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APRESENTAÇÃO

Pela primeira vez como Diretor de Hidrografi a e Navegação e em comemora-
ção ao “Dia do Hidrógrafo”, tenho o prazer de apresentar a sexagésima oitava edição 
da revista “Anais Hidrográfi cos”, que tem o propósito de manter a comunidade marí-
tima, em especial os hidrógrafos, informada sobre as atividades desenvolvidas pela 
DHN no ano de referência e divulgar textos históricos e artigos técnicos-científi cos 
relacionados a nossa atividade.

Ainda, a presente edição apresenta os diversos conclaves e intercâmbios, no 
país e no exterior, que contaram com a participação ativa do nosso pessoal, além dos 
diversos estágios e cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e especialização que, 
em conjunto, contribuíram para a capacitação dos nossos homens e mulhres, elos mais 
fortes da nossa instituição.

Assim, prezados leitores, convido-os a desfrutarem dessa agradável leitura e, 
por meio dela, testemunharem a excelência do trabalho desenvolvido pelos militares e 
servidores civis  da DHN, em prol da grandeza da Marinha do Brasil.

MARCOS NUNES DE MIRANDA
Vice-Almirante

Diretor
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Diretor
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 o  princípio é sempre o mais 
difícil.

Aquele que se prestar nos umbrais do 
futuro vislumbra a estrada do porvir com espe-
rança, fé, entusiasmo e total desconhecimento 
de onde irá chegar, o que é bom, pois estimula 
o progresso e o esforço na busca por melhores 
oportunidades. Mas, esses são tempos árduos, 
que convidam ao estudo obstinado e ao traba-
lho incansável, uma vez que as melhores chances 
estão reservadas aos mais bem preparados. Esse é 
o desafio dos jovens: se preparar para o sucesso.

O papel dos professores, instrutores e co-
legas de profissão mais velhos é contribuir para 
facilitar esse processo, ao emprestar seu próprio 
conhecimento e sua experiência àqueles que 
iniciam seu percurso pela vida. Podemos não 
ter certeza de onde a estrada do futuro nos le-
vará, mas ajuda muito saber por onde passou a 
estrada do passado que nos trouxe até aqui.

Hoje, o futuro do jovem hidrógrafo es-
tá ainda mais atrelado a mesma atividade que, 
por gerações, constituiu a essência de nosso 
mister: a navegação, ou, mais apropriadamen-
te, ao futuro da navegação, pois a Diretoria de 
Hidrografia e Navegação é mais uma Diretoria 
de Navegação que de Hidrografia, e logo sa-
beremos o porquê. De momento, retornemos 
ao início de nosso percurso e ao grande mo-
vimento do Homem em direção ao mar, que 
antecedeu nossa existência.

É imemorial o tempo em que a pri-
meira embarcação foi construída ou quem a 
concebeu. Os motivos, contudo, não pode-
riam ser muito diferentes daqueles que nos 
impulsionam até hoje: exploração, comércio, 
alimentação, projeção de poder e conquista. 
Não importa o motivo original, o fato é que 
o Homem muito cedo percebeu a necessidade 

de se deslocar sobre as águas e o perigo que isso 
representava. Daí, nasceu a Navegação em sua 
forma mais básica que, tanto quanto a primeira 
embarcação, é uma ciência de origem imemo-
rial. Navegar é uma necessidade universal.

A definição de Navegação que utiliza-
mos atualmente também parece básica, mas é 
suficientemente abrangente para atravessar os 
tempos e assimilar toda e qualquer inovação 
tecnológica: “conduzir uma embarcação em se-
gurança entre um ponto A e um ponto B”. A 
palavra “conduzir” incorpora a ciência, a arte 
humana e o poder de escolha do Homem ao de-
finir a derrota. A palavra “embarcação” limita 
o nosso campo de abordagem ao da navegação 
marítima (separado da navegação aeroespacial, 
que surgiu depois), mas não exclui a navegação 
submarina, o que é adequado. A expressão “en-
tre um ponto A e um ponto B” infere origem e 
destino e um sistema de coordenadas que per-
mita inter-relacionar esses pontos. Por fim, a 
palavra “segurança” é a mais abrangente e a que 
incorpora o maior conjunto de conhecimento 
e inovações acumulados ao longo da história, 
incluídos todos os avanços obtidos pelos acor-
dos internacionais, até o momento.

Um dos preceitos da navegação, desde os 
tempos de outrora, é o de conhecer sua posição 
para saber para onde ir. No início isso era com-
plicado, principalmente ao cair da noite, quan-
do se perdiam as referências da terra. Algumas 
construções ajudaram a mitigar essa deficiên-
cia, como o Colosso de Rhodes, que marcava a 
entrada do porto, ou o Farol de Alexandria, que 
indicava o caminho a distâncias ainda maiores, 
o que torna a sinalização náutica quase tão an-
tiga quanto a navegação, mas ainda insuficiente 
para atender todas as necessidades dos navegan-
tes. Assim, produto de grande engenhosidade e 

AULA INAUGURAL PARA A 64a TURMA 
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS
(CAHO)

PROFERIDA PELO CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA(RM1)
MÁRCIO LEITE TEIXEIRA
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AULA INAUGURAL

capacidade inovadora, surgiram os portulanos 
e a navegação astronômica, que viriam a tornar 
global o alcance do Homem pelo mar. 

É interessante notar que, na chamada 
“Escola de Sagres”, atribuída ao Infante D. 
Henrique, teriam sido reunidos os principais 
peritos em navegação da Europa, entre cos-
mógrafos, geógrafos, cartógrafos, construtores 
de navios, marinheiros e pilotos, além de físi-
cos e comerciantes. Independente da pretensa 
proeminência da “Escola” e de não ter sido 
constituída nos moldes do que hoje relaciona-
mos com uma instituição de ensino, o ponto 
é que houve um movimento de convergência 
de estudiosos de vários ramos do conhecimen-
to humano em prol da navegação, associados 
com um interesse comercial sempre presente. 
Naquele tempo, já eram grandes as riquezas 
que se movimentavam 
pelos mares e o interesse 
comercial sempre foi um 
grande incentivador do 
progresso da navegação. 
Ainda o é hoje em dia!

Não obstante, no 
que diz respeito à nave-
gação oceânica, havia um 
aspecto importante que só 
viria a ser solucionado cer-
ca de 300 anos depois, rela-
cionado com o cálculo da longitude. É fascinan-
te compreender que esse foi o maior problema 
científico do seu tempo, com envolvimento dire-
to dos governos e grandes prêmios em dinheiro 
oferecidos para quem encontrasse a solução, com 
um comitê especialmente constituído para julgar 
as propostas e duas grandes correntes científicas 
a disputar a primazia da descoberta: a dos astrô-
nomos e a dos relojoeiros. Depois de instituídos 
os incentivos para a pesquisa, a solução levou dé-
cadas para ser obtida. Tudo isso é um tributo à 
importância da Navegação.

Outro ramo do conhecimento humano 
que também veio a se associar aos interesses 
da navegação, por conta das necessidades de 
segurança, foi a Meteorologia, uma vez que o 
flagelo do tempo, ao longo da história, causou 
mais danos à navegação comercial que todas 
as guerras somadas. Prever o tempo é uma 

habilidade que pode significar prejuízos redu-
zidos e até mesmo sobrevivência, o que torna a 
Meteorologia tão importante para o navegante.

Todavia, uma característica marcante do 
processo acima descrito é que ele é dependen-
te de observação visual. Até meados do século 
XX, toda navegação foi estritamente basea-
da no poder de observação do olho humano. 
Nesse sentido, após a descoberta do cálculo da 
longitude, não houve mais inovações signifi-
cativas para a ciência da navegação por quase 
200 anos. No entanto, o advento da Segunda 
Guerra Mundial propiciou um grande desen-
volvimento tecnológico, principalmente no 
campo da eletrônica, que iria modificar esse 
estado de coisas.

A partir da segunda metade do século 
XX, sistemas eletrônicos de navegação come-

çaram a ser desenvolvidos 
para indicar ao navegante 
sua posição em alto-mar, 
com precisão equivalente 
ou melhor que a da po-
sição astronômica. Dessa 
forma, além do próprio 
radar que permite obser-
var as referências de terra 
com qualquer tempo e a 
noite, foram comissiona-
dos sistemas de posicio-

namento eletrônico com base em terra como 
o Decca, o Omega e o Loran, sendo que uma 
versão atualizada deste último ainda está ativa. 
Para ampliar o alcance global do posiciona-
mento eletrônico, foi desenvolvido, a partir da 
década de 1960, um sistema de satélites, pre-
decessor do moderno GPS, conhecido como 
Transit, ou Navsat. Um bordão associado ao 
Transit versava “do sextante para o satélite”. 
Assim chegou a navegação eletrônica e esse é 
o caminho posto para a navegação do futuro.

O que diferencia o navegante moderno 
do navegante de não mais de 50 anos atrás é 
sua dependência cada vez menor dos auxílios 
visuais à navegação. Isso não se aplica de forma 
uniforme e indiscriminada, pois a maior par-
te dos pequenos navegantes, entre pescadores 
e embarcações de recreio, ainda dependem, e 
muito, da navegação visual em todas as etapas 

Navegar é uma 

necessidade

universal.
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de sua navegação. O mesmo pode ser dito dos 
grandes navios no interior de canais de aces-
so aos portos, mesmo assim só com relação às 
bóias e a sua posição relativa dentro do canal. 
Com relação ao posicionamento georeferencia-
do, a navegação comercial não mais faz uso do 
sextante ou do peloro. De uma forma objetiva, 
o grande navegador não mais se orienta pela luz 
dos faróis ou das estrelas. 

O desafio atual é oferecer a esse navegante 
os serviços que necessita e a infraestrutura eletrô-
nica que o apoia, mais ainda em águas restritas, 
onde o risco de ocorrer um acidente é maior, 
seja por abalroamento com outras embarcações 
que naveguem nas proximidades, colisão contra 
obstáculos sobre ou sob as águas ou por enca-
lhe em algum alto-fundo. Para grandes embar-
cações, como navios de uma forma geral, cuja 
capacidade de manobra é ainda mais limitada, 
a navegação pode se tornar crítica em algumas 
circunstâncias. Esse é cada vez mais o caso, visto 
que o desenvolvimento da economia mundial e 
os avanços na engenharia naval permitiram nos 
últimos 50 anos a construção de navios cada vez 
maiores, para quantidades crescentes de carga e 
do tráfego marítimo como um todo.

No início desse processo, os maiores na-
vios estavam relacionados com o transporte de 
commodities, como granéis e óleo bruto. Ainda 
hoje, tais navios, mais os navios de transporte 
de gás liquefeito, possuem os maiores calados, 
com até 23 metros de profundidade, o que 
restringe bastante os portos a que podem ter 
acesso. Contudo, a importância crescente na 
troca de produtos acabados gerou a necessidade 
de criar um tipo de navio mercante totalmen-
te novo para o transporte de cargas gerais: os 
Porta-Contêiner. Desde então esses navios têm 
crescido cada vez mais, na sucessão dos tipos 
Handysize, Panamax, Post-Panamax e Novo 
Panamax, com consequente impacto nas vias 
navegáveis que devem abrigá-los. Os mais mo-
dernos navios do tipo Novo Panamax possuem 
cerca de 400 metros de comprimento, 16 me-
tros de calado e perdem em tamanho apenas 
para os super-petroleiros.

Assim sendo, o acesso aos portos e a na-
vegação em canais, que antes oferecia maior 
margem de segurança com relação ao pé do pi-
loto, em função dos calados menores, foram le-
vados ao limite de sua capacidade inelástica (as 

pedras e o cascalho nos fundos marinhos não 
cedem espaço simplesmente). Para permitir 
o acesso ininterrupto desses navios aos termi-
nais portuários, com aproveitamento cada vez 
maior no escoamento das cargas, é necessário 
dominar conhecimentos que, até pouco tempo 
atrás, careciam de relevância por não terem uti-
lidade prática. Isso mudou.

Em uma avaliação efetuada pela 
Praticagem do Porto de Santos, uma alteração 
de dez centímetros (10 cm) no calado repre-
sentaria, com referência à movimentação de 
navios para o ano de 2008 naquele porto, cerca 
de 1.000 toneladas de carga embarcada a mais, 
ou 65 contêineres por navio, o que totalizaria 
5.200.000 toneladas de carga ou 340.000 con-
têineres adicionais transportados por ano. 

Nesse ponto, vale a pena lembrar que, 
apesar da Navegação existir para atender in-
teresses comerciais, a sua essência responde a 
valores maiores, que podem ser sintetizados em 
três: 1) Salvaguarda da Vida Humana no Mar; 
2) Segurança da Navegação; e 3) Proteção ao 
Meio Ambiente Marinho. Compete à DHN 
zelar por esses três valores enquanto busca 
atender às necessidades crescentes do navegan-
te moderno. O ponto chave é que há determi-
nados limites que não podem ser ultrapassados 
sem que haja comprometimento dos valores 
primordiais. Esses limites devem ser observa-
dos a qualquer tempo, ou estaremos sujeitos 
a situações de risco crescente, com potencial 
ocorrência de acidentes de proporções variadas.

Dessa forma, os próprios critérios para 
validação de um levantamento hidrográfico fo-
ram revistos e se tornaram mais rigorosos, além 
de que a batimetria multifeixe pemite uma re-
presentação do fundo mais fiel possível nas áre-
as de maior interesse, de forma a identificar as 
menores variações de fundo existentes, seja pela 
existência de pedras ou qualquer outra ocor-
rência, como cascos soçobrados ou canaliza-
ções. Motivo pelo qual existe a sinalização náu-
tica para indicar o caminho por águas seguras. 
Não obstante, é natural supor que o nível da 
sinalização náutica para uma determinada área 
marítima esteja correlacionado com a intensi-
dade do tráfego, o tamanho das embarcações 
envolvidas e a periculosidade das cargas trans-
portadas, o que faz variar proporcionalmente a 
rede de auxílios à navegação disponíveis.
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I) TRABALHOS REALIZADOS EM 2011

1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS CARTAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

3332 Puerto Vallemi 1: 25 000 1ª Edição Março

3333 Foz do Rio Apa 1: 25 000 1ª Edição Março

3334 Do Porto Sastre à Cancha Estrela 1: 25 000 1ª Edição Março

3343 Do Passo Curuçu Cancha à Ilha Spenillo 1: 25 000 1ª Edição Novembro

3381 Da Ilha Verde a Ilha Paraguai Mirim 1: 10 000 1ª Edição Março

3382 Do Rio Paraguai Mirim à Ilha Baguari 1: 10 000 1ª Edição Março

3383 Do Passo Baguari à Volta da Sucuri 1: 10 000 1ª Edição Fevereiro

3384 Da Volta da Sucuri ao Passo Coqueiro 1: 10 000 1ª Edição Fevereiro

3385 Da Ilha do Coqueiro à Ilha Santa Fé 1: 10 000 1ª Edição Fevereiro

3386 Da Ilha Santa Fé ao Córrego do Mata Cachorro 1: 10 000 1ª Edição Fevereiro

3399 Lagoa Gaíva – Da Boca do Carandá à Boca Brava 1: 10 000 1ª Edição Novembro

3400 Lagoa Gaíva – Volta do Cachorro e Volta do Gatas 1: 10 000 1ª Edição Novembro

3401 De Bela Vista do Norte à Ilha Boca da Anta Grande 1: 10 000 1ª Edição Outubro

3402 Da Boca da Anta à Volta Prainha Inferior 1: 10 000 1ª Edição Outubro

3403 Do Estirão da Prainha à Volta do Boi 1: 10 000 1ª Edição Outubro

3404 Da Volta do Estaleiro ou Japuira à Boca do Fadil 1: 10 000 1ª Edição Outubro

3405 Da Volta da Figueira Preta ao Porto Macaco 1: 10 000 1ª Edição Outubro

3407
Da Boca do Cará-Cará ao Estirão Superior da Boca 
do Cará-Cará

1: 10 000
1ª Edição Maio

3408
Do Estirão Superior da Boca Cará-Cará à Cancha do 
Roncador

1: 10 000
1ª Edição Maio

3409 Estirão do Roncador (Jusante e Montante) 1: 10 000 1ª Edição Julho

3410 Estirão Capitão Fernandes e Passo Capitão Fernandes 1: 10 000 1ª Edição Julho

3411 Do Piquitito ou Gramacho à Cancha do Jatobeirão 1: 10 000 1ª Edição Julho

3412 Do Jatobeirão ao Machadinho 1: 10 000 1ª Edição Julho

3421 Da Volta do Jaú ao Estirão da Capivara 1: 10 000 1ª Edição Novembro

3422 Do Estirão da Capivara à Volta da Anta 1: 10 000 1ª Edição Novembro

3423 Da Volta e Capão da Mutuca ao Castelo de Areia 1: 10 000 1ª Edição Novembro

3436 Do Passo Simão Nunes Inferior ao Furado do Jatobá 1: 10 000 1ª Edição Maio

3437 Do Furado Tuiuiu ao Estirão do Alegre 1: 10 000 1ª Edição Maio

3438 Do Passo do Alegre ao Passo Passagem Velha 1: 10 000 1ª Edição Março

3439 Do Passo Passagem Velha ao Passo Retiro Velho 1: 10 000 1ª Edição Março

3440 Da Santa Cruz à Volta Piuval 1: 10 000 1ª Edição Março

TRABALHOS REALIZADOS EM 2011
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

b) NOVA EDIÇÃO

c) CARTAS REIMPRESSAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

4106 A/B
De Itacoatiara à Ilha Grande Eva 
Da Ilha Grande Eva a Manaus 1:100.000 3ª Edição Abril

3441 Do Riacho Piuval à Boca do Caiçara 1: 10 000 1ª Edição Março

3442 Do Posto Agrícola a Cárceres 1: 10 000 1ª Edição Março

21060 Do Arquipélago dos Abrolhos ao Cabo Frio 1: 1 000 000 1ª Edição Setembro

21080 Do Cabo de Santa Marta Grande ao Arroio Chuí 1: 1 000 000 1ª Edição Julho

21200 Da Ponta Tucumã à Ponta do Guará 1: 300 000 1ª Edição Março

21500 Da Ponta Boiuçucanga à Ilha Mangunça 1: 300 000 1ª Edição Novembro

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

30 Costa Sueste da América do Sul (INT 201) 1:3 500 000 2ª Edição Maio

60 Do Recife a Belmonte 1:1 136 159 3ª Edição Maio

70 De Belmonte ao Rio de Janeiro 1:1 091 261 2ª Edição Junho

90 Da Ilha de Santa Catarina a Maldonado 1: 990 526 2ª Edição Abril

1623 Porto de Itajaí 1: 20 000 4ª Edição Janeiro

1631 Baía da Ilha Grande 1: 40 067 2ª Edição Janeiro

1641 Da Enseada do Mar Virado ao Porto de São Sebastião 1: 39 914 1ª Edição Março

1804 Porto de São Francisco do Sul 1: 12 000 3ª Edição Julho

1511 Barra do Rio de Janeiro 1: 20 000 4ª Edição Dezembro

1512 Porto do Rio de Janeiro 1: 20 000 4ª Edição Dezembro

1.1- CARTAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS

a) NOVAS EDIÇÕES DE ENC

NÚMERO TÍTULO

BR401501 Baía de Guanabara – Parte Norte

BR401820 da Barra do Paranaguá

BR500902 de Recife

BR501401 de Vitória e Tubarão

BR501511 Barra do Rio de Janeiro

BR501512 do Rio de Janeiro

BR501623 Porto de Itaguaí

BR501821 Barra de Paranaguá

BR601401 Portos de Vitória e Tubarão

BR601401 Porto de Vitória Canal de Acesso
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NÚMERO TÍTULO

