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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F-41-4102A-001-2018

Estação: FOZ DO RIO JARI Estado: AP Localidade: Foz do Jari

LH Carta: 4201A - Da Ilha Grande de Taiaçuí a Ilha Bituba Navio: Rio Tocantins Ano: 2018

Coordenadas geográficas

Lat: 01° 09'. 0 S

Long: 051° 53'. 7 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está  210.37  centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: 

Tipo de marégrafo: Thalimedes

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Régua de madeira com 6,03 m de comprimento, graduada e numerada de 10 em 10 cm, em duas cores, 
preta e branca, com o "zero" em sua extremidade inferior.
A régua e o marégrafo foram instalados em uma estrutura de madeira presa ao trapiche de madeira da 
casa do Sr. Raimundo.
A mira foi colocada na marca de 5,00 metros.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível

RN-02 - Barra de aço com parafuso em sua extremidade, enterrado no quintal da casa do Sr. 
Raimundo, próxima à coluna da direita da frente da residência. Implantada em 2014.
RN-03 - Barra de aço na cor branca, com parafuso em sua extremidade, enterrado no quintal da casa 
do Sr. Raimundo, próxima à fossa com a indicação RN 3, em vermelho. Implantada em 2016.
RN-04 - Parafuso materializado em um tijolo com concreto, na cor branca, com parafusos em sua 
extremidade, materializado na parte superior da fossa localizada no quintal da casa do Sr. Raimundo, 
com indicação RN 4, em vermelho. Implantada em 2016.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência: 1- A mira falante foi colocada na marca de 5,00 metros da régua de 6,03 metros.
2- Foi utilizado o período de 07/09/2018 a 08/10/2018 para obtenção das constantes harmônicas.

Observações

DHN-6016-A
RA 261/2018
LH 009/2018
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