08/09/2021 a 11/10/2021.

2. A análise harmônica foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3. Confeccionada em 22/02/2022.

Observações
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