BR323600 Do Parcel do carpinteiro ao Arroio Chuí

BR221010 Do Cabo Orange à Ilha de Cajutuba

BR221080 Do Rio Araranguá ao Arroio Chuí

BR321200 Do Rio Calçoene a Ilha Sipioca

BR323100 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR441061 De Itacoatiara à Ilha de Grande Eva

BR441062 Da Ilha da Grande Eva a Manaus

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DH 20 Relação das Cartas e Publicações Náuticas e Respectivas 
Correções nº 1 e 2 / 2011

Edição Semestral

DH 3 – LXVII Anais Hidrográficos 2010 67ª edição

DH18-6 Lista de Sinais Cegos 6ª Edição

DG 6 Tábuas das Marés para 2011 49ª edição

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DN 5 Almanaque Náutico para 2011 – 67ª Edição 1ª Reimpressão

DN12-5 Livro das Agulhas Magnéticas 4ª Reimpressão

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DHN-0614 Regras de Governo e Navegação 1ª Reimpressão

DHN-0615 Luzes e Marcas 1ª Reimpressão

DHN-0616 Sinais Sonoros e Luminosos 1ª Reimpressão

DHN-5909-3 Escala BeauFort 3ª Reimpressão

DHN-5934-3 Observações Meteorológicas de Superficie 3ª Reimpressão

DHN-5938-3 Mensagem FM 13 – XIV SHIP 3ª Reimpressão

DHN-6227-5 Observações Batitermográficas 5ª Reimpressão

b) NOVAS CÉLULAS ENC

2 - PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS EDIÇÕES

b) PUBLICAÇÕES REIMPRESSAS

c) MODELOS REIMPRESSOS COM CORREÇÕES

TRABALHOS REALIZADOS EM 2011
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NÚMERO TÍTULO REIMPRESSOS

DHN-0401-3 Determinação do Erro Instrumental pelo Sol 3ª Reimpressão

DHN-0623-3 Observação do Crepúsculo 3ª Reimpressão

DHN- 5558-1 Folha Registro de Marégrafo Linígrafo de 7 dias 1ª Reimpressão

DHN-5906-4 Classificação de Nuvens 4ª Reimpressão

DHN-5910-2 Instruções para Plotagem das Mensagens FM 12 – 
XII SHIP

2ª Reimpressão

DHN-6219-4 Mensagem FM 63 XI - BATHY 4ª Reimpressão

d) MODELOS REIMPRESSOS

II) PROGRAMAS DE CONCLAVES, INTERCÂMBIOS

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Fernando de Noronha, PE. 16ª Sessão do Grupo de Direção do Projeto "Pilot Research 
Moored Array in the Tropical Atlantic – PIRATA"  – PIRATA XVI.

– Brasília, DF. Segunda Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografia – CONCAR 
2/2011.

– Brasília, DF. Primeira Reunião Plenária da Comissão de Meteorologia Militar – 
COMETMIL 1/2011.

– Brasília, DF. Primeira Reunião da Comissão de Cartografia – COMCARMIL 1/2011.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Rio de Janeiro, RJ. XII Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofisica & 
EXPOGEF – GEF & ExpoGEF.

– Camboriú, SC. XIV Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar – COLACMAR.

– Gravatá – PE. Reunião Anual do Programa de Geologia e Geofisica Marinha – PGGM.

– Boa vista, RR. I Workshop de Tecnologia em Educação a Distância WT.EaD 2011.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR 

– Nova York, EUA. XXI Reunião dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar – CNUDM.

– Paris, França. XXVI Assembléia e XLIV Sessão do Conselho Executivo da Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental.
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– Basseterre, São Cristovão e Nevis. Reunião da Meso-American and Caribbean Sea 
Hydrographic Commission – MACHC.

– Londres, UK. 57ª Sessão do Subcomitê de Segurança da Navegação da IMO - NAV 57.

– Genebra, Suíça. 63ª Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) e 16ª Congresso de Meteorologia da OMM.

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR 

– Saint Germain em Laye, França. 52ª Reunião do Conselho da International Association of 
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

– Saint Germain em Laye, França. 16ª Reunião do Comitê de Engenharia, Meio Ambiente 
e Preservação de Faróis Históricos (EEP), da Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities - EEP-16.

– Copenhague, Dinamarca. 32ª Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações 
(VTS), da Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – VTS 32.

– Copenhague, Dinamarca. 9ª Reunião do Comitê de e-Navigation da International 
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – eNAV 9.

– Langen, Alemanha. COSMO User Seminar and Training.

– Seatle, EUA. 20th Conference on Numerical Weathear Prediction and 24th Conference on 
Weather and  Forecasting - 20thCNWP e 24thCWF.

– Miami, EUA. Workshop on Numerical Methods in Layered Ocean Models – WNMLOM.

– Hobart, Sidney e Wollongong, Austrália. Reunião da Hydrographic Antartic Commission, 
da Organização Hidrográfica Internacional (HCA 2011) e Reunião de Coordenação 2011 sobre o 
Instrumento de Cooperação Bilateral entre o Serviço Hidrográfico do Reino Unido (UKHO) e a 
DHN (IC-ENC SC 11).

– Stavanger, Noruega. Reunião de Coordenação 2011 sobre o instrumento de Cooperação 
Bilateral entre o Serviço Hidrográfico Noruegues (NHS) e a DHN – PRIMAR PAC 18.

– Monte Carlo, Mônaco. Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee, da 
Organização Hidrografica Internacional – HSSC 2011.

– Sopot, Polônia. Quinto Fórum de Alianças Regionais para o GOOS – GRA V.

– Valparaiso, Chile.XVIII Reunião do Advisory Board on the Law of the Sea, da Organização 
Hidrográfica Internacional – ABLOS.

-Monte Carlo, Monaco. 3ª Reunião da World-Wide Navigational Warning Service Sub-
Committee, da Organização Hidrografica  Internacional – WWNWS3.

PROGRAMAS DE CONCLAVES, INTERCÂMBIOS
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– Chongquing, China. 9th Inland ENC Harmonization Group Meeting – IEHG.

– Turku, Finlândia. 8th Chart Standardization and Paper Chart Working Group Meeting 
– CSPCWG.

– Liege, Bélgica. 21ª Sessão do Comitê da Comissão Oceanográfica Internacional sobre o 
Intercâmbio Internacional de Dados e Informações Oceanográficas – IODE XXI.

– Haia, Holanda. 5th International HPD User Meeting.

– Vancouver, Canadá. IIC Technologies Charting Workshop.

– Miami, EUA. US Hydro Conference 2011.

– Gosier, França. Third International Conference on Advanced Geographic Information 
Systems. Applications and Services GEO Processing 2011.

– Monterey, Califórnia EUA. Current, Waves and Turbulence Measurement Workshop – 
CWTM 2011.

– Mônaco. Workshop on ECDIS Software Issues.

– Weymouth, Inglaterra. Evento Teste para os Jogos Olímpicos de 2012.

– Pequim, China. Gebco Sub-Committe on Undersea Feature Names (SCUFN) Meeting 
– 2011.

– Buenos Aires, Argentina. International Conference - Sharing Experiences on the Delineation 
of the Outer Limit of the Continental Shelf.

– Puerto Vallarta, México. XVI Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011.

– Montevidéu, Uruguai. Reunião na Armada da República Oriental do Uruguai.

– Nova Iorque, EUA. Reunião sobre o item 77 da 66ª Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas (AGNU), relativo a Oceanos e Direitos do Mar.

– Fremantle, Austrália. Workshop on Multibeam Sonar Training.

– Valparaiso, Chile. Workshop de Produção de Dados Hidrográficos CARIS Bathy DataBase.

2 – INTERCÂMBIOS

– Intercâmbio com o Alfred-Wegener Institute (AWI), a bordo do navio de pesquisa alemão 
RV Polarstern.

– Intercâmbio com o Centro Aeroespacial Alemão.
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– Intercâmbio com Instituto o Hidrográfico de Portugal.

– Intercâmbio a bordo do Navio Hidrográfico “Stiglich”, da Marinha de Guerra do Peru.

– Intercâmbio de Oficial e Praça da Marinha Peruana no Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM).

III) CURSOS E ESTÁGIOS EM INSTITUIÇÕES EXTRA-MB

1 – CURSOS EXTRA-MB (MESTRADO)

– Geomatics Engineering Fredericton. Canadá.

– Applied Marine Physics (Underwater Acoustics). University of Miami.

– Applied Marine Physics (Coastal Ocean Dynamics). University of Miami

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

– Treinamento em Análise de Dados e Datuns de Maré – Silver Spring (MD) – EUA.

– Treinamento de Meteorologia na Subárea de Análise Sinótica e Previsão do Tempo – Silver 
Spring (MD) – EUA.

– Use and Interpretation of Numerical Weather Prediction Products – Reino Unido.

– Curso de Operações em Águas Antárticas – Chile.

IV) CURSOS REGULARES

Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval, por meio de atividades rela-
cionadas com a Hidrografia, Oceanografia, Cartografia, Meteorologia, Navegação e Sinalização 
Náutica, a DHN promove a realização de cursos do Sistema de Ensino Naval que lhe compete e 
supervisiona a participação do pessoal da Marinha nos eventos sob a sua orientação técnica, tais 
como conclaves, intercâmbios, estágios e demais cursos.

Nesse contexto, ministra cursos de aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais e de 
Hidrografia e Navegação e de Faroleiro para Sargentos e especialização de Hidrografia e Navegação 
e de Faroleiro para Marinheiros, totalizando cinco cursos regulares.

A orientação técnica se aplica aos oficiais em cursos de pós-graduação, dentro do programa 
de preparação para o exercício de funções técnicas avançadas, a seleção de intercâmbios, estágios e 
conclaves.

A par dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, a DHN tem desenvolvido o treinamen-
to do pessoal para o adequado desempenho de funções técnicas e administrativas, por meio de cursos 
expeditos e de estágios de qualificação, nas áreas de Meteorologia, Oceanografia e Batitermografia; 
bem como o fomento de estágios voltados para a área de Sinalização Náutica e para as atividades de 
aquisição e processamento de dados das fainas hidroceanográficas.

Tratam-se de atividades basilares desta Diretoria, sendo que, em 1993, o Curso de 
Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais foi reconhecido como categoria “A”, pela Organização 

CURSOS
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Hidrográfica Internacional (OHI), e, em 2010, o Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Sargentos foi reconhecido por aquela Organização como categoria “B”. Fatos estes  atestam a exce-
lente qualidade dos cursos ministrados e demonstram que a DHN, a cada dia, qualifica-se para su-
perar os novos desafios dessa ampla área do conhecimento, investindo na qualificação de seu pessoal.

1 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS (CAHO).

IVAN BODRA GUIMARÃES

Primeiro-Tenente GERMANO AMÉRICO DOS SANTOS FILHO

Primeiro-Tenente RAPHAEL CONSIDERA AMORIM SOBREIRA

Primeiro-Tenente MARCUS VINICIUS MENDES

Primeiro-Tenente ALBERTO FILIPE FERREIRA DA SILVA

Primeiro-Tenente BRUNO DE FARIA DOS SANTOS

Primeiro-Tenente MAYCON BARROS COPQUE

Primeiro-Tenente HELDIO LOURES PERROTTA

Primeiro-Tenente THIAGO SORIANO QUARENTA

Primeiro-Tenente FABIANO CORREIA DAS NEVES

Primeiro-Tenente GABRIEL SILVA DA CRUZ

Primeiro-Tenente VICTOR ALVES PEREIRA
Primeiro-Tenente DANIEL MARTINS TRINDADE

1° Colocado: Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,781. 
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PRÊMIOS ESCOLARES: 
PRÊMIO “EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO”
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha. 
Destina-se a premiar o aluno que mais se destacou no curso, concluindo-o em primeiro lugar. 

Concedido ao Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,781. 

PRÊMIO “DISTINÇÃO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno com desempenho excepcional no curso, sendo assim considera-

do aquele que obtiver média final igual ou superior a 9,5. 

Concedido ao Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,781.

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais que 

obtiver a maior média na área de Hidrografia, que abrange as disciplinas de Geodésia, Topografia 
Costeira, Projeções Cartográficas, Construção da Carta Náutica, Hidrografia e Levantamento 
Hidroceanográfico de Fim de Curso, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a 
oito (8,0):

Concedido ao Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,761.

PRÊMIO “ALMIRANTE PAULO MOREIRA”
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação.
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais 

que obtiver a maior média na área de Geofísica, que abrange as disciplinas de Oceanografia, 
Meteorologia, Geologia e Geofísica Marinha, Marés, Sensoriamento Remoto e Aerofotogrametria, 
desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,810. 

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO”
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais 

que obtiver a maior média na área de Auxílios à Navegação - Navegação, que abrange as disciplinas 
de Sinalização Náutica e Navegação – Sistemas e Normas desde que em nenhuma delas tenha ob-
tido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao Primeiro-Tenente LEONARDO GOMES DE ARAUJO, com média final 9,600. 

2 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (C-Ap-HN)

Militares que concluíram o 39° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2011: 

3ºSG-HN 00.0556.03 ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA
3ºSG-HN 00.0562.27 FABIO RIBEIRO PEREIRA

CURSOS
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3ºSG-HN 00.0380.59 MARCELO RIBEIRO GADELHA
3ºSG-HN 00.0165.51 ERITON ARAUJO DE SOUZA
3ºSG-HN 00.0165.35 ÊNIO CARVALHO SOUZA
3ºSG-HN 00.0563.75 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
3ºSG-HN 00.0391.52 ALTAIR COSTA LIMA
3ºSG-HN 00.0120.09 RODRIGO FERREIRA SILVA
3ºSG-HN 86.6303.18 EDUARDO CUPERTINO MOREIRA
3ºSG-HN 00.0566.77 JONACI LUIZ NEPOMUCENO JUNIOR
3ºSG-HN 00.0169.69 ISAQUE AVELINO DA SILVA
3ºSG-HN 00.0175.82 MAICKO SÉRGIO SOUTO RAMOS
3ºSG-HN 00.0555.73 ANDERSON RODRIGO ARAUJO RODRIGUES
3ºSG-HN 00.0165.01  ELON RODRIGO CASTRO RODRIGUES 
3ºSG-HN 99.1866.08 PABLO FREITAS DA SILVA
3ºSG-HN 00.0166.59 FABIANO GOMES DA SILVA
3ºSG-HN 00.0102.78 EULER SANTOS PINHEIRO
3ºSG-HN 00.0161.44 CLAYTON GUIMARÃES DA SILVA
3ºSG-HN 99.2046.31 MARIO JORGIO ALMEIDA DE CAMPOS LEITE
3ºSG-HN 99.2081.99 LEANDRO DE AZEREDO GOMES
3ºSG-HN 06.2203.63 JAMYR JORGE DA SILVA SANTOS
3ºSG-HN 00.0381.05 PEDRO JOSE PINTO MONTEIRO 

PRÊMIOS ESCOLARES: 
PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO” 
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha. 
Destina-se a premiar o aluno que mais se destacou no curso, concluindo-o em primeiro lugar. 

Concedido ao 3ºSG-HN ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA, com média final   9,647.

PRÊMIO “ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA”
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha. 
Destina-se a premiar as praças que mais se distinguirem em cada curso de aperfeiçoamento.

Concedido ao 3ºSG-HN ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA, com média final   9,647.

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Destina-se aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,5) em 

seus respectivos cursos:

Concedido ao 3ºSG-HN ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA, com média final   9,647.

PRÊMIO “BARÃO DE TEFFÉ” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação 

(C-Ap-HN) que obtiver maior média na área de Hidrografia, que abrange as disciplinas de 
Astronomia, Cartografia, Topografia, Geodésia, Maré e Sondagem e Hidrografia Aplicada, desde 
que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-HN ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA, com média final  9,679.
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PRÊMIO “RADLER DE AQUINO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação 

(C-Ap-HN) que obtiver a maior média na área de Navegação, que abrange a disciplina de Navegação, 
desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-HN FABIO RIBEIRO PEREIRA, com média final 10,000.

