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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F- 41 - 1001 - 001/91

Estação: T. M. INÁCIO BARBOSA Estado: SE Localidade: Aracaju 
LH Carta: 1001 - Porto de Barra dos Coqueiros                                                          Navio: Petrobrás Ano: 1991

Coordenadas geográficas
Lat: 10° 50'. 0 S
Long: 036° 55'. 7 W
Datum
Fuso: +03

O nível de redução está  16.31  centímetros acima do zero da régua.
Fonte de informação: Análise estatística e harmônica de 30 dias de observação da maré
Tipo de marégrafo: Linígrafo - Hidrologia
Zero do marégrafo: coincide com o zero da régua

Régua escalada de 10 em 10 cm com subdivisão de 1cm e comprimento de 5,415 m.
Esta ficha foi compilada das F-41-1000-001/91, F-41-1000-001/95 e da F-41-1001-001/04. Atualizada 
em 06/11/2018.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível
RN1-DHN - Padrão DHN, localizada logo após a descida da rampa de acesso ao merégrafo à esquerda. 
Implantada em 1995.RN-M17 - Marco de concreto situado junto à cerca a 1135 m  SW do canto L do terreno do retro porto. 
No topo existe a incrição M17. Citada a partir de 1991.RN-PEP - Pino de bronze situado em cima do guarda-roda de concreto junto à estação maregráfica no 
porto de embarque provisório. Citada a partir de 1991.M-03 - Chapa metálica padrão instalada junto da mureta, na pista de acesso ao enrocamento.
RN-1-TPS - Pino metálico sobre base piramidal de concreto, instalado junto da mureta da pista de acesso ao enrocamento;
M-01 - Chapa metálica padrão instalada próxima do conjunto do marégrafo e régua, junto à escada de acesso a pequenas embarcações, na pista de acesso ao enrocamento;
RN-OFICIAL - Marco de concreto implantado pela "CBD" situado junto da balança rodoviária, no lado direito do início da ponte de acesso ao cais, com tampa de proteção em bronze. Citada a partir de 1991.
RN2-DHN - Padrão DHN localizada antes do início da rampa de acesso ao marégrafo à direita. Lat: 10º49'59',6757 S Long: 036º55'46"7825 W - (F-21-1001-001/04). Implantada em 1995.
RN3-DHN - Padrão DHN, localizada na ponte de acesso ao cais, cerca de 50 m antes da entrada de acesso à rampa que desce para o marégrafo à direita. Implantada em 1995.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM
Documento de referência: 1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 07/11/2017 a 07/12/2017.

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

Observações

DHN-6016-A

TÁBUAS DAS MARÉS

LH-012/95 - RA-007/96, LH-002/04 - RA-104/05, RA-29/2018
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