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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F - 41 - 232 - 001/96

Estação: ILHA DO MACHADINHO Estado: PA Localidade: Ilha do Machadinho
LH Carta: 232 - Barra Sul do Rio Amazonas Navio: NHi Sirius Ano: 1996

Coordenadas geográficas
Lat: 00° 10'. 8 S
Long: 048° 46'. 0 W
Datum
Fuso: +03

O nível de redução está  96.78  centímetros acima do zero da régua.
Fonte de informação: Análise Estatística e Harmônica de 34 dias de observação de maré
Tipo de marégrafo: 
Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Régua padrão DHN graduada de 10 em 10 centímetros com 6m de comprimento localizada na 
extremidade direita da plataforma montada em estrutura quadrangular de madeira, sobre a água, a cerca de 100 metros ao sul da Ilha.
Esta ficha foi compilada da F-41-300-001/96 e da F-41-232-001/04 atualizada em 27/08/2007.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível
RN-6 - Marco testemunho encravado em uma base de concreto moldada em PVC de 15 cm de diâmetro 
por 60 cm de altura em solo de terra batida, nas proximidades da casa sede da fazenda, entre uma mangueira e o poço artesiano existente no local. Implantada em 2004.
RN-4 - Encravada em uma base de concreto moldada em PVC de 15 cm de diâmetro por 60 cm de altura, em solo de terra batida, a 100 m da lateral do curral de gado da fazenda. Implantada em 1996.
RN-5 - Encontra-se encravada no centro da base de concreto do farol existente na ilha. Implantada em 2004.

RN-2 - Encravada em uma base de concreto nas proximidades da casa da Sr.ª Dolores (Tia Duca).  Partindo-se dos fundos da casa sede da fazenda em direção ao 2º poço artesiano e em direção ao 
interior da ilha, a RN-2 situa-se a cerca de 30 metros a ré do poço e a 15 metros da lateral da casa. Implantada em 1996.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM
Documento de referência: 1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 03/11/1996 a 06/12/1996.

2 - A análise foi efetuada usando o método Harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.3 - ESTAÇÃO ATIVA

Observações

DHN-6016-A LH-026/96 - LH-005/04
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