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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F - 41 - 1821 - 002/75

Estação: ILHA DAS COBRAS Estado: PR Localidade: Paranaguá

LH Carta: 1821 - Barra de Paranaguá                                                                           Navio: Volante DHN          Ano: 1975

Coordenadas geográficas

Lat: 25° 28'. 9 S

Long: 048° 26'. 0 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está  92.46  centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Análise estatística e Harmônica de 32 dias de observação de maré

Tipo de marégrafo: OTT Diário - ESC. - 1:20

Zero do marégrafo: Coincide do zero da régua

Régua de madeira com 4 metros de comprimento, graduada em 5 em 5 cm.

Esta ficha foi compilada das F-41-1800-002/75 e F-41-1822-002/95 e da F-41 do RA 345/19. Atualizada 
em 05/12/2019.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível

RN2-DSH - Chapa metálica fixada com cola plástica, na base de uma viga metálica, situada na 
extremidade do píer.
RN2-DHN - Tipo padrão DHN, situada no piso do trapiche, em um pedestal de concreto, a 4 m do cais ao 
lado do poste de luz. Implantada em 1995.
RN3-DSH - Chapa metálica na base do segundo poste de luz (a partir da extremidade do píer).
RN1-DHN - Tipo padrão da DHN, chumbada em uma pedra do lado direito do acesso do cais à casa do 
governador, aproximadamente 52 m da RN2. Citada a partir de 1975.
RN3-DHN - Marco fixado à esquerda da parede do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em uma 
elevação do lado direito da casa do Governador para o cais. Implantada em 1995.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:
1 - Período de observação para obtenção dos elementos de maré: 15/04/1975 a 16/05/1975.
2 - A análise foi efetuada usando o método harmônico, sendo os dados processados pelo BNDO.
3 - MT- 60012 – Padrão DHN. Desembarcando no cais, segue-se pelo calçamento até a frente da casa 
do guarda, à direita contornando a mesma. Nos fundos, a aproximadamente 50 m avista-se um poço 
abandonado em cujo canto SW está instalado o marco, encravado na borda do referido tanque. Lat: 
25°28’ 59.2011'' S – Long: 04°25’ 56.8872'' W – Alt. Elipsóide: 14,955 m(F-21-1821-001/95). Implantado 
em 1995.
4 - O MT-60.012-DHN não se encontra no esquema por não estar no nivelamento.
5 - O MT-60.012-DHN foi rastreado em 1995.

Observações

DHN-6016-A
LH-005/95 - LH-017/95
RA 345/19
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