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F - 41 DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO MAREGRÁFICA F-41 - 1901 - 001/24

Estação: PORTO DE LAGUNA Estado: SC Localidade: Laguna

LH Carta: 1901 - Porto de Laguna Navio: DNPRC Ano: 1924

Coordenadas geográficas

Lat: 28° 31'. 0 S

Long: 048° 47'. 0 W

Datum

Fuso: +03

O nível de redução está  127.56  centímetros acima do zero da régua.

Fonte de informação: Constantes Harmônicas obtidas de 55 dias de observação da maré.

Tipo de marégrafo: Thalimedes OTT

Zero do marégrafo: Coincide com o zero da régua

Régua maregráfica de PVC, padrão Hidromec, com 3 m de comprimento e dividida em seções de 1m, 
graduações de 1 em 1 cm. As seções estão afixadas em uma base de madeira, que por sua vez, foi 
fixada no tubo tranquilizador da estação.
Esta ficha foi compilada dos modelos DHN-5503-3 de 1923/1924 e 1956, das F-41-1901-401/70, F-41-
1901-002/82, F-41-1901-001/04, F-41-1901-002/08 e F-41-1901-001/10. Atualizada em 07/10/2019.

Descrição da régua de marés Descrição das referências de nível

RN-CBD-11  -  Localiza-se no extremo sul do cais do Porto. Marco testemunho com a inscrição 
"CBD11", fixada no capeamento do cais. Citada a partir de 1981.
RN-C. do Sul - Placa de bronze, fixada na ponta oeste do cais, com a inscrição - Referência de nível nº 
02, S.A. Cruzeiro do Sul. Citada a partir de 1987.
RN HT-01 - Localizada na quina da parede do posto de gasolina, do lado oposto à RN CBD 11.
RN HT-03 - Localizada na quina da extremidade W do prédio de processamento de pescado, em frente 
ao prédio da administração e próximo ao cais.
RN2-INPH Portob - Localizada atrás do monumento de inauguração do Terminal Pesqueiro de Laguna. O 
referido monumento localiza-se na frente, à direita (de quem olha) o frigorífico, em um gramado estreito 
e comprido onde estão os mastros da bandeira. A RN está fixada no topo de um monumento de 
concreto em forma de um tronco de pirâmide de+ou-  20 cm de altura. Implantada em 1981.
RN-2 DHN - Localizada à esquerda do pé da escada lateral do edifício da administração do Porto. A 
referida escada é a da esquerda (de quem olha o edifício da administração). A RN foi confeccionada no 
padrão da DHN, em metal, com tampa de proteção com rosca. Implantada em 1970.
RN HT-02 - Localizada na base de uma coluna de sustentação do prédio da fábrica de gelo, nas 
proximidades do aparato de descarga de gelo.
RN1-INPH Portob - Localizada à direita de quem olha a fachada principal do prédio onde funciona a 
administração do Porto de Laguna, no centro de um círculo gramado. A RN está fixada no topo de um 
monumento de concreto em forma de pirâmide. Implantada em 1981.
RN-1 DHN - Está localizada na laje da casa da bomba do poço artesiano, casa esta que possui cerca 
de 1,5 m de altura. A referida casa está à esquerda de quem entra no portão principal do porto, no pátio 
onde ficam estacionados os caminhões. Lat: 28-29-49.9414S - Long: 048-46-08.4007W - (F-21-1901-

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Documento de referência:
1. Período de observação para obtenção do Nível de Redução (NR): 14/12/2018 a 06/02/2019.
2. A análise harmônica foi feita utilizando-se o software Pacmaré.
3. A RN1-DHN foi rastreada em 2008.
4. ESTAÇÃO ATIVA

Observações

DHN-6016-A
INPH-159/81-Cod. Laguna 790/01 - LH-006/82 - LH-009/87 - LH-013/08 - RA-
260/09
RA 472/19
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