
 - 43                           F - 43      DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA

Estação Porto da Manga                                       Estado MS                   Rio Paraguai                                                    Localidade Porto da Manga
  
LH                           Carta Nº. 3232A – Do Saladeiro Otília à Ilha Caraguatá                                     Navio LB “Piracema” – SSN-6                                  Ano   2001

 Coordenadas geográficas 

Lat
Long
Datum    WGS 84

Fuso

                         Descrição das réguas de marés                                                                                  Descrição das referências de nível

F-43-3232A 001/01

     19º 15’ 30”.7  S  

 057º 14’ 09”.3 W

 + 4

O nível de redução está 288,7 centímetros abaixo da RN3-DHN. 

Fonte de informação: Cálculo do NR com os 10% das mínimas observadas em 11 anos (Jun./1974 a Jun./1999). Dados ANA.

Tipo de Linígrafo: 

Zero do Linígrafo:                  com o zero da régua mais profunda.

 Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM Pessoal que tomou parte na montagem

Recebida em:

Documento de referência:

DHN-6016-A

Relatório do Rio Paraguai/01
 RA 151-16

F–43 – Padrão – Porto da Manga – Versão 1/2017

Réguas Fluviométricas -  Réguas metálicas, padrão CPRM em seções de 1m e
dispostas  em 05 lances alinhados e fixados em estacas suporte,  enterradas ao
solo e posicionadas em frente à entrada principal da casa do observador (antigo
telégrafo). O último lance, de 8 a 10 m, está fixado no mourão de sustentação da
casa do observador. Lances (visíveis à época do nivelamento): 1º - até 4 m; 2º - 4
a 5 m; 3º - 5 a 6 m; 4º - 6 a 7 m; e  5º - 7 a 8 m.

Esta ficha foi compilada das F-43-3232A-001/01 e F-43-3232A-001/06
F-43-3361-002/15 atualizada em 06/06/2017. 

RN2-DHN – Padrão DHN, concretada em um tubo de ferro galvanizado, posicionado
entre a margem do rio  e a casa do observador.  Dista cerca de 18 m. a jusante da
referida casa. Implantada em 2001.
RN3-DHN –  Padrão DHN, concretada em tubo de ferro galvanizado, posicionado a
cerca de 1m da coluna de sustentação mais a ré do banheiro, em alvenaria, ao lado da
casa do observador. Implantada em 2001. Passou a ser a RN principal da estação.
RN8-CPRM – Materializada por um pino de metal, instalado e mantido pela CPRM,
concretado no chão, sob a casa do observador (antigo posto do telégrafo), próximo ao
mourão  central  de  sustentação  da  mesma.  A RN-8  substituiu  a  RN-6  CPRM,  a
mesma sofreu alteração na cota.
RN9-CPRM -  Padrão CPRM, cravada na base de sustentação da torre do extinto
posto de telégrafo, hoje casa do observador.  A RN-9 substituiu a RN-7 CPRM, a
mesma sofreu alteração na cota..

Equipe de 2001:
1º SG-HN Oliveira
CB-HN Marcus Silva 
FC-NM Venceslau (Robusto)

Chefe da equipe: CC Benini

Equipe de 2015:
2T (QC-CA) Marco Martins
CB-HN Tavares
CB-HN Severino

Chefe da equipe: CT Pimentel



  

Diagrama Esquema

Observações
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Período  de  observação  para  cálculo  do  NR:  10%  das  cotas  mínimas  observadas  de  06/1974  a
06/1999.

Regime do rio: Seca Cheia  

Natureza do fundo no local de instalação da régua:

Nome e endereço do responsável pela observação: Rosimeire Cruz de Souza

Outras Informações: Número da estação ANA – Agência Nacional das Águas: 66895000.

RN2-DHN

RN8-CPRM

RN9-CPRM

16,9 cm

27,7 cm

ATENÇÃO: Na próxima reocupação desta estação deverá ser 
calculado um novo NR para a mesma, aplicando o método do 
percentil 6 sobre os dados observados entre 01JAN2002 e 
31DEZ2021. Caso não haja dados disponíveis para o referido 
período de tempo, deve-se consultar o CHM através do e-mail 
chm.levantamentos@marinha.mil.br.
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