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação (C-Ap-

HN) que obtiver a maior média na área de Geofísica, que abrange as disciplinas de Meteorologia e 
Oceanografia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-HN ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA LIMA, com média final 9,365.

3 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FAROLEIRO (C-Ap-FR)

Militares que concluíram o 25° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2011:

3ºSG-FR 00.0386.79 ANDERSON FIDELIS COUTO
3ºSG-FR 00.0402.74 GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA
3ºSG-FR 00.0579.91 WAGNER MIOSSI RONDELLI
3ºSG-FR 00.0390.12 MÁRCIO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA

CURSOS
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3ºSG-FR 00.0560.73 EDMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 
3ºSG-FR 00.0558.08 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ROCHA 
3ºSG-FR 00.0178.09 OTÁVIO AUGUSTO MATOS MACHADO
3ºSG-FR 00.0580.33 WELLINGTON GOMES MARCOLINO
3ºSG-FR 00.0566.42 JOÃO MARIA ZACARIAS DE SALES
3ºSG-FR 99.1953.99 OTONIEL BARROS ARAÚJO

PRÊMIOS ESCOLARES: 

PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO” 
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha. 
Destina-se a premiar o aluno que mais se destacou no curso, concluindo-o em primeiro lugar. 

Concedido ao 3ºSG-FR ANDERSON FIDELIS COUTO, com média final 9,477.

PRÊMIO “ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA”
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha.  
Destina-se a premiar as praças que mais se distinguirem em cada curso de aperfeiçoamento.

Concedido ao 3ºSG-FR ANDERSON FIDELIS COUTO, com média final 9,477.

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO” 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que 

obtiver a maior média na área de Equipamento de Sinalização Náutica, que abrange a disciplina de 
Equipamentos de Sinalização Náutica II, desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-FR WAGNER MIOSSI RONDELLI, com média final 9,900. 

PRÊMIO “FAROLEIRO ARÊAS” 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que obti-

ver a maior média na área de Navegação, que abrange as disciplinas de Navegação e Posicionamento 
de Sinais Flutuantes, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-FR ANDERSON 
FIDELIS COUTO, com média final 9,884. 

PRÊMIO “FAROLEIRO 
NASCIMENTO” 

Destina-se a premiar o aluno do Curso 
de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-
FR) que obtiver a maior média na área de 
Sinalização Náutica, que abrange as disci-
plinas de Sinalização Náutica e Sinalização 
Náutica Aplicada II, desde que em nenhuma 
delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao 3ºSG-FR WAGNER 
MIOSSI RONDELLI, com média final 
9,680. 
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4 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (C-Espc-HN)

Militares que concluíram o 50° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2011: 

MN 07.3592.33 DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA
MN 08.0325.81 LEONARDO OLIVEIRA LOPES
MN 06.0214.50 FELLIPE AUGUSTO PEREIRA BORGES
MN 86.4362.01 FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR
MN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA
MN 85.9369.28 WALLACE ALMEIDA DE S. BARBOSA
MN 07.3604.36 BRENO CRISTIANO B. DOS SANTOS
MN 07.3547.71 VINÍCIUS MARTINS AMBROSIO
MN 07.3607.11 JEFFERSON BARBOSA SILVA
MN 07.3635.41 IAN SANTOS BASTOS
MN 07.3490.50 FILIPE VIANA DE MACEDO
MN 08.0229.25 ZILO DUTRA DE MORAIS
MN  07.3630.52 ELIAS DA SILVA VILACA
MN 08.0180.06 CLEDENILSON DOS SANTOS CHAVES
MN 07.3578.42 AMAURI RODRIGUES DA ROCHA
MN 06.2964.59 CRISTON KLEBER A. DOS SANTOS
MN 06.1107.46 ANDESOM AMARAL DOS SANTOS
MN 07.3557.18 LUIZ EDUARDO LONATO DA S. JUNIOR
MN 07.3520.77 BRUNO CÉSAR DOS SANTOS GUIMARÃES
MN 07.3555.72 JONEI DO AMARAL RIBEIRO
MN 08.0180.90 DIEGO DOS SANTOS CORREIA
MN 08.0150.31 JACKSON FERREIRA DE MESQUITA
MN 86.2771.97 CLAYSON SOFISTE DE PAULA
MN 86.4010.33 JULIANO SILVA PINTO
MN 07.3647.25  RENILDO CARLOS FERREIRA
MN 86.1084.92  EWERTON HENRIQUE PADILHA GALENO
MN 07.3643.77  NILTON GOMES DE SÁ JUNIOR
MN 07.3547.89  VINICIUS SANTIAGO M. DOS SANTOS
MN 08.0275.95  DEMETRIOS SOARES ARCANJO

MN 07.3546.22  THIAGO PACHECO SILVA
MN 07.3587.25  RUY GOMES ROCHA

PRÊMIOS ESCOLARES: 
PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Destina-se ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

Concedido ao MN DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA, com média final 9,106. 

PRÊMIO “ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA”
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar as Praças que mais se 

distinguirem em cada Curso de Especialização. 
Concedido ao MN  DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA, com média final 9,106.

CURSOS
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PRÊMIO “BARÃO DE JACEGUAY” 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver maior média na área de 

Hidrografia, que abrange as disciplinas de Topografia, Cartografia, Sondagem, Marés e  Hidrografia 
Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,000):

Concedido ao MN DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA, com média final 9,697.

PRÊMIO “OCEANOGRÁFICO” 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-ESP-HN que obtiver a maior média na área de 

Geofísica, que abrange as disciplinas de Meteorologia e Oceanografia, desde que em nenhuma delas 
tenha obtido média inferior a (8,0). 

Concedido ao MN DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA, com média final 9,157.

PRÊMIO “NAVEGADOR” 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver maior média na área de 

Navegação, que abrange as disciplinas de Navegação I e Navegação II, desde que em nenhuma 
delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Concedido ao MN JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA, com média final 8,696.

5 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE FAROLEIRO (C-Espc-FR) 

Militares que concluíram o 26° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2011:

MN 08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO
MN 07.3618.40 GILBERTO MENDES SOARES
MN 07.3634.43 GERMANO SALDANHA CUNHA
MN 06.7690.12 CLEBERSON VARGAS WITCEL
MN 85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA
MN 06.0676.46 THIAGO CARNEIRO NUNES
MN 07.3526.62 ELEILSON MUNIZ DA SILVA
MN 07.3520.93 BRUNO DA SILVA
MN 07.3540.37 RAFAEL FARIAS SIMOES
MN 07.3634.94 GUTO CARVALHO ALVES
MN 07.3634.19 GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA
MN 86.4651.79 THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
MN 07.3620.99 VALDECY PINHEIRO SILVA
MN 07.3565.95 WILLIANS VIEIRA DE SOUZA
MN 86.4641.32 LUCIANO MARQUES SOARES
MN 07.3609.83 RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO

PRÊMIOS ESCOLARES: 

PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Destina-se ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

Concedido ao MN BRUNO MAIA DE CARVALHO, com média final 9,607. 
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PRÊMIO “ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA”
Oferecido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar as Praças que mais se 

distinguirem em cada Curso de Especialização. 

Concedido ao MN   BRUNO MAIA DE CARVALHO , com média final 9,607.

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Destina-se aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,500), 

em suas respectivas especialidades:

Concedido ao MN  BRUNO MAIA DE CARVALHO , com média final  9,607.

PRÊMIO “ALMIRANTE ALVES CÂMARA” 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de 

Equipamentos de Sinalização Náutica, que abrange as disciplinas de Equipamento de Sinalização 
Náutica I e Fontes de Energia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito 
(8,000):

Concedido ao MN BRUNO MAIA DE CARVALHO, com média final 9,663.

PRÊMIO “SUBOFICIAL OLIVEIRA” 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de 

Navegação, que abrange as disciplinas de Navegação I e Posicionamento de Sinais Flutuantes I, 
desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,000):

Concedido ao MN CLEBERSON VARGAS WITCEL, com média final 9,625. 

PRÊMIO “MESTRE JOÃO DOS SANTOS” 
Destina-se a premiar 

o Marinheiro do C-Espc-
FR que obtiver maior mé-
dia na área de Sinalização 
Náutica, que abrange as 
disciplinas de  Sinalização 
Náutica I, Sinais Náuticos 
e Sinalização Aplicada, des-
de que em nenhuma delas 
tenha obtido média infe-
rior a oito (8,000):

Concedido ao MN 
BRUNO MAIA DE 
CARVALHO, com média 
final 9,768.

CURSOS
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COMISSÕES

Durante a Operação Antártica 
(OPERANTAR) XXIX, iniciada no dia 24 de 
novembro de 2010 e encerrada no dia 26 de 
abril de 2011, o navio atuou como plataforma 
coletora de dados de diversos projetos de pes-
quisa na região antártica e realizou o apoio lo-
gístico à Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF).

Nos meses de janeiro a março de 2011, o 
navio lançou e recolheu, por meio de aeronave, 
pesquisadores e materiais de diferentes projetos 
nas Ilhas Joinvile, Marambio e Elefante. Em 
apoio ao Projeto do Grupo de Oceanografia de 
Altas Latitudes (GOAL) do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia da Criosfera (INCT-
Criosfera), foram realizadas estações oceano-
gráficas e recolhimento de dois fundeios oce-
anográficos no Estreito de Bransfield. Ainda 
no Estreito de Bransfield, em apoio ao Projeto 
Elisabete Braga, do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo – IOUSP/SP, fo-
ram realizadas 49 estações oceanográficas com 
coleta de água de superfície, perfazendo no total 
10 perfis transversais e um perfil longitudinal, 
além de análises e tratamento das amostras para 
validação dos dados em laboratório a bordo. 

Por ocasião da Passagem do Drake e no 
trajeto de Ushuaia até Montevidéu, no final 

do mês de março até o início de abril, o navio 
realizou lançamentos de boias de deriva e, em 
apoio ao Projeto Ronald (INCT-Criosfera), re-
alizou perfilagem vertical do oceano por meio 
do lançamento de sondas oceânicas tipo XBT e 
perfilagem horizontal da superfície do mar por 
meio do termossalinógrafo.

Após um período de reparos na Base 
Naval do Rio de Janeiro, iniciou-se, em 9 de 
outubro de 2011, a OPERANTAR XXX com 
a desatracação do navio do Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro e travessia até Rio Grande a 

ApOc Ary Rongel em postos de vôo na Antártica
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fim de receber as vestimentas antárticas e ma-
teriais de projetos e da EACF. Destaque para 

o recebimento da lancha Petrel, que se tornará 
mais uma plataforma de apoio à pesquisa na 
Baía do Almirantado.

Em outubro de 2011, com o objetivo 
de contribuir para a produção de informações 
ambientais (oceanográficas e meteorológicas) 
entre os paralelos 39º e 60ºS, foram realizadas 
estações oceanográficas nas proximidades da 
Convergência Subtropical e nas proximidades 
da Convergência Antártica, entre a Corrente 
das Malvinas e o ramo superior da Corrente 
Circumpolar Antártica em apoio aos projetos 
do Centro de Hidrografia da Marinha. Foram 
lançados “probes” de XBT durante a travessia 
e realizado o lançamento de boias de deriva 

nas estações oceanográficas realizadas e duran-
te a passagem no Drake. Em apoio ao Projeto 

Elisabete Braga (IOUSP/SP), foram rea-
lizados 16 pontos de coleta de água em 
superfície, a partir do Estreito de Drake e 
no Estreito de Bransfield. Destaque para 
o embarque do primeiro laboratório mó-
vel (container) do IOUSP, construído no 
âmbito do Projeto Carbothorium. Trata-
se de uma Unidade Avançada de pesquisa, 
adequada à realização de análises mais es-
pecializadas em ambiente apropriado.

Outro fato de grande destaque da 
OPERANTAR XXX foi o transporte e o 
desembarque de um motogerador movi-
do a etanol e quatro tanques, uma par-
ceria entre a Petrobras Biocombustível, 
a Vale Soluções em Energia (VSE) e a 
Marinha do Brasil. A partida na opera-
ção do motogerador a etanol será um dos 

eventos que marcará, em 2012, os 30 anos do 
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), 
tornando o Brasil o primeiro país a utilizar eta-
nol para geração de energia elétrica no conti-
nente antártico. 

Lançamento de Projeto na Ilha Marambio

Transporte dos tanques de etanol da VSE para a EACF

Estação Oceanográfica em apoio ao Grupo de 
Oceanografia de Altas Latitudes (GOAL) do 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da 
Criosfera (INCT-Criosfera)
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A Operação Antártica (OPERANTAR) 
XXIX, iniciada no dia sete de dezembro de dois 
mil e dez e encerrada em vinte e seis de abril de 
dois mil e onze, foi marcada pela participação 
do NPoAlteMaximiano após a instalação dos 
principais equipamentos de pesquisa oceano-
gráfica e dos ecobatímetros para a realização de 
levantamentos hidrográficos, incrementando o 
potencial operativo do Navio no que concerne 
ao apoio às pesquisas na campanha antártica.

Em 2011, o NPoAlteMaximiano reco-
lheu pesquisadores do refúgio Emílio Goeldi, 
na Ilha Elefante, que monitoraram a distribui-
ção das áreas de reprodução, muda e de ali-
mentação das populações de aves, para futuras 
análises de sua evolução e na avaliação de im-
pacto ambiental.

Também efetuou apoio por meio de rea-
lização de estações oceanográficas em águas ra-
sas, a fim de verificar o perfil físico químico da 
coluna d’água, e operações com bote inflável e 

aeronave para desembarque em pontos de cole-
ta de amostras de macroalgas e fungos associa-
dos, contribuindo para o estudo da diversidade, 
do ciclo de vida, da biomassa e da distribuição 
das mesmas na Península Antártica e ilhas ad-
jacentes, associando esses dados a indicadores 
físicos, químicos e microbiológicos de qualida-
de de água. 

Faina de Carga com a EACF

COMISSÕES
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Navio na Enseada Martel

Atuou como agente de cooperação com 
o Programa Antártico Búlgaro, apoiando logis-
ticamente a Estação Búlgara na Ilha Livingston 
por meio do transbordo de sete componentes 
do Grupo Base e material para o funcionamen-
to da Estação durante o verão.

Estão ainda previstos para a comissão, 
o apoio a projetos destinados a investigar os 
processos oceânicos e costeiros provocados pe-
lo derretimento do manto de gelo antártico e 
as fontes históricas e investigações arqueológi-
cas das primeiras ocupações na Antártica vin-
culadas à exploração de mamíferos nas Ilhas 
Shetland do Sul.

O navio atuou como plataforma de co-
leta de aerossóis, contribuindo para o estabele-
cimento de uma rede de monitoramento que, 
com o uso combinado de dados satelitais e mo-
delagem numérica de dispersão, visa esclarecer 
as questões relacionadas ao impacto dos aeros-
sóis na região austral do Hemisfério Sul.

Além dessas tarefas, realizou ainda a 
implantação e remoção de acampamentos nas 
Ilhas Rei George, com o objetivo de estudar 
a evolução das comunidades vegetais de áreas 
de degelo da Antártica, buscando o conheci-
mento de sua biodiversidade, sua distribuição 
e dinâmica de ocupação de novas áreas de de-
gelo; em Deception, a fim de estudar os pro-
cessos oceânicos e atmosféricos que ocorrem 
no Oceano Atlântico Sudoeste e sua relação 
com os mesmos ocorridos em altas latitudes; e 
em Seymor e Livingston, contribuindo para a 
implantação de um sistema de monitoramen-
to, a longo prazo, da dinâmica do permafrost 
e solos nas principais áreas livres de gelo da 
Antártica.

No período de nove de outubro até trin-
ta e um de dezembro de dois mil e onze, du-
rante a Operação ANTARTICA XXX, o navio 
efetuou o lançamento de pesquisadores na Ilha 
Elefante, dando continuidade ao monitora-
mento das populações de aves e à coleta de ma-
croalgas e fungos associados nessa região.

Em seguida, o navio demandou a Baía 
do Almirantado para apoio logístico à EACF, 
transferindo óleo combustível e material neces-
sários a sua manutenção e para o apoio às pes-
quisas brasileiras na região.

Equipamentos de Hidrografia em pleno emprego Apoio ao Programa Antártico Búlgaro na Ilha 
Livingston

Lançamento Conjunto CTD / Rosette
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Foram realizadas as seguintes comissões, 
em apoio ao Posto Oceanográfico da Ilha da 
Trindade:

– POIT I, no período de 07 a 22/FEV; e
– POIT V, no período de 17 a 30/OUT.

  Essas comissões têm por objetivo o 
transporte de material e pessoal, inspeção da             
sinalização náutica insular, apoio às atividades 
do PROTRINDADE e realização de ação de 
presença na área.  

Entre os dias 28/FEV a 01/ABR, foi rea-
lizada a comissão Geoimageamento I. Essa foi 
dividida em dois subprojetos:

– Varredura multifeixe na área de ocor-
rência dos depósitos de fosforita no Terraço 
do Rio Grande, para mapeamento geológico e 
geofísico em áreas de ocorrência de depósitos 
fosfáticos. 

– Levantamento batimétrico multifei-
xe da margem continental Sul Brasileira entre 
Santos e Paranaguá, visando o detalhamento 
das feições conhecidas como pockmarks e a 
possível ocorrência de exsudações de hidrocar-
bonetos na área.   

No período de 26/ABR a 12/ JUN, foi reali-
zada a comissão Geoimageamento II/Atualização 
cartográfica I. A comissão Geoimageamento II 
englobou os seguintes subprojetos:

– Batimetria multifeixe no paleo-cânion 
do rio São Francisco, de modo a investigar a 
remobilização dos sedimentos da clinoforma 

Sondagem com lancha em Fernando de Noronha

COMISSÕES
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deltaica do rio e o seu transporte para a região 
de talude e bacia.

– Geoimageamento na região do delta 
do Rio Apodi-Mossoró, para  caracterizar fi-
siograficamente o talude adjacente aos dois 
principais vales incisos da plataforma norte, do 
Rio Grande do Norte. 

A comissão Atualização Cartográfica I te-
ve como propósito contribuir para o Projeto de 
Geoimageamento do Fundo Oceânico e atua-
lização da Carta Náutica 52 – Proximidades do 
Arquipélago de Fernando de Noronha.

No período de 05/SET a 01/OUT, foi 
realizada a comissão Geoimageamento III/

Atualização cartográfica VII. O geoimagea-
mento ocorreu na margem continental sudes-
te brasileira, nas proximidades do litoral do 
Estado do Rio de Janeiro e teve como objetivos 
analisar em detalhes a morfologia da platafor-
ma ao largo de Cabo Frio e de associar os do-
mínios morfológicos às variações de processos 
erosivos e deposicionais.

A Atualização Cartográfica VII te-
ve como objetivo contribuir para o Projeto 
de Geoimageamento do Fundo Oceânico e 
atualização da Carta Náutica 21060 (INT 
2007) – Do arquipélago dos Abrolhos ao 
Cabo Frio.

Nivelamento Geométrico – 
Fernando de Noronha

Rastreio – 
Fernando de Noronha e Itajaí
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O NHo “Cruzeiro do Sul” realizou no 
período de 23 de fevereiro a 17 de maio de 
2011 o Levantamento Hidrográfico de Ordem 
1A da publicação da Organização Hidrográfica 
Internacional sobre padrões para Levantamento 
Hidrográficos, Standards for Hydrographic 
Surveys (S-44, 5ª Edição), nas proximidades 
do Cais da Portuguesa no Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro, utilizando ecobatímetro 
monofeixe e sonar de varredura lateral (Side 
Scan Sonar), com a finalidade de mapear a pro-
fundidade local e de localizar os conjuntos de 
poitas e amarras do sistema de amarretas, utili-
zado como auxílio à atracação dos Rebocadores 
de Alto Mar, subordinados ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste.

Dando continuidade às atividades, o 
Navio realizou no período de 22 de Agosto 
a 14 de outubro de 2011 Levantamento 
Hidrográfico de Ordem 1B, de acordo com 
a publicação da Organização Hidrográfica 

Internacional sobre padrões para Levantamento 
Hidrográficos, Standards for Hydrographic 
Surveys (S-44, 5ª Edição), nas proximidades do 
Cais da Portuguesa, Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro, utilizando ecobatímetro monofeixe, 
com a finalidade de subsidiar a avaliação sobre a 
necessidade de dragagem do Cais da Portuguesa, 
contribuindo para a atualização de Plano Piloto.

Lançamento de XBT

COMISSÕES
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O Navio realizou no período de 18 de 
outubro a 22 de dezembro de 2011, na re-
gião oceânica do Atlântico Sul entre o Rio 
de Janeiro e a África do Sul, a Comissão 
TRANSATLÂNTICO II, a segunda comis-
são oceanográfica transoceânica realizada pelo 
NHo “Cruzeiro do Sul”. Teve como propósi-
to, contribuir para a coleta de dados ambien-
tais em apoio aos projetos de pesquisa apro-
vados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) – “Monitoramento e 
Modelagem de Fluxos de CO2 no Atlântico 
Sul e Oceano Austral” e “Relações entre a 
estrutura de comunidades fitoplanctônicas 

e as taxas de incorporação de carbono inor-
gânico no oceano Atlântico Sul e Tropical” 
–  e, de forma compatível, apoiar a produção 
de informações ambientais (oceanográficas e 
meteorológicas) voltadas ao Setor Operativo 
e de Segurança da Navegação. Participou 
da Comissão um total de 26 pesquisado-
res das seguintes Instituições Nacionais: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São 
Paulo (USP), e Fundação Universidade do 
Rio Grande (FURG).
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Em 2011, o Navio permaneceu em 
Período de Manutenção Geral, na Base Naval 
do Rio de Janeiro, ocasião em que foram revita-
lizados seus sistemas vitais bem como diversos 
compartimentos internos, a fim de possibilitar 
um maior conforto e segurança à tripulação. 
Em decorrência de dois convênios firmados 
entre o MCT e a MB, via FINEP/FUNDEP/
DHN, o navio recebeu investimentos que pos-
sibilitaram a instalação de dois laboratórios de 
pesquisa, de um guincho oceanográfico com 
capacidade de operar até 2000m, por meio de 
estação lateral rebatível, reforma de seu guin-
daste para lançamento de bóias meteoceano-
gráficas com capacidade de manobra de carga 
até 6 ton, além da instalação de  equipamentos 
hidroceanográficos e de comunicações.

Comparação das isobatimétricas da Carta Náutica 1515 
com as obtidas na sondagem.

COMISSÕES
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No período de 02MAI a 03JUN de 
2011, uma equipe volante do Navio reali-
zou sondagem monofeixe nas proximidades 
do CAMR e da BAMRJ, com o objetivo de 

fornecer subsídios para avaliar a possibilida-
de de implantar um modal marítimo entre a 
BAMRJ e o CAMR, assim como atualizar as 
Cartas Náuticas 1514 e 1516.

Caminho percorrido durante 
o rastreio cinemático realizado 

na BNRJ

Caminho percorrido, a pé, 
durante o rastreio cinemático 
realizado no CNPA.

Caminho percorrido no rastreio cine-
mático no CIAGA, BAMRJ e CIAA.
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ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DO 
RIO DE JANEIRO

No período de 13 de junho a 20 de ju-
lho, o Navio Oceanográfico “Antares” realizou 
a Comissão Atualização Cartográfica do acesso 
ao Rio de Janeiro. Teve como tarefa principal 
a aquisição de dados batimétricos, geomorfo-
lógicos, e de auxílios à navegação, com a fina-
lidade de levantar elementos necessários à atu-

alização de documentos náuticos ao largo da 
Baía da Guanabara, entre as Ilhas Maricás e as 
Ilhas Tijucas. O Navio empregou o Sonar de 
Varredura Lateral Interferométrico Teledyne 
Benthos C3D, com capacidade de varredura 
sonar e multifeixe simultaneamente, e ecoba-
tímetro monofeixe SIMRAD EA500. Foram 
navegadas 1.834 milhas náuticas navegadas e 
feitos 18 dias de mar.

COMISSÃO PIRATA BR-XIII

No período de 11 de agosto a 5 de outu-
bro, o Navio Oceanográfico “Antares” realizou 
a Comissão PIRATA BR-XIII e teve com tare-
fa principal a manutenção da operacionalidade 
de oito boias de fundeio do tipo ATLAS, que 
constituem a contribuição brasileira ao Projeto 
PIRATA. O Navio também recebeu as tarefas 

de coleta de dados oceanográficos, meteorológi-
cos e batimétricos, de nivelamento geométrico 
da estação maregráfica do Porto de Mucuripe 
e de verificação dos auxílios à navegação, com 
o propósito de contribuir para produção de in-
formações ambientais, bem como enriquecer 
o Banco Nacional de Dados Oceanográficos. 
Fo-ram navegadas 6.683,2 milhas náuticas na-
vegadas e feitos 39 dias de mar.

COMISSÕES
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O PIRATA (Previsão e Pesquisa com 
Rede de Boias Fixas no Atlântico Tropical) é um 
projeto de cooperação entre instituições cientí-
ficas do Brasil (INPE - Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), da França (IRD - Institut 
de Recherche pour le Développement) e dos 
Estados Unidos da América (NOAA - National 
Ocean Atmospheric Administration), tendo co-
mo propósito estudar as interações entre o ocea-
no e a atmosfera na região do Atlântico Tropical.

Esses estudos têm por instrumento uma 
rede de boias fixas do tipo ATLAS, que coletam 
e disseminam por satélite dados meteorológi-
cos e oceanográficos. As tarefas dessa Comissão 
consistiram no recolhimento e na substituição 
de sensores de oito boias ATLAS, fundeadas em 
profundidades superiores a 4.000 metros, além 
da coleta de dados oceanográficos e meteorológi-
cos ao longo de todo o deslocamento do Navio.

XIV COLACMAR / Elevação do Rio Grande

No período de 27 de outubro a 20 de 
novembro, o Navio Oceanográfico “Antares” 
realizou a Comissão XIV COLACMAR / 
Elevação do Rio Grande e teve como tare-
fas representar a Marinha do Brasil no XIV 
Congresso Latino-Americano de Ciências do 
Mar (XIV COLACMAR), realizar a coleta de 
dados ambientais na região da Elevação do Rio 
Grande em apoio ao projeto “Estudo da diver-
sidade biológica associada à Elevação do Rio 
Grande, Atlântico Sul-ocidental” aprovado pe-
lo MCT e, de forma compatível, apoiar a pro-
dução de informações ambientais (oceanográ-
ficas, hidrográficas e meteorológicas), voltadas 
ao Setor Operativo e à segurança da navegação. 
Foram navegadas 2436,2 milhas náuticas nave-
gadas e feitos 16 dias de mar.

VITÓRIA-TRINDADE / MCT-III

No período de 28 de novembro a 21 de 
dezembro, o Navio Oceanográfico “Antares” re-
alizou a Comissão Vitória-Trindade/MCT-III e 
teve como tarefa a execução de atividades oceano-
gráficas, biológicas, batimétricas e meteorológicas 
de apoio aos projetos: “A interação da hidrodi-
nâmica de meso-escala com o transporte de nu-
trientes, a produtividade primária e a comunida-
de zooplanctônica na costa centro-sul do Espírito 
Santo” e “O papel das correntes superficiais no 
transporte de lar-
vas de peixes re-
cifais ao longo da 
Cadeia Vitória-
Trindade”, am-
bos da UFES e 
aprovados pelo 
MCT. Os da-
dos coletados 
ao longo desta 
operação contri-
buíram para o enriquecimento da base de dados 
do Banco Nacional de Dados Oceanográficos 
(BNDO), em apoio à produção de informações 
ambientais, necessárias ao planejamento e con-
dução de operações navais, nas áreas de interesse 
da Marinha. Nesse trabalho, o Navio passou por 
todas as elevações submarinas da Cadeia Vitória-
Trindade (Banco Vitória, Banco Montague, 
Banco Ja-seur, Banco Davis, Banco Dogaressa 

e Monte Submarino 
Columbia), pela Ilha 
da Trindade e pelas 
Ilhas Martin Vaz, re-
alizando 79 estações 
oceanográficas. Em 
cada estação, foram 
executados arrastos 
horizontais com re-
de biológica Bongo, 
arrasto vertical com 
rede biológica WP2 
e perfilagem verti-
cal com conjunto 

CTD-Rosette. Foram navegadas 2.704,3 mi-
lhas náuticas navegadas e feitos 19 dias de mar.

Atualização Cartográfica do Rio de Janeiro

XIV COLACMAR \ 
Elevação do Rio Grande

Atualização Cartográfica do Rio de Janeiro
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Operação do Sidescan C3D

Lançamento do ADCP

No início de 2011, o Navio realizou co-
missões de experiência de máquinas e para ades-
tramento da tripulação. Em seguida, sofreu uma 
Inspeção Operativa (CIASA), na qual foi apro-
vado e considerado apto para executar comissões 
hidroceanográficas e de lançamento/ recolhi-
mento/rodízio de boias. As comissões realizadas 
após a CIASA estão pormenorizadas abaixo: 

LH 005/11 – Costa Sul III / PNBOIA VI
(14 de fevereiro a 15 de abril de 2011)

Na Operação COSTA SUL III, a co-
missão teve como propósito realizar a coleta de 
dados oceanográficos costeiros, visando à pro-
dução de informações da região em situação de 
verão, em cumprimento ao Plano de Coleta de 
Dados Meteorológicos e Oceanográficos, PCD-
METOC. Porém, não foi possível a conclusão 
da comissão devido às condições desfavoráveis de 
mar desfavoráveis e à avaria ocorrida no Navio. 

A Operação PNBOIA VI teve como 
propósito contribuir para a obtenção e dispo-
nibilização à comunidade científica brasileira, 
de dados meteorológicos e oceanográficos nas 
áreas oceânicas de interesse do Brasil, por meio 
do lançamento de boias meteoceanográficas de 
fundeio. Estas boias foram lançadas nos litorais 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. Além disso, foi executado o recolhimen-
to de uma boia do mesmo tipo no litoral do 
Rio de Janeiro e o lançamento de um ADCP, 
na saída do Porto de Itajaí-SC.

LH 011/11 – Atualização Cartográfica II
(16 de maio a 10 de junho de 2011)

O Navio teve como missão efetuar 
Levantamento Hidrográfico na Baía da Ilha 
Grande, com a finalidade de atualizar a Carta 
Náutica 1621 – Baía da Ilha Grande – Parte 
Leste (Terminal da Ilha Guaíba) e o Roteiro 
Costa Sul, a fim de obter dados batimétricos, 
geodésicos, geológicos, topográficos, oceano-
gráficos e de auxílios à navegação. O navio 
concluiu todas as tarefas atinentes à IE, com 
destaque para a operação do SideScan interfe-
rométrico C3D, equipamento inédito na MB 
até então, usado para detecção e determinação 
de perfil de um casco soçobrado. O Navio foi 
o primeiro da MB a operar tal equipamento.

APOINST III (15 a 16 de setembro de 2011)
O Navio realizou a missão de apoio 

ao Curso de Especialização em Hidrografia e 
Navegação (C-Esp-HN), na qual foram apli-
cadas provas de navegação para os alunos do 
referido Curso.

APOINST X (17 a 18 de outubro de 2011)
O Navio teve como tarefa apoiar o 

Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia pa-
ra Oficiais (CAHO), na qual foram conduzidas 
aulas de compensação de agulha magnética, 
bem como planejamento e execução de sonda-
gem monofeixe.
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Durante o mês de abril, o Navio enviou 
uma equipe para realizar um Levantamento 
Hidrográfico nas proximidades do Cais da 
Portuguesa no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro, com os propósitos de verificar o asso-
reamento na área e de levantar elementos para 
a atualização das Cartas Náuticas 1515 e 1512, 
na região compreendida entre o Cais da por-
tuguesa e a Ilha das Cobras. O Levantamento 
também incrementou o adestramento dos mi-
litares recém formados nos cursos de aperfeiço-
amento e especialização em Hidrografia

No mês de agosto, o Navio enviou 
uma equipe para realizar um Levantamento 
Hidrográfico nas proximidades dos píeres de 
atracação do Clube Naval Charitas. Os dados 
batimétricos, adquiridos pelo ecobatímetro 
monofeixe portátil EA400, assim como os da-
dos geodésicos, geológicos, topográficos e de 
auxílios à navegação, adquiridos durante o le-
vantamento, serviram de subsídios para a atua-
lização da carta náutica 1511. 

  No período de 27 de julho a 11 de agos-
to, por meio de uma equipe volante, o Navio 
realizou um Levantamento Hidrográfico nas 
proximidades do cais de atracação da Base 

Almirante Castro e Silva, bem como pesquisa 
de perigo na Laje do Pampo. Foram adquiridos 
dados batimétricos com o ecobatímetro mono-
feixe EA400, assim como dados adquiridos pelo 
SideScan Klein 3000, que juntos aos elementos 
geodésicos e geológicos serviram de subsídios 
para a atualização da Carta Náutica 1515.

Em outubro, o Navio enviou uma equi-
pe para realizar um levantamento nas proximi-
dades da ilha de Santa Cruz, Rio de Janeiro, 
com o propósito de verificar o assoreamento na 
área e de levantar elementos para a atualização 
da Carta Náutica 1515.

Levantamento 
realizado nas 
proximidades da 
BACS
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CONEXÃO ENTRE FUNÇÃO DE 
VARIÁVEL COMPLEXA E PROJEÇÕES 

CARTOGRÁFICAS

RESUMO

O objetivo principal deste artigo é de 
realizar um estudo de caso para a obten-
ção da projeção estereográfica a partir da 
projeção de Mercator, usando a função ex-
ponencial complexa. O objetivo secundá-
rio é de contribuir para o processo ensino-
-aprendizagem a fim de atenuar o efeito da 
divisão do ensino superior em dois ciclos, o 
básico e o profissional, na área tecnológi-
ca. Para o entendimento do artigo, bastam 
alguns conhecimentos de Trigonometria e 
de Números Complexos do ensino médio e 
de Cálculo I do ensino superior.

Palavras-chave: Função de Variável 
Complexa; Função Exponencial Complexa; 
Projeções Cartográficas; Projeção Estereo-
gráfica; Projeção de Mercator; loxodrô-
mica; latitude crescida; Pedro Nunes; 
Mercator.

1. INTRODUÇÃO

A teoria das funções de uma variá-
vel complexa é uma das partes da análise 
matemática que representa um dos ins-
trumentos mais poderosos da matemáti-
ca aplicada à engenharia, oceanografia 
e física propriamente dita. Neste artigo, 
a apresentação da teoria inicia pelos fun-
damentos clássicos abordado nos livros de 
Matemática e, a seguir, são feitas as adap-
tações necessárias para a sua aplicação 

ao mapeamento da superfície da Terra 
na forma de mapas geográficos e cartas 
náuticas. 

Com respeito à carta náutica, apre-
sentam-se as origens dos estudos da lo-
xodrômica e da projeção de Mercator. Um 
dos objetivos deste artigo é contribuir pa-
ra diminuir o hiato existente entre o ciclo 
básico e o ciclo profissional, no ensino da 
Matemática aos futuros engenheiros cartó-
grafos, civis e agrimensores, oceanógrafos 
e hidrógrafos. No ciclo básico, são estu-
dadas as matérias consideradas básicas, 
tais como Matemática e Física, e no profis-
sional, àquelas pertinentes às atribuições 
do formando. Segundo Feedman, (2001), 
mesmo na graduação em matemática, nos 
EUA, os alunos raramente aprendem as 
representações cartográficas abordadas 
neste artigo.

Ao ensinar as matérias profissionali-
zantes, o professor constata, muitas vezes, 
que os alunos já estão esquecidos de con-
ceitos aprendidos no ciclo básico necessá-
rios para o estudo que se está fazendo no 
ciclo profissional. Na área da engenharia, 
por exemplo, o intervalo de tempo decor-
rido nesta situação pode chegar a quatro 
anos. Na Hidrografia, ainda é maior, pois o 
curso da Escola Naval tem quatro anos de 
duração e, ao seu término, o Oficial Aluno 
cumpre dois anos de embarque. Depois, 
ingressa em um dos cursos de aperfei-
çoamento, dentre eles o de Hidrografia, 
na Diretoria de Hidrografia e Navegação 

1 Engenheiro Cartógrafo e Civil, MSc em Geomática, Professor aposentado da UERJ e do CAHO – Curso de 
Aperfeiçoamento em Hidrografi a para Ofi ciais da Marinha do Brasil

Antonio Vieira Martins1 
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- DHN. De um modo geral, ao se ministrar 
no ciclo básico alguma disciplina profis-
sional, aborda-se apenas alguns aspectos, 
cujo objetivo é facilitar a opção do aluno 
dentre os ramos da engenharia a seguir, 
ou do curso de aperfeiçoamento, no caso 
da Escola Naval.

Como estudo de caso, o artigo apre-
senta a obtenção da representação estere-
ográfica a partir de Mercator. Neste estu-
do, a função exponencial complexa surge 
como um caminho natural para o estabe-
lecimento de uma delas a partir da outra. 
Portanto, a função exponencial provê a 
conexão entre elas. Embora o estudo se-
ja feito considerando a forma esférica da 
Terra, conclui-se que ele pode ser aplicado 
à forma elipsóidica.

2. VISÃO GERAL SOBRE OS PRINCIPAIS 
ASPECTOS

Devido ao aspecto didático que se 
quer dar ao artigo, são recordados a se-
guir alguns tópicos da teoria das funções 
de variável complexa.

2.1. Definição de Variável Complexa

A definição genérica de função de 
variável complexa é dada por:

f (z) : D ⊂ C → F ⊂ C

Sendo D um subconjunto do conjun-
to dos números complexos C que é trans-
formado no subconjunto F pela função 
f(z). O subconjunto F é a imagem do sub-
conjunto D.

A função f (z) pode ser interpretada 
no plano de Argand-Gauss como uma fun-
ção de duas variáveis reais que mapeia os 
pontos (x,y) ∈ D em pontos (u,v) ∈ F ⊂ C. 
Assim

f (x,y) = u (x,y) + iv (x,y) (1)

2.2. Continuidade da Função

Considerando uma variável comple-
xa z0 ∈ D, pode-se calcular o limite de f (z) 
quando z → ∈ z0:

f0  = lim f (z)

desde que qualquer que seja a trajetória 
que leva o ponto z para o ponto z0 no do-
mínio acarretar f (z) indo para f0 na ima-
gem, diz-se que a função de variável com-
plexa é contínua em z0. Usando a relação 
(1), tem-se:

2.3. A Função Exponencial

A mais importante função de variá-
vel complexa é a função exponencial que 
é definida para todo z = x + iy ∈ C como:

Note-se que na equação (3) para 
y = 0, tem-se a função exponencial para 
variáveis reais, e x. Naquela equação, e é a 
base dos logaritmos naturais ou neperia-
nos e seu valor é 2,71828182845045... Por 
outro lado, se x = 0, chega-se à conhecida 
relação de Euler

Da Teoria dos Números Complexos 
estudada no ensino médio, tal como em 
Machado (1986), sabe-se que o número 
complexo z = x + iy pode ser escrito na 
forma polar z=ρ(cos θ+isen θ), onde ρ é a 
distância do ponto z à origem do sistema 
de coordenadas retangulares x, y e θ é o 
ângulo que a reta suporte dessa distância 
forma com o eixo-x, medido no sentido an-
ti-horário. Então, a relação de Euler pode 
ser escrita na forma a seguir:

z → z0 

(2)

(5)

(4)

(3)

z = ρe iθ
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Calculam-se as derivadas parciais 
(10) e (11) em x = x0 e y = y0. Nas proje-
ções cartográficas estes pontos são deno-
minados centros da projeção. Substituindo 
estas equações na equação (9) e após ma-
nipulações chega-se a:

2.5. Condição de Cauchy – Riemann

A equação (12) permite verificar du-
as condições que devem ser satisfeitas si-
multaneamente para ser possível calcular 
f’ (z0):

Estas duas condições são chamadas 
de condições de Cauchy – Riemann e ga-
rantem que f (z) seja diferenciável e contí-
nua em z = z0. Essas condições permitem 
que se conhecendo a função u a outra fun-
ção v estará completamente determinada a 
menos de uma constante. Essa constante é 
determinada por alguma condição inicial 
imposta ou anulada pelo posicionamento 
conveniente da origem do sistema de coor-
denadas. As funções u e v assim determina-
das são denominadas funções harmônicas.

2.6. Função Analítica

Uma função f (z) é dita analítica se 
sua derivada f’ (z) existir e for contínua em 
todo z ∈ D. Portanto, para verificar se uma 

2.4. Derivada da Função de variável 
Complexa

Vale recordar que a derivada de uma 
função real é relacionada ao limite da tan-
gente à curva em torno do ponto de inte-
resse. No caso da função complexa f (z), a 
sua derivada em z0 ∈ D é dada, em nota-
ção de Newton, por:

Obviamente, desde que o limite exis-
ta e seja invariante em relação à trajetória 
de z tendendo a z0. É importante lembrar 
que a diferencial complexa dz é função 
das diferenciais reais dx e dy, assim:

dz = dx + idy                

Também é usual utilizar-se a notação 
para derivada de variáveis complexas:

                                           

O segundo membro de (8) é a expres-
são da derivada na notação de Leibniz. 
Interpretando a equação (6) em termos 
da derivada direcional das funções u(x,y) 
e v(x,y), observa-se que estas funções de-
vem ter certas características para que f 
(z) seja diferenciável. Para comprovar isto, 
a equação (6) será reescrita em termos de 
u(x,y) e v(x,y) e sabendo que z0=x+iy e 
z0=x0+iy0, temos:

Desenvolvendo o numerador e o de-
nominador e representando as diferenças 
correspondentes por delta maiúsculo, co-
mo é usual, tem-se:

(6)

(10)

(11)

(13)

(14)

(7)

(8)

(9)

sendo ∆u e ∆v dada por:
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função é ou não analítica faz-se, rapida-
mente, o teste pelas duas condições das 
equações (13) e (14). Um exemplo ilus-
trativo é dado a seguir para uma função 
w = f(z).

Seja a função w = e z, que pode ser 
escrita w = ex+iy = ex . eiy

Ou, pela a relação de Euler:

f(z) = ex (cosy + iseny)

Usando a notação da equação (1):

u(x,y) = ex cos y

v(x,y) = ex sen y

 
2.7. Famílias Ortogonais

Sendo f (x,y) = u (x,y) + iv (x,y) uma 
função analítica e a e b constantes arbitra-
rias das partes real e imaginária, respecti-
vamente, ou seja u(x,y)=α e v(x,y)=b, ca-
da membro e uma família é perpendicular 
a cada membro da outra família nos seus 
pontos de interseção.

Lembrando que a declividade da re-
ta tangente à curva, no ponto considerado, 
está relacionada com a derivada da fun-
ção, pode-se escrever:

onde a notação de derivada parcial em re-
lação a uma variável é simplificada, por 
exemplo,            . De modo análogo, a decli-
vidade da reta tangente à curva v(x,y)=b 
é:

O produto das declividades das duas retas 
tangentes às respectivas curvas é:

Pelas condições Cauchy – Riemann (13) e 
(14)  ux= vy , uy = - vx

tg ∝ . tgβ =  -1

O que prova que as curvas das duas 
famílias são ortogonais. 

3. Transformações Conformes e suas 
Aplicações

A curva que se obtém unindo os 
pontos (x,y) no plano real exibe o gráfico 
de f (x) e pode-se visualizar, facilmente, 
a correspondência biunívoca entre es-
sa duas variáveis reais. Por outro lado, 
quando w = f (z) e as variáveis w e z são 
complexas, não se dispõe de tal repre-
sentação gráfica da função considerada, 
pois é preciso usar um plano para a re-
presentação de cada variável. Entretanto, 
algumas informações sobre a função po-
dem ser obtidas graficamente exibindo-se 
conjuntos de pontos correspondentes a z 
e w. É mais simples, em geral, desenhar 
dois planos complexos separadamente pa-
ra as variáveis z e w. Dessa maneira, para 
cada ponto (x,y) no plano-z, no domínio 
de definição da função f , existe um ponto 

Figura 1 – Famílias de Curvas Ortogonais

Derivando u(x,y)=α com relação a x, 
tem-se:



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXVIII 45

ARTIGOS

Figura 2a – Plano-z

Figura 2b – Plano-w

(u,v) no plano-w, no contradomínio de f. A 
correspondência entre os pontos nos dois 
planos se diz uma transformação de pon-
tos do plano-z em pontos do plano-w pela 
função f. Pontos w são, então, imagens de 
pontos z. Essa imagem pode ser de uma 
curva ou de uma região.

A transformação de curvas e regiões 
fornece, em geral, mais informações sobre 
a função do que a transformação de pon-
tos individuais. Por exemplo, retornando à 
função w=ez que pode ser escrita em coor-
denadas polares na forma reiθ= ex eiy, res-
pectivamente. Identificando os dois mem-
bros da igualdade, tem-se:

r = ex

θ = y

A transformação, portanto, leva retas 
x = c no plano-z nos círculos  r = ec no 
plano-w, e as retas y = c nas radiais θ = c 
no plano-w, onde c é constante.

O retângulo ABCD é transformado 
numa parte A’B’C’D’ do anel circular.

Nas projeções conformes os para-
lelos e os meridianos dos mapas e cartas 
são funções harmônicas e formam famílias 
de curvas ortogonais, portanto atendem à 
condição de Cauchy-Riemann. Duas des-
sas projeções cartográficas serão estuda-
das a seguir. 

4. Projeções Cartográficas

As projeções cartográficas realizam 
o mapeamento da superfície da Terra em 
outra superfície denominada carta ou 
mapa. Quando a transformação preser-
va os ângulos, ou seja, não os deforma, 
ela é denominada conforme. No âmbito 
da função de variável complexa, viu-se 
que uma transformação é realizada entre 
dois planos. Portanto, é necessário, ini-
cialmente, representar a superfície cur-
va da Terra em um plano e, em seguida, 
este plano poderá ser transformado em 
outro plano por uma função de variável 
complexa.

Com respeito ao sistema de coorde-
nadas na Figura 2a ele é, classicamente, 
usado em matemática e é preciso adaptá-
-lo para atender a tradição de se graduar 
os instrumentos de medida de ângulo, tais 
como transferidores, astrolábios, bússolas, 
teodolitos, considerando o sentido horá-
rio para seu crescimento. Na Figura 2a o 
sentido de crescimento do ângulo é o tri-
gonométrico ou anti-horário. Neste artigo, 
como se mostra mais adiante, as Figuras 
3a e 3b serão assemelhadas aos planos 
da projeção de Mercator e estereográfica, 
respectivamente, sendo (v,u) e (x,y) as res-
pectivas variáveis.

Para considerar o crescimento de um 
ângulo no sentido horário, basta trocar o 
eixo-y pelo eixo-x como na Figura 3a. O 
círculo dividido pelos eixos coordenados 
origina quatro quadrantes, os quadran-
tes topográficos. O ângulo compreendido 
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entre o eixo x ou v, agora na vertical, e uma 
direção qualquer é denominado azimute. 

O azimute varia de 0º a 360º no sentido 
horário, a partir do norte do mapa.

Na Figura acima, no plano-w as retas 
verticais u = constante são os meridianos 
e suas imagens no plano-z são as retas ra-
diais com inclinação θ = u constante. Isto 
será provado mais adiante. A variável u é 
denominada longitude λ e, normalmente, 
tem para domínio [ -π≤λ≤π]. Se o meri-
diano central é o meridiano de Greenwich 
as longitudes são negativas para o oeste 
e positivas, para leste deste meridiano, 
nesta convenção. Assim, as longitudes que 
abrangem o Brasil são negativas.

5. As Projeções Estereográfica e de 
Mercator

Inicialmente, adota-se para forma de 
Terra uma esfera de raio r = 1 parame-
trizada, usando coordenadas esféricas: o 
raio r, a co-latitude δ e a longitude λ. Desta 
maneira, estando fixado o raio, qualquer 
ponto da esfera é determinado por esses 
dois ângulos. A origem de contagem da 
co-latitude é o pólo da esfera e a origem 
da longitude é o meridiano origem que 
pode ser o meridiano central ou o meridia-
no de Greenwich, como mostra a Figura 4. 
Em projeções cartográficas denomina-se 
esfera-modelo à Terra reduzida à escala 
do mapa ou carta.

A co-latitude, ou distância polar, 
é a distância do ponto P até ao pólo e a 

Figura 3a – Plano-w (w =v +iu) Figura 3b – Plano-z (z = x+iy)

Figura 4 – Coordenadas esféricas do ponto P

longitude é a distância, medida no plano 
do equador, entre o meridiano que con-
tém o ponto P e o meridiano de origem. 
Mais precisamente, é o retilíneo do die-
dro formado por aqueles dois planos. Os 
semicírculos conectando os dois pólos são 
os meridianos da esfera. Para o primeiro 
meridiano corresponde λ = 0. Se o me-
ridiano de origem não é o meridiano de 
Greenwich, sua longitude será λ0. Neste 
caso, a coordenada esférica corresponden-
te à longitude do ponto P é a diferença da 
longitude entre esses dois meridianos, ou 
seja, ∆λ = λ – λ0.

Em um mapa da esfera na projeção 
conforme os ângulos entre duas linhas 
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quaisquer que se interceptam na esfera 
são mantidos sem deformação ao serem 
representados no mapa. Então, a repre-
sentação conforme mantém  inalterada a 
forma das pequenas regiões, mas acarre-
ta deformação nos comprimentos, o que 
resulta na alteração da escala do mapa 
e, consequentemente, no valor das áreas 
daquelas regiões. A alteração dos compri-
mentos será avaliada, mais adiante, por 
um coeficiente, denominado coeficiente 
de deformação linear ou fator de escala, 
que terá um papel importante na dedução 
da lei da projeção, ou seja, da função que 
estabelece a correspondência biunívoca 
entre os pontos do domínio, neste caso na 
superfície da esfera-modelo, e do contra-
domínio, ou seja, o mapa.

5.1. A Projeção Estereográfica

A projeção estereográfica é a re-
presentação conforme da esfera conheci-
da desde a Grécia antiga. Foi usada por 
Hiparcos no século II a.C. para mapear 
a esfera celeste. Ela é construída proje-
tando-se um ponto P da esfera no plano 
tangente a ela a partir do pólo situado na 
extremidade do diâmetro que contém o 
ponto de tangência como mostra a Figura 

Figura 5 – Perspectiva Projeção Estereográfica
Adaptada de [Kaplan – 1972]

Figura 6a – Projeção estereográfica 

Figura 6b – Quadriculado com pontos cardeais

5, onde se considera o sistema de coorde-
nadas da mão esquerda ou sinistrógero.

Lei da Projeção Estereográfica

Intuitivamente, percebe-se que as 
imagens dos meridianos na esfera-modelo 
são representadas por retas concorrentes 
no pólo de tangência, que é a origem do 
sistema de coordenadas retangulares (x,y) 
e as imagens dos paralelos são circunfe-
rências concêntricas na origem desse sis-
tema de coordenadas. O raio da circun-
ferência é o módulo do número complexo 
z = x+iy ou z=reiθ na forma polar. Neste 
caso, r = 1.

meridiano de origem

Cada raio da circunferência é uma 
função do ângulo excêntrico    com origem 
no pólo N, como se mostra na Figura 6a. Em 
notação simbólica r(δ)=f(   ). Sendo r = 1 
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logo, o raio da transformada do paralelo 
que contém o afixo de z, no quadriculado 
do mapa na Figura 6b, correspondente ao 
ponto P da esfera é: 

A expressão (15) é a lei da projeção 
estereográfica.

5.2.  A Loxodrômica ou Linha de Rumo

Pedro Nunes (1502 – 1579), matemá-
tico e cosmógrafo real, nasceu em Alcácer 
do Sal, Portugal, e teve grande participa-
ção nas navegações portuguesas que re-
sultaram no descobrimento de partes do 
planeta até então desconhecidas pelos 
europeus. Em 1532 percebeu a natureza 
da trajetória seguida pela embarcação ao 
manter constante o seu rumo. Na época 
ela ficou conhecida como linha de rumo e, 
mais tarde, loxodrômica. Ele provou que 
um barco que, hipoteticamente, seguisse 
com ângulo constante com os meridia-
nos, não retornaria ao local de partida, 
se aproximaria de um dos pólos, mas só 
o alcançando após um número infinito de 
voltas Crato (2010). Pedro Nunes destacou 
que a linha de rumo seria representada 
por uma linha reta na carta-de-marear, a 
carta naútica que os portugueses criaram 
para apoiar a sua navegação transoceâni-
ca. Ele estabeleceu a condição para que 
a loxodrômica fosse representada por uma 
linha reta na carta: a razão existente entre 
os comprimentos de um arco de paralelo 
e de meridiano, na carta, fosse a mesma 
existente entre os homólogos desses ar-
cos, sobre a superfície da Terra. Esse valor 
constante da razão seria mantido ao longo 
de toda a trajetória. Pedro Nunes estudou, 

também, outra curva notável para a nave-
gação denominada ortodrômica que cons-
titui a menor distância entre dois pontos 
sobre a superfície da Terra.

5.3.  A Projeção de Mercator

Gerardus Mercator (1512 – 1594), 
cartógrafo holandês, nasceu em Flandres, 
que hoje é cidade belga, dedicou sua vi-
da profissional à construção de globos e 
mapas. Ele, provavelmente, conhecia os 
estudos de Pedro Nunes, que tinham sido 
publicados em vários países da Europa. 
Em 1569, ele construiu um mapa onde as 
linhas de igual latitude fossem todas pa-
ralelas ao equador e perpendiculares aos 
meridianos, que eram igualmente espaça-
dos. Neste mapa as linhas de rumo apare-
ceriam como retas. Para atender à condi-
ção da preservação do valor constante da 
razão entre os arcos de paralelo e de me-
ridiano, ele aumentou, progressivamente, 
as distâncias entre os paralelos à medida 
que a latitude se aproximava dos pólos. 
Essa latitude aumentada, no mapa, é co-
nhecida como latitude crescida. 

O mapa de Mercator introduz dis-
torções inevitáveis no valor das áreas. 
Nele, a Groelândia parece maior do que a 
América do Sul embora sua área seja nove 
vezes menor. As Figuras 7a e 7b mostram 

o raio da esfera-modelo, da Trigonometria 
sabe-se que:

Figura 7a Figura 7b

Fonte: [makushevich – 1961]
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a Groelândia na projeção de Mercator e na 
projeção estereográfica, respectivamente. 
A projeção estereográfica deforma pouco 
a região próxima ao pólo.

5.4. Garantindo a Conformidade

A propriedade da conformidade 
foi assegurada por Pedro Nunes e por 
Mercator, por dois caminhos isomórficos. 
Como já se disse, Mercator aumentou, 
progressivamente, as distâncias entre os 
paralelos e manteve a distância entre os 
meridianos constante. Por sua vez, Pedro 
Nunes diminuía a distância entre os me-
ridianos e mantinha constante a distância 
entre os paralelos. Tanto um quanto o ou-
tro caminho respeitava a manutenção da 

razão constante entre os arcos de meridia-
no e de paralelo, na carta e sobre a Terra.

Supondo-se que, sobre a superfície 
da Terra, se forme um triângulo esférico ele-
mentar ABC, retângulo em B, onde os vér-
tices A e B estão sobre o mesmo meridiano. 
Considere-se que o arco de meridiano AB 
tem 1º de comprimento e que os meridianos 
que passam por A e B e pelo terceiro vérti-
ce C têm uma diferença de longitude igual 
a 1º. Subentende-se que os comprimentos 
dos arcos estão em unidades lineares. Como 
a Terra é esférica, o comprimento do arco 
de paralelo BC é menor do que o arco de 
meridiano AB. Para a mesma diferença de 
longitude, os arcos de paralelo ficam cada 
vez menores à medida que o arco de para-
lelo se aproxima dos pólos.

Figura 8a – Superfície da Terra
Loxodrômica AC de rumo µ

Figura 8b – Carta
Rumo alterado µ’
Escvert = Eschoriz

Figura 8c – Carta
Rumo correto µ
Escvert > Eschoriz

Na carta, na Figura 8 b, se a escala 
vertical for igual à escala horizontal ao se 
marcar o arco de paralelo BC com o com-
primento igual ao do arco de meridiano 
AB, o ponto c se torna c’ e ficará mais afas-
tado do meridiano ab do que na realidade 
ocorre sobre a superfície terrestre, pois na 
Terra o arco de 1º do paralelo BC é menor 
do que o arco de 1° do meridiano de AB. 
Para restabelecer o rumo µ, bastaria re-
duzir a longitude de c’ fazendo-o ocupar 
a posição c. Esta era a solução adotada por 
Pedro Nunes.

Por outro lado, na Figura 8 c, vê-se 
que se a escala vertical for maior do que a 
escala horizontal, o rumo será conservado 

ao se marcar o ponto c, que se torna c’, num 
paralelo de latitude maior do que a lati-
tude de c, ou seja, com latitude crescida. 
Esta foi a solução adotada por Mercator 
e é usada até hoje nas cartas náuticas. A 
latitude crescida é contada desde o equa-
dor da carta até ao paralelo que contém o 
ponto considerado.

As Figuras 8b e 8c indicam, como 
já se sabe, que a linha de rumo será re-
presentada por uma linha reta, com rumo 
igual àquele mantido sobre a superfície da 
esfera na Figura 8 a, ou seja, se for cum-
prida a condição:
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Fator de Escala

A escala do mapa varia ao longo dele 
segundo um fator de escala, ou coeficiente 
de deformação linear, que é definido pela 
razão entre um comprimento medido no 
mapa e o seu homólogo na esfera-modelo. 
Portanto, basta alternar os meios na pro-
porção definida em (16), assim:

                                                          (17)

A proporção (17) não altera a condi-
ção implícita em (16), portanto continua 
expressando a condição de conformidade. 
O primeiro membro de (17) é denominado 
coeficiente de deformação transversal e do 
segundo membro, coeficiente de deforma-
ção meridiana.
Observando a Figura 8a, os comprimentos 
dos arcos de paralelo BC e de meridiano 
AB podem ser expressos em termos da ge-
ometria da esfera-modelo, ou seja, se ela 
tiver um raio R, o raio do paralelo BC, de 
co-latitude δ, será Rsen δ e o comprimento 
desse arco de paralelo será Rsen δ dλ, onde 
dλ é o elemento de longitude que suben-
tende o arco considerado. O comprimento 
do arco de meridiano AB subentendido por 
uma diferença infinitesimal de co-latitude 
dδ será Rdδ. Considerando R = 1, tem-se:

BC=sen δ.dλ                                                (18)
AB=dδ                                                          (19)

Os elementos de arcos são considerados 
em radianos.

5.5.1. Fatores de Escala na Projeção 
Estereográfica

Na Figura 3b, que pode representar 
a projeção estereográfica, sejam B’C’ e 
A’B’ os arcos de paralelo e de meridiano, 
respectivamente, as imagens dos arcos 
homólogos BC e AB da esfera-modelo. O 
raio de um paralelo qualquer é dado por 

(15). A outra coordenada polar é o ângulo 
θ=λ. Portanto, os comprimentos de arco 
elementar de paralelo B’C’, subentendido 
por dλ, é dado pela expressão (20) abai-
xo e o comprimento do arco de meridiano, 
por (19) acima.

B’C’ = 2tg              dλ                                                    (20)

Simbolizando por α o coeficiente de de-
formação transversal, pela sua definição, 
tem-se:

(21)

Observe-se que coeficiente é independen-
te da longitude λ.
O coeficiente de deformação meridiana 
será:

Sendo dr a diferencial do raio r da circun-
ferência que representa o paralelo, dado 
por r(δ) = 2tg     . A expressão de β é dada 
abaixo:

(22)

Sendo α=β em cada ponto da carta, 
a projeção estereográfica mantém sua 
conformidade. 

5.5.2. Fatores de Escala na Projeção de 
Mercator

Considere-se a Figura 3a onde o 
plano-w é o plano da carta de Mercator. O 
arco de paralelo BCcarta terá para compri-
mento du=dλ e o arco de meridiano ABcarta 
terá para comprimento dv.
Tendo em vista (18), o coeficiente de defor-
mação transversal será:

(23)
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O coeficiente β de deformação meridiana 
pode ser expresso pela relação abaixo:

(24)

A lei da projeção de Mercator pode ser ob-
tida igualando-se (23) e (24), que garante 
a conformidade da projeção, assim deve-
-se ter: 

β = α
        
         = cosecδ ∴ dv = cosec δ . dδ            (25)

Os limites de integração são definidos 
considerando que quando v = 0, na carta, 
corresponde ao equador na esfera, portan-
to, a declinação é δ =  .

(26)

que,  juntamente com u = λ, constituem 
a lei da projeção de Mercator. O logarit-
mando não é representado como um mó-
dulo porque a co-latitude δ é menor do 
que   radianos. Acrescenta-se a ela as de-
nominações norte ou sul no caso do Ponto 
P se situar no hemisfério norte ou sul, 
respectivamente.

6.0. A Função Exponencial Complexa

A equação (26) é conhecida, também, 
como resolução do problema direto da 
projeção de Mercator. Este problema con-
siste em transformar um ponto da esfera-
-modelo para a projeção de Mercator. O 
problema inverso leva o ponto do plano de 
Mercator para a esfera e pode ser expressa 
pela equação a seguir:

(27)

onde e é a base dos logaritmos naturais ou 
neperianos.
Se o valor fornecido por (27) for substituí-
do na lei da projeção estereográfica (15), 

,

tudo se passa como se o ponto fosse trans-
formado da projeção de Mercator para a 
projeção estereográfica, ou seja:

(28)

Para tornar maior a semelhança entre 
(28) e a função exponencial usada em 
Matemática, pode-se reduzir à metade a 
escala do quadriculado da projeção este-
reográfica. Isto se faz considerando o raio 
da esfera-modelo, adotado até aqui como 
1, como 1/2 . A equação (28) se torna:

r1 = r(δ) = ev (29)

Um ponto p2 da projeção estereográfica te-
rá para coordenadas polares (u,ev), onde 
u= λ= θ e v são expressos em radianos. 
Em coordenadas cartesianas, tem-se:

x = r(δ)  cos u
y = r(δ) sen u

Na variável complexa:

x + iy = ev (cos u + isen u)
z = ev eiu ∴ z = ev+iu,

z = ew

A Figura abaixo ilustra as transformações.

Figura 9 – Resumo das Transformações

A função f1 é a lei da projeção de 
Mercator. A sua transformação inversa, 
que transfere os pontos e Mercator para 
a esfera-modelo é f1. Para transformar a 
esfera-modelo na estereográfica, usa-se a 
função f2.

’ 
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Fazendo-se a composição de f1 e f2, 
cria-se a função f abaixo:

(30)

A equação (30) realiza o mapeamen-
to de uma faixa vertical {(v,u):0≤u≤2π} 
da projeção de Mercator, tendo meridianos 
espaçados entre si, por exemplo, de     ra-
dianos, em uma família de retas passantes 
pela origem no plano-z da projeção este-
reográfica, que são as imagens daqueles 
meridianos com a variação das inclinações 
igualmente ao espaçamento entre as lon-
gitudes u = λ, e de uma faixa horizontal 
{(v,u):0≤v<   }, da projeção de Mercator. 
Os seus paralelos são representados, com 
o espaçamento igual ao dos meridianos, 
como uma família de círculos concêntricos 
na origem do plano-z da projeção estere-
ográfica. Na equação (29) vê-se que os 
raios r1 dos círculos crescem exponencial-
mente com a latitude crescida v. Portanto, 
para cada valor da co-latitude δ tem-se um 
paralelo na esfera-modelo. Como v é uma 
função da co-latitude tem-se o respectivo 
raio do circulo na estereográfica.

Uma variante do estudo anterior é a 
questão: como definir a imagem na proje-
ção estereográfica de uma faixa horizontal 
limitada pelas latitudes crescidas v2  e v1, 
na projeção de Mercator? Para responder 
a esta pergunta, basta recorrer à equação 
(29) e calcular o raio do círculo correspon-
dente a cada latitude crescida. A diferença 
dos dois raios forma na projeção estereo-
gráfica uma coroa circular, que é a imagem 
daquela faixa compreendida entre os dois 
paralelos da projeção de Mercator. Outro 
exemplo interessante é o mapeamento da 
loxodrômica representada na projeção de 
Mercator por uma linha reta. Qual é a na-
tureza da imagem da loxodrômica na pro-
jeção estereográfica?

Para resolver esta questão, conside-
re-se, para facilitar, que a linha reta, a lo-
xodrômia em Mercator, passa pela origem 
do sistema de coordenadas (v,u) e tem a 

’ equação abaixo para representá-la, onde 
tg∝ é o valor constante da declividade da 
reta considerada

        v = tg∝ . u                                                          (31)

Na função de mapeamento (30), z = ew, 
considere-se um ponto z sobre a imagem 
da loxodrômica representado na forma 
polar ρ=eiθ, no plano z. Sendo w=v+iu, 
tem-se:

ρeiθ = ev+iu,

ρeiθ = ev eiu.                                                    (32)

Como v = tgα . u, a (32) fica:

ρeiθ = etgαu eiu                                                 (33)

Identificando as partes real e imaginária 
de (33), tem-se:

       ρ = etgα u                                                       (34) 

       θ = u.

A equação (34) é de uma espiral logarít-
mica. Ela foi estudada por Jacob Bernoulli 
(1654 – 1705) e é a curva que forma um 
ângulo constante α com todas as retas, os 
meridianos situados no seu plano, passan-
do por um ponto fixo desse plano.

Figura 9a – Loxodrômica em Mercator

Figura 9b – Loxodrômica na estereográfica
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Figura 10 – Elipsóide de Revolução

7.0. O Elipsóide de Revolução

A esfera é o modelo matemático usa-
do para representar a Terra no caso da 
construção de mapas em escalas peque-
nas, em geral, menores do que 1:500.000. 
Para escalas superiores a esta, usadas na 
construção de cartas topográficas e hidro-
gráficas, por exemplo, o modelo matemá-
tico usado é o elipsóide de revolução. Para 
defini-lo bastam dois parâmetros e os mais 
usuais são o seu semieixo maior a e seu 
achatamento f ou, no lugar deste, a sua 
excentricidade e, cujo símbolo não deve 
ser confundido com a base dos logaritmos 
neperianos. A excentricidade é definida co-
mo a razão entre a semidistância focal c o 
semieixo maior a. No elipsóide assim defi-
nido, qualquer ponto P de sua superfície é 
definido pela latitude ϕ e pela longitude λ.

Para referir todo o estudo feito an-
teriormente considerando a Terra esférica 
para elipsóidica, basta deduzir os coefi-
cientes de deformação já definidos consi-
derando a geometria do elipsóide. O arco 
de paralelo de latitude ϕ, que é o comple-
mento da co-latitude δ , é rdλ, onde r é o 

raio do paralelo, que é uma circunferência 
no elipsóide de revolução. Na Figura 10, N 
é a grande normal, ou seja, o raio de cur-
vatura da seção normal principal ao elip-
sóide, que contém o ponto P. Pela Figura 
10 vê-se que r=Ncos ϕ. Sendo M o raio 
de curvatura da seção normal meridiana, 
o arco de meridiano será M dφ. As equa-
ções (23) e (24) adaptadas à geometria do 
elipsóide são:

β = α

(35)

(37)

Da geometria analítica, sabe-se que 
os raios de curvatura M e N têm para 
expressões:

(36)

Substituindo (36) em (35) e considerando 
que para v = 0 corresponde ϕ = 0, tem-se:
Integrando, vem:

onde e=    é a excentricidade do elipsóide 
e ln o símbolo de logaritmo neperiano. A 
equação (37) é a latitude crescida consi-
derando a Terra elipsóidica, v em radia-
nos. Na hipótese da Terra esférica, e = 0 
e (37) transforma-se em (26) fazendo-se 
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operações trigonométricas simples. Em 
cartografia náutica é usual usar a milha 
equatorial, comprimento do arco de 1 mi-
nuto do equador terrestre. Para isso, basta 
transformar os radianos de (37) para mi-
nutos, lembrando que 180° = 180x60’ = π 
radianos. Sendo assim:

em milhas equatoriais.(38)

Neste caso, adota-se a mesma unidade do 
eixo-u, para isto basta considerar a longi-
tude λ=u em minutos. A carta náutica cor-
responde a um retângulo esférico sobre a 
superfície da Terra limitado pelas latitudes 
φ2 e φ1 e pelas longitudes λ2 e λ1. Para 
uma determinada escala, supondo que o 
espaçamento entre os paralelos e meridia-
nos seja de 30’, calculam-se as correspon-
des latitudes crescidas v ao se incrementar 
30’ à latitude geográfica φ do paralelo que 
representa um dos lados do retângulo, até 
que se obtenha a latitude crescida do ou-
tro extremo. Cria-se a família de paralelos. 
A família de meridianos é feita operando-
-se, aritmeticamente, na longitude de um 
dos lados até que se atinja a longitude do 
outro lado. A razão da progressão aritmé-
tica é o espaçamento entre os meridianos. 
O comprimento da milha equatorial, arco 
de 1’ do equador terrestre, é reduzido à es-
cala da carta.

Na projeção estereográfica, o raio da 
transformada dos paralelos é dado pela 
expressão abaixo, onde a forma da Terra é 
o elipsóide de revolução de semieixo maior 
a e de excentricidade e. Em vez da co-la-
titude é usada a latitude geográfica φ do 
ponto P.

A projeção estereográfica é usada 
para mapear as calotas polares limitadas 
pela latitude de 80° norte e sul. Para ou-
tras regiões, usam-se as suas modalidades 
oblíquas e meridianas. Nestas os planos 

(39)

são tangentes em pontos quaisquer do 
equador.

8.0. Considerações Finais

Finalmente, pode-se vislumbrar 
a potencialidade da função de variável 
complexa: é possível mapear ou estudar 
a transformação de todo o plano ou par-
te dele em outro plano ou, em parte des-
te, respectivamente. Este mapeamento 
conforme se aplica em várias áreas da 
engenharia tais como cartografia e hi-
drodinâmica. Analogamente à Tabela de 
Integrais, no Cálculo, que facilitam a reso-
lução de problemas práticos e teóricos, há 
Tabela de Transformações de Regiões, co-
mo no Apêndice 2 de Churchil (1975) que 
auxiliam a resolução dos problemas ao se 
usar variáveis complexas. Por exemplo, o 
caso estudado neste artigo é ilustrado nas 
Figuras 7 e 8 dessa tabela, com as devi-
das adaptações. Os casos apresentados 
na tabela traduzem situações que, além 
das projeções cartográficas, se aplicam na 
hidrodinâmica, eletromagnetismo, fluxo 
de temperatura numa barra com tempe-
raturas diferentes nos seus extremos, en-
tre outros. O estudo na hidrodinâmica foi 
feito por Bernoulli, no século XVII, quan-
do observou que as linhas de corrente de 
um líquido em movimento se relacionam 
com a energia potencial da água e podem 
ser representadas por isolinhas. Elas for-
mam duas famílias de curvas ortogonais 
e, tal como em outras aplicações, guar-
dam certa analogia com o quadriculado 
nas projeções cartográficas. Por exemplo, 
as linhas de corrente e de potencial são 
análogas aos meridianos e aos paralelos, 
respectivamente, nas projeções cartográ-
ficas. A maior vantagem destas Tabelas 
de Transformações é devida à conformi-
dade das transformações, pois na vida re-
al as isolinhas podem ter formas difíceis 
de equacionar. Ao se realizar o estudo 
nas respectivas transformações confor-
me apresentadas nas tabelas, retiram-se 
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parâmetros sobre o fenômeno em questão, 
com relativa facilidade. Depois, estes pa-
râmetros são levados à vida real pela cor-
respondente transformação conforme in-
versa. Foi o que fez, por exemplo, o enge-
nheiro aeronáutico russo Nikolai Egrovich 
Zhukovsky (1847 – 1921) no cálculo de 
aeroplanos Markushevich (1961).

Neste artigo mostrou-se a obtenção 
da projeção estereográfica a partir da pro-
jeção de Mercator usando-se a função expo-
nencial complexa. Destacam-se, também, 
no presente  artigo, os artifícios usados no 
século XVI por Pedro Nunes e Mercator para 
que a loxodrômica fosse representada por 
uma linha reta na carta náutica.

O assunto foi levado ao nível de por-
menor com o propósito de contribuir para 
o processo ensino-aprendizagem no ciclo 
básico dos cursos superiores da enge-
nharia, principalmente cartográfica e de 
agrimensura, e da Escola Naval. O autor 
presume que ele também possa ser útil à 
formação do Oficial Hidrógrafo, no CAHO.

De um modo geral, os artigos pu-
blicados em revistas especializadas são 

fruto de pesquisas de monografias de 
mestrado e teses de doutorado ou de 
trabalhos relevantes na vida profissio-
nal. Para o Ensino, eles são de grande 
valia para a reorientação de progra-
mas curriculares porque apontam para 
o futuro. Entretanto, como se aborda na 
Introdução, a formação profissional tem 
alguma carência de material que sirva 
de ponte entre os ciclos básico e profis-
sional. Além disso, o autor acrescenta que 
este artigo é suficiente para atender aos 
níveis taxionômicos de análise e síntese 
na formação do engenheiro ou do Oficial 
Hidrógrafo Classe A. Entretanto, para al-
cançar o nível de avaliação é aconselhá-
vel complementar o estudo com o artigo 
[Martins – 2002] o qual trata da obtenção 
das projeções  esterográfica e de Mercator 
por outro método. O aluno deve realizar a 
avaliação dos dois métodos. Vale lembrar 
que os três níveis taxionômicos iniciais 
são conhecimento, compreensão e aplica-
ção. Se este artigo puder ser aplicado nos 
ciclos básico e profissional, um de seus 
objetivos terá sido alcançado.blicados em revistas especializadas são objetivos terá sido alcançado.blicados em revistas especializadas são objetivos terá sido alcançadoblicados em revistas especializadas são objetivos terá sido alcançado
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RESUMO

O Serviço Meteorológico Marinho 
(SMM) iniciou a previsão numérica de tem-
po na Marinha do Brasil em 1997. Desde 
então, modelos numéricos têm sido testa-
dos e operados no âmbito da Divisão de 
Previsão Numérica do Centro de Hidrografia 
da Marinha (CHM), a fim de guiar a confec-
ção de previsões ambientais por meteorolo-
gistas e contribuir, dessa forma, para o alto 
grau de acurácia das previsões ambien-
tais do SMM. Durante todo esse período, a 
operação desses modelos tem se pautado 
numa abordagem determinística. Este es-
tudo apresenta uma breve explicação das 
principais técnicas e produtos da previsão 
numérica por conjuntos e as vantagens da 
implantação dessa metodologia no âmbito 
do SMM, de forma a promover uma discus-
são sobre a redução desse hiato tecnológico 
na área de previsão numérica de tempo e 
suas vantagens sobre a abordagem pura-
mente determinística.

Palavras Chave: Previsão numérica 
por conjuntos; Modelos numéricos regio-
nais; Previsão numérica de tempo.

1. INTRODUÇÃO

A previsão numérica por conjuntos 
operacional iniciou-se em 1992, nos EUA, 

no antigo NMC (“National Meteorological 
Center”), atualmente “National Center for 
Environmental Predictions” (NCEP), e na 
Europa, no “European Centre for Medium-
range Weather Forecasts” (ECMWF). Com 
isso, as previsões ambientais passaram 
a contar com a fundamentação de recur-
sos estatísticos e a capacidade de melhor 
simular as possíveis evoluções do estado 
da atmosfera ou oceano (TOTH e KALNAY, 
1993; ECMWF, 2006). Até aquele período,  
a previsão numérica de tempo era feita 
seguindo-se um caráter puramente deter-
minístico, quando a um dado modelo nu-
mérico era fornecida uma única condição 
inicial e era gerada uma única previsão. 
Com o advento da previsão por conjuntos, 
houve considerável aumento da confiabi-
lidade das previsões numéricas de tempo, 
já que passou a ser possível avaliar ou es-
timar a função de distribuição de probabi-
lidades do estado da atmosfera ou oceano, 
o que não é exequível com uma única pre-
visão determinística (BUIZZA, 1997). 

No Brasil, o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) ini-
ciou sua previsão por conjuntos operacio-
nal em 2001, após os estudos de Coutinho 
(1999), com um conjunto de 15 membros 
de previsão para o modelo global. A previ-
são por conjuntos a partir do modelo global 
alimenta um sistema de previsão por con-
juntos de alta resolução com 5 membros 
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do modelo Eta (40 x 40 km). Nos últimos 
anos, a Divisão de Modelagem e Desen-
volvimento do CPTEC vem realizando es-
tudos de outras metodologias de previsão 
por conjuntos como, por exemplo, a previ-
são defasada (Lagged Forecasts), de acordo 
com Machado et al (2010). O CPTEC é um lí-
deres mundiais em previsão por conjuntos e 
participante do THORPEX Interactive Grand 
Global Ensemble (TIGGE), componente cha-
ve de um programa Organização Meteo-
rológica Mundial (OMM) para aumentar a 
performance das previsões de tempo. 

Outros centros e institutos brasileiros, 
como a Fundação Cearense de Meteorologia 
(FUNCEME), e universidades nacionais têm 
desenvolvido pesquisas na área de previ-
são por conjuntos, mas ainda sem o envol-
vimento de uma rotina operacional de pro-
dução de previsões ambientais.

Por sua vez, o Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM) ainda opera seus modelos 
de forma puramente determinística e este 
trabalho tem por objetivo detalhar algu-
mas vantagens da previsão por conjuntos, 
além de identificar algumas ações a serem 
desenvolvidas para promover essa “evo-
lução” tecnológica no CHM. Para isso, até 
aqui foi feita um brevíssimo histórico da 
previsão numérica por conjuntos. No item 
2 (Fundamentação Teórica simplificada), 
serão mostrados alguns conceitos intro-
dutórios e basilares da previsão numérica 
por conjuntos, sem se ater aos detalhes 
matemático-estatísticos. No item 3 (Os no-
vos produtos), serão mostrados exemplos 
de produtos que são normalmente divul-
gados pelos centros de previsão de tempo 
que operam sistemas de previsão numéri-
ca por conjuntos. No item 4 (Desafios para 
o Serviço Meteorológico Marinho), serão 
discutidas as possibilidades de implan-
tação desse tipo de previsão no SMM. No 
item 5, serão feitos os comentários finais, 
seguido pelas conclusões no item 6. 

Ao leitor que desejar conhecer mais 
detalhes dos aspectos teóricos da previsão 
por conjuntos, sugere-se Kalnay (2005), 

que se trata de um excelente texto envol-
vendo diversos aspectos da previsibilida-
de e previsão por conjuntos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
SIMPLIFICADA

O cientista americano Edward Norton 
Lorenz, em 1963, descobriu que a atmos-
fera tem um limite de previsibilidade, de 
modo similar a qualquer sistema dinâmico 
com instabilidades. Esse limite, estimado 
por ele em torno de duas semanas, ocorre-
ria independentemente do grau de perfei-
ção do modelo numérico e até mesmo se as 
condições iniciais da atmosfera ou oceano 
fossem perfeitamente conhecidas (LORENZ, 
1963). Essa descoberta foi a base de uma 
nova área do conhecimento científico co-
nhecida como “caos” e que permeia toda a 
previsão numérica de tempo. A impossibili-
dade de se assegurar previsões numéricas 
perfeitas, não apenas em função das imper-
feições dos modelos ou do conhecimento 
das condições iniciais da atmosfera ou oce-
ano, mas por uma característica intrínseca 
da própria atmosfera ou oceano, levou os 
cientistas a tentarem, então, reduzir o efei-
to da sensibilidade às condições iniciais e 
do comportamento dinâmico da atmosfera 
com a substituição do uso de apenas uma 
única previsão numérica determinística por 
um conjunto de previsões.

Ao assumir uma abordagem de con-
juntos, ficou aceito que as previsões, es-
pecialmente as de médio prazo, deveriam 
ser adotadas como estocásticas e não de 
natureza determinísticas. Isso se deve ao 
fato de não haver apenas uma solução 
correta ou válida, mas sim um “espectro 
de soluções” válidas para as equações de 
previsão numérica de tempo. Tal compor-
tamento da evolução do estado da atmos-
fera está mostrado, esquematicamente, na 
Figura 1, na qual podemos observar traje-
tórias de previsão que partem de condições 
iniciais perturbadas (valores próximos) e 
que exprimem caráter determinístico até 
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um determinado momento limite. A par-
tir de então, as trajetórias divergem com 
o crescimento contínuo dos erros. O tempo 
limite que separa o caráter “determinísti-
co” para o estocástico é diferente para as 
diversas variáveis atmosféricas (TRACTON 
e KALNAY, 1993). A diferença entre o com-
portamento de um sistema dinâmico com 
instabilidade (aqui referido como estocás-
tico) de um sistema determinístico pode 

ser visualizada de forma esquemática na 
Figura 2. Observa-se que, no sistema esto-
cástico, há uma divergência entre as solu-
ções, mesmo que as condições iniciais se-
jam muito próximas. Já no caso do sistema 
determinístico, mesmo que as condições 
iniciais estejam relacionadas a um perío-
do transiente (valores “pouco” próximos), 
o sistema torna-se infinitamente previsível 
(KALNAY, 2005).

Figura 1: Diagrama esquemático da previsão por conjuntos, com trajetórias individuais desenhadas para previsões 
iniciadas de um conjunto representativo de condições iniciais perturbadas dentro de um círculo que representa a 
incerteza das condições iniciais e que terminam num espectro de possibilidades de soluções, representada pela elipse. 
Para o curto prazo, as previsões se mantém próxima e podem ser consideradas “determinísticas”. Mas, além de um 
determinado momento, elas se tornam estocásticas.
Fonte: Adaptado de Tracton e Kalnay (1993).

Figura 2: Diagrama esquemático ilustrando as trajetórias de: (a) um sistema dinâmico com instabilidades (esto-
cástico), que apresenta inevitável divergência na solução, independentemente de quão próximo estejam as condições 
iniciais; e (b) sistema estável (determinístico), que mesmo após um período transiente apresenta trajetórias próxi-
mas, tornando-se previsíveis.
Fonte: Adaptado de Kalnay (2005).
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Figura 3: (a) Dia-
grama esquemático 
de componentes de 
um conjunto típicos 
de previsão: (1) a  
previsão de controle 
(chamada de “C”)  
inicia da análise 
(identificada por 
um “x”), que é a 
melhor estimativa 
do real estado da 
atmosfera; (2) dois 
membros perturba-
dos da conjunto de 
previsões (chamados de P+ e P-), com perturbações somadas e subtraídas da previsão de controle; (3) a média dos 
membros do conjunto (chamada de “M”); e (4) a evolução real da atmosfera. Este é um conjunto bem constituído 
porque a a “realidade” aparece como um membro plausível do conjunto. (b) Diagrama esquemático de um con-
junto mau constituído de membros de previsão, no qual os erros da previsão são dominados por erros do sistema 
(tais como deficiências do modelo). Nesse caso, o conjunto de previsões não é útil para a previsão de tempo, mas 
auxilia na   identificação do fato de que os erros da previsão são relativos à presença de erros sistemáticos, e não 
relacionados com o caótico (estocástico) crescimento dos erros a partir das condições iniciais.
Fonte: Adaptado de Kalnay (2005).

Diversas técnicas podem ser usadas 
para a geração de previsão por conjuntos. 
De acordo com Majewski (2009), temos os 
seguintes tipos de sistemas de previsão por 
conjuntos (EPS, de “Ensemble Prediction 
System”): 

(1) Lagged Averaged Forecast (LAF), com 
 a combinação de previsão atual com-
 previsões anteriores ou “defasadas” 
 (p.e. T-3h, T-6h, etc);

(2) “Poor Man´s Ensemble Prediction 
 System” (PEPS), com a combinação
 de previsão atual de vários modelos; 

(3) Multi-modelo, multi-análises e multi-
 -condições de contorno, com a combi-
 nação de previsão atual de diferentes
 modelos com diferentes condições ini-
 ciais e de contorno; e 

(4) Baseado em Física, onde são usadas
 condições iniciais e/ou de contorno
 alteradas (por técnicas como vetores
 singulares ou estocasticamente) ou
 são usados pacotes de parametriza-
 ção físicas diferentes (p.e. diferentes 
 esquemas de convecção).

Independentemente do método ou 
técnica de geração da previsão por conjun-
tos, o produto de um EPS é uma coleção de 
previsões numéricas que representa possí-
veis cenários da evolução temporal de sis-
temas de tempo. A previsão por conjuntos 
se baseia no fato de que  a evolução do 
estado da atmosfera ou oceano será simu-
lado por pelo menos um de seus membros, 
caso o número de membros seja infinito. 
Numa situação real, com um número fini-
to de membros, a simulação da evolução 
real da atmosfera passa a ser uma possi-
bilidade estatisticamente aceitável dentre 
os diversos membros do conjunto de pre-
visão. A Figura 3 mostra exemplo de um 
conjunto de previsões bem constituído e 
outro mau constituído. No primeiro caso, 
a “realidade”, ou evolução natural da at-
mosfera, apresenta-se como um membro 
plausível do conjunto de previsões. Além 
disso, a média dos membros aproxima-se 
mais da “realidade” do que o membro de 
controle (determinístico). Já no segundo 
caso, a geração dos membros é domina-
da por erros sistemáticos (tais como erros 
e deficiências do modelo) e tais membros 
divergem da “realidade”, não sendo úteis 
para as previsões de tempo.
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Na previsão por conjuntos operacio-
nal, aos membros desse conjunto de previ-
sões são aplicadas técnicas estatísticas pa-
ra se quantificar o espalhamento espacial 
e temporal das variáveis geofísicas de in-
teresse. Diversos estudos mostram a rela-
ção entre o espalhamento dos valores des-
sas variáveis e o grau de confiabilidade da 
previsão, ou previsibilidade (p.e. BAKER, 
1991). Nesse ínterim, quando uma variá-
vel apresenta baixo espalhamento entre 
os membros do conjunto, a sua previsibili-
dade é alta e a confiabilidade da previsão 

também o é. No entanto, se o espalhamen-
to for alto, a previsibilidade e a confiabi-
lidade da previsão apresentam valores 
baixos. A Figura 4 mostra um diagrama 
“Spaguetti” da previsão da temperatura 
(°C) no nível de 850 hPa . Observamos que 
a isoterma de 15°C teve grande espalha-
mento na região do Pacífico e Atlântico 
Tropical, implicando baixa confiabilida-
de para a sua previsão. Já a isoterma de 
0°C apresenta baixo espalhamento espa-
cial e, como consequência, alto grau de 
previsibilidade.

Figura 4: Diagrama “Spaguetti” da previsão de temperatura (°C) em 850 hPa.
Fonte: CPTEC (2012a).

Após essa brevíssima passagem por 
alguns conceitos importantes e básicos so-
bre previsibilidade, previsão por conjuntos 
e sistemas de previsão por conjuntos, pas-
saremos então a discutir sobre os produtos 
comumente disponibilizados pelos centros 
de previsão de tempo, a partir de seus 
EPS. 

3. OS NOVOS PRODUTOS

De posse das informações prove-
nientes do conjunto de previsões, há uma 
grande gama de produtos possíveis de se-
rem disponibilizados para o previsor, que 
é o elemento final do processo que culmi-
na com a confecção da previsão de tempo. 



62

Iremos apresentar alguns exemplos, posto 
que há  diversos exemplos e produtos di-
ferentes que podem ser encontrados nos 
sítios eletrônicos de outros centros de pre-
visão de tempo. Devemos ter em mente 
que o produto pode ser desenvolvido de 
acordo com as necessidades peculiares de 
cada “cliente”.

A Figura 4 mostra um produto ro-
tineiramente confeccionado a partir de 
um EPS, o diagrama “Spaguetti”, no qual 
identifica-se um conjunto de isolinhas re-
presentando uma variável de interesse 
(no caso, a temperatura em °C, do nível 
de 850 hPa). Com aquele produto, é pos-
sível avaliar o espalhamento geográfico 
da variável e identificar as tendências do 
seu comportamento mais previsível, nas 
áreas de baixo espelhamento, e menos 
previsível, nas areas que mostram alto 
espalhamento. Como regra prática, temos 
a de que quanto maior o número de isoli-
nhas que atendam a certo comportamento, 
maior a chance daquele comportamento 
ocorrer. A Figura 5 mostra um produto de 
“Previsão de Probabilidades”, onde a ocor-
rência, ou não, de um determinado evento 
entre os membros do conjunto de previ-
sões é usada para se calcular a probabi-
lidade de o evento alcançar ou ultrapas-
sar certos limiares pré-estabelecidos. No 
exemplo, temos o caso da variável “preci-
pitação acumulada em 24h” e os limiares 
de chuva/não chuva (1,0mm), chuva fraca 
(5,0mm), chuva moderada (10,00) e chu-
va forte (20,0mm).  

A Figura 6 consiste de “Plumas de 
Probabilidades”. Naquela figura, temos a 
variação temporal (na forma de prognós-
tico) dos valores de algumas variáveis de 
interesse (no caso, precipitação acumula-
da, temperatura da superfície, umidade 
relativa, vento na superfície e pressão à 
superfície). Esse tipo de produto é uma im-
portante ferramenta para o previsor, pois 

mostra os valores médios e o espalhamen-
to da variável e a variação desses parâ-
metros ao longo do período de previsão. 
Para fins didáticos, é possível comparar 
esse tipo de produto com um Meteograma 
“determinístico”, como é o caso da Figura 
7, na qual temos um produto similar, mas 
que conta apenas com uma previsão sim-
ples, determinística. 

A Figura 8 mostra a distribuição es-
pacial da média dos membros do conjun-
to de previsão e o seu espalhamento, em 
termos de desvio padrão normalizado, e 
trata-se de um produto do ECMWF. Nessa 
mesma figura, vemos ainda o resultado 
da previsão puramente determinística e, 
com isso, é possível comparar as informa-
ções fornecidas pelos dois tipos de abor-
dagem (por conjuntos e determinísticas). 
Extrair informação de um produto de pre-
visão numérica por conjunto, no entanto, 
é uma tarefa que requer treinamento e 
experiência.

Como último exemplo de produto de 
um EPS,  a Figura 9 mostra as informações 
obtidas na internet, do canal “Weather 
Channel”. Observa-se a disponibilização 
da probabilidade de ocorrência de chuva, 
informação essa que só é possível de se 
obter graças a um EPS e que se torna um 
“diferencial” de qualidade na informação 
prestada.

Como se pode observar nos exem-
plos mostrados pelas Figuras 4, 5, 6, 8a e 
9, há um vasto campo de aplicação para 
as informações oriundas de um EPS. A in-
terpretação desses produtos, entretanto, 
não é algo trivial em alguns casos, de-
mandando treinamento para os próprios 
previsores responsáveis pela confecção 
das informações ambientais baseadas 
nos produtos numéricos de um EPS e a 
elaboração de produtos mais intuitivos 
para o público em geral, como o caso da 
Figura 9.
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Figura 5: Previsão de Probabilidades (%) da precipitação acumulada em 24h, referente ao período das 00Z de 16/JAN/2012 
até 00Z de 17/JAN/2011.
Fonte: CPTEC (2012b).
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Figura 6: Plumas de Probabilidades, para o período de 16JAN2012 a 31JAN2012.
Fonte: CPTEC (2012c).
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Figura 7: Meteograma determinístico para a baía da Guanabara, dia 16JAN2012.
Fonte: Adaptado de CHM (2012).
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Figura 8: Previsão numérica para a pressão atmosférica ao nível do mar. a) Obtida por um EPS, 
mostrando o valor médio e o espalhamento; e b) obtida por um modelo determinístico.
Fonte: ECMWF (2012).
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Figura 9: Previsão de tempo disponível na internet, para a cidade do Rio de Janeiro, com informações de 
probabilidade de ocorrência de precipitação (chuva), vide trechos destacados com elipses.
Fonte: WEATHER CHANNEL (2012).

4.  DESAFIOS PARA O SERVIÇO 
METEOROLÓGICO MARINHO

A implantação de um EPS no SMM 
representará uma quebra de paradigma 
para a Divisão de Previsão Numérica, que 
tem todo o seu histórico baseado em pre-
visão determinística. Inicialmente, deverá 
ser realizado um planejamento para se 
definir a técnica mais adequada para apli-
cação no âmbito do SMM, sendo as opções 
de LAF (todos os membros da previsão se-
rão processados no CHM, com um modelo 
único) ou “Multi-modelo, multi-análises e 
multi-condições de contorno” combinada 

com a baseada em Física as mais indica-
das, numa primeira abordagem (nesse ca-
so, os  modelos poderão ser processados 
no CHM ou em diferentes centros, na for-
ma de PEPS). 

Algumas necessidades de mate-
rial são de fácil visualização para a fase 
inicial de um projeto de Tecnologia da 
Informação (TI) dessa magnitude, rela-
cionado à operacionalização de um EPS. 
Tendo em vista que o processamento de 
modelos de previsão numérica requer 
grande poder computacional, é preciso 
adequar o parque computacional de alto 
desempenho a essas novas necessidades. 
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A atual configuração de “clusters” do CHM 
disponível para a previsão numérica en-
volve uma máquina Altix Ice, com 256 nú-
cleos de processamento, apoiados por 512 
GB de memória RAM; um servidor Altix 
450 com 68 núcleos de processamento e 
130 GB de memória RAM; uma máquina 
SGI Ultra Violet com 96 núcleos de pro-
cessamento e 1024 GB de memória; além 
de uma segunda máquina Altix 450, com 
64 núcleos de processamento e 130 GB 
de memória. Essa configuração possibili-
ta a operação dos modelos HRM, COSMO, 
HYCOM, WAM e WW3 em modo determi-
nístico, não sendo ainda adequada para 
operar um EPS. 

É nesse ínterim que passa a ser im-
portante um sistema de convênios e coo-
perações com outros centros de previsão 
de tempo, de modo a se compartilhar pro-
dutos de previsão numérica, caso seja de-
finida uma opção “multi-modelos” (PEPS). 
Com essa opção, o CHM trataria de fazer 
pós-processamento de produtos numéricos 
e geraria produtos de previsão por conjun-
tos, sem a necessidade de “rodar” todos 
os modelos, uma vez que essa tarefa de 
pós-processamento é feita com uma de-
manda computacional bem menor que a 
do processamento.

A atualização do parque computa-
cional e do sistema de redes lógicas passa 
a ser um fator importante para a implan-
tação de um EPS no SMM, que recebe 
suporte financeiro do Plano Básico Juliet 
(Serviços de Hidrografia e Pesquisas 
Oceânicas) e que já vem imprimindo uma 
política de planejamento e execução de 
atualizações do seu parque computacio-
nal de alto desempenho ao longo dos úl-
timos anos.

Outro fator importante para a ope-
ração de um EPS, o pós-processamento 
requer a aplicação de técnicas estatísticas 
aos produtos de previsão numérica para a 
geração das “figuras”, que são os produtos 
finais da Divisão de Previsão Numérica. As 

tarefas de pós-processamento do SMM são 
realizadas em máquinas virtuais que sofre-
rão considerável aumento de demanda no 
caso de migração para um EPS. Os sistemas 
de pós-processamento irão requerer novas 
aquisições ou atualizações, representando 
uma necessidade material importante.

A respeito das necessidades de re-
cursos humanos e capacitação de pesso-
al, é importante frisar que a interpreta-
ção dos produtos de previsão numérica 
baseados em previsão por conjuntos não 
é trivial. Os previsores precisam ser ca-
pacitados para utilizar de forma eficaz as 
informações desses novos produtos pro-
venientes de um EPS. A capacitação para 
uso operacional dessas ferramentas ain-
da não é facilmente encontrada em cur-
sos regulares no Brasil. 

O ECMWF fornece, por meio do seu 
programa de treinamentos, cursos regula-
res para uso e interpretação de produtos 
de EPS, sendo esses cursos necessários 
para prover qualificação de profissionais 
para interpretação de produtos de previ-
são numérica por conjuntos. No Brasil, 
o CPTEC é o único centro de previsão de 
tempo que opera regularmente um EPS e 
ele planeja realizar, no segundo semes-
tre de 2012, um curso internacional de 
treinamento nas técnicas de utilização de 
produtos de previsão por conjuntos. Este 
curso pode constituir uma excelente opor-
tunidade para treinamento para o pesso-
al do SMM. Além disso, já faz parte do 
Plano de Capacitação de Pessoal da DHN 
(PLACAPE – DHN), para o período de 
2013 a 2018, cursos e estágios na área de 
previsão por conjuntos, de modo a intro-
duzir os conceitos dessa técnica entre os 
Previsores do SMM e Oficiais da Divisão 
de Previsão Numérica do CHM.

5. COMENTÁRIOS FINAIS

Os principais centros operacionais de 
previsão de tempo operam, na atualidade, 
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um ou mais EPS. Tal fato se caracteriza 
como uma tendência mundial em função 
do incremento na qualidade das previsões 
ambientais geradas pelos produtos de pre-
visão numérica por conjuntos. Entretanto, 
a operação de EPS é uma tarefa que im-
plica demandas de ordem material e de 
pessoal que não são facilmente contorná-
veis pelos pequenos centros de previsão 
de tempo.

Como uma das soluções possíveis 
desses problemas, alguns centros reali-
zam convênios para possibilitar o inter-
câmbio de produtos de previsão de tempo, 
de modo a implementar um EPS graças 
à utilização de produtos processados em 
outros centros. Nesse sentido, na escolha 
de qual EPS possa vir a ser implantado no 
SMM, a opção por um sistema “PEPS” na-
cional, com uso de produtos de previsão 
numérica oriundos de outros centros (p.e. 
CPTEC, INMET, etc) poderá viabilizar agi-
lidade ao projeto e reduzir custos. Nesse 
caso, uma atenção maior deverá ser da-
da aos sistemas de transmissão de dados 
e à estrutura de redes lógicas, uma vez 
que cada centro irá “rodar” seu modelo, 
desonerando o custo computacional, mas 
haverá intenso fluxo de dados por meio 
das redes digitais.

Do ponto de vista das necessidades 
de pessoal, um programa de treinamento 
de Previsores do SMM precisaria ser im-
plantado e sugere-se uma parceria com o 
CPTEC, como parte da solução, tendo em 
vista a posição de liderança nacional da-
quele Centro no assunto. A participação de 
Previsores do SMM em estágios no CPTEC e 
também na FUNCEME poderá reduzir uma 
lacuna na formação de graduação dos cur-
sos de Meteorologia.

A implantação de um EPS operacio-
nal é uma tarefa repleta de desafios de 
ordem técnica e logística, demandando 

profissionais qualificados e capacida-
de computacional adequada. Por algum 
tempo, os centros de previsão de tempo 
que não dispõem de muitos recursos de 
ordem material e/ou de pessoal ainda 
continuarão a operar modelos numéricos 
no formato determinístico apenas, mas 
vislumbra-se que haverá uma deman-
da cada vez maior por informações mais 
acuradas por parte de seus “clientes”, 
de modo que a operação de sistemas de 
previsão por conjuntos (EPS) irá passar 
a ser uma necessidade no intuito de se 
alcançar ou de se manter em patamares 
de excelência pela qualidade dos serviços 
prestados.

6. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foram mostrados os 
princípios básicos da previsibilidade e 
foram mostradas as principais razões do 
ganho de qualidade de uma previsão por 
conjuntos em relação a uma previsão pu-
ramente determinística, tendo em vista 
que a previsão por conjunto possibilita es-
timar a função de distribuição de proba-
bilidades do estado da atmosfera, o que 
não é exequível com apenas uma previ-
são, como ocorre com a previsão determi-
nística. Adicionalmente, foram expostos 
alguns produtos passíveis de serem obti-
dos a partir de um EPS e feitas algumas 
considerações sobre a implantação de um 
EPS no CHM.

Ao final deste artigo, após serem 
mostrados os princípios e potencialidades 
de um EPS, conclui-se que a previsão por 
conjuntos representa um novo patamar no 
desenvolvimento da previsão numérica de 
tempo e que a sua implantação no CHM 
poderá trazer grandes benefícios para a 
qualidade das previsões ambientais pro-
duzidas e disseminadas pelo SMM.
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AVALIAÇÃO DO USO DE REDES 
NEURAIS E REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA NA RECOMPOSIÇÃO DE 
DADOS ATMOSFÉRICOS DE ESTAÇÕES 
COSTEIRAS DA MARINHA DO BRASIL
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RESUMO

Os dados observados oriundos de 
estações meteorológicas costeiras são uti-
lizados em diversas atividades do Serviço 
Meteorológico Marinho, tais como: previ-
são do tempo, climatologia e avaliação 
de desempenho de modelos numéricos. 
Entretanto, muitas vezes estas séries são 
repletas de valores faltantes o que dificul-
ta e, em alguns casos, podem até impos-
sibilitar seu uso. O objetivo deste estudo 
é avaliar qual método, Regressão Linear 
Múltipla ou Rede Neural Artificial, apre-
senta melhor desempenho na reconstrução 
de dados faltantes de séries de pressão, 
umidade relativa, intensidade do vento e 
temperatura do ar de duas estações me-
teorológicas costeiras das regiões Sudeste 
(Ilha Rasa) e Nordeste (Calcanhar) do 
Brasil. As análises mostraram melhor de-
sempenho do método das Redes Neurais 
Artificiais para estação Calcanhar e me-
lhor desempenho do método de Regressão 
Linear Múltipla para a estação Ilha Rasa. 
Ademais, o experimento onde se utilizou 
como variáveis preditoras, além de dados 
de estações próximas, os dados da própria 
estação conseguiu preencher os dados 

faltosos com maior acurácia. Dentre as va-
riáveis estudadas, as previsões dos dados 
de pressão e temperatura do ar tiveram 
melhor desempenho quando comparadas 
com as variáveis intensidade do vento e 
umidade relativa.

Palavras-chave: Regressão Linear 
Múltipla, Redes Neurais Artificiais e 
Reconstrução de Falhas.

1.  INTRODUÇÃO

Em cumprimento a compromissos 
assumidos pelo País perante a comunida-
de internacional, foi atribuída à Marinha 
do Brasil (MB), por meio do Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM), a respon-
sabilidade pela produção e divulgação de 
análises e previsões meteorológicas para a 
área marítima identificada internacional-
mente como METAREA V.

A fim de contribuir para a qualida-
de das previsões meteorológicas e das 
informações climatológicas empregadas 
em benefício da segurança da navega-
ção e da salvaguarda da vida humana no 
mar, o SMM controla uma rede de coleta 
de dados meteorológicos composta de 14 

1  Funcionária Civil do Centro de Hidrografi a da Marinha, Bacharel em Estatística (UFF).
2 Capitão-de-Corveta(T) do Centro de Hidrografi a da Marinha, Mestre em Ciências em Engenharia Civil(COPPE/ 
 UFRJ), Bacharel em Estatística(ENCE).
3 Capitão-de-Fragata(RM1), Professor do Departamento de Transportes (UFPR), Doutor em Ciências 
Atmosféricas em Engenharia(UFRJ), Mestre em Meteorologia e Oceanografi a Física (NPS – Naval Postgraduate 
School, Monterrey/EUA), Hidrógrafo.
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estações meteorológicas terrestres ope-
racionais (convencionais e automáticas), 
distribuídas ao longo da costa brasileira e 
também na Ilha da Trindade.

Os dados destas estações são utiliza-
dos em várias atividades técnicas do SMM, 
tais como: previsão do tempo, climatologia 
e avaliação de desempenho de modelos 
numéricos. Esses estudos exigem que as 
séries de dados tenham um longo perío-
do de observação e um número reduzido 
de falhas (valores faltantes). Entretanto, 
muitas vezes estas séries são repletas de 
falhas que influenciam na acurácia dos re-
sultados obtidos a partir da sua utilização 
e, em alguns casos, podem até mesmo im-
possibilitar o seu uso.

Várias são as causas dessa falta de 
informação sequencial: a falta de manu-
tenção do medidor; quebra do medidor 
gerando necessidade de troca; problemas 
na medição do aparelho; perda de dados; 
falta de observadores qualificados; e até 
mesmo falta de fundos para manter a con-
tinuidade das medições (ALMEIDA, 2011).

Para resolver este problema, exis-
tem inúmeros métodos de preenchimento 
destas falhas. Almeida (2011) utilizou três 
métodos (Método da Distância Inversa, 
Regressão Linear Múltipla e Redes Neurais 
Artificiais) para reconstrução de falhas em 
séries diárias de precipitação. Os resulta-
dos mostraram um desempenho equiva-
lente da Regressão Linear Múltipla e das 
Redes Neurais Artificiais, sendo estes su-
periores ao desempenho do Método da 
Distância Inversa na maioria dos casos. 

Este estudo utilizou a mesma abor-
dagem de Almeida (2011), a fim de rea-
lizar uma análise comparativa do desem-
penho dos métodos de Regressão Linear 
Múltipla e Redes Neurais Artificiais para 
o preenchimento de falhas em séries de 
pressão, umidade relativa, temperatura 
do ar e velocidade do vento. Como variá-
veis preditoras serão utilizadas, para cada 
estação, informações de séries de estações 
próximas da mesma região. 

2. METODOLOGIA

2.1.  Métodos de Preenchimento de 
Falhas

2.1.1.  Regressão Linear

Esta subseção teve como referência 
Kutner et al., 2005. 

Seja Y uma variável aleatória de in-
teresse e X uma variável aleatória auxiliar 
(variável preditora), deseja-se saber se 
há alguma relação entre essas variáveis. 
Quando a associação entre X e Y é descrita 
adequadamente por uma reta, chamamos 
esta descrição de regressão linear.

O modelo de Regressão Linear 
Simples envolve apenas uma variável ale-
atória auxiliar, e busca a reta que melhor 
representa os dados, ou seja, a reta que 
produz a menor distância entre cada par 
(x,y) observado e reta estimada.

Como no caso simples, a Regressão 
Linear Múltipla também apresenta uma 
variável dependente (Y), mas utiliza duas 
ou mais variáveis preditoras. Este modelo 
está representado pela Equação 1, sendo 
Yi o valor da variável resposta na i-ésima 
observação; β0 , β1 ..., βρ − 1  são coeficientes 
da regressão; Xi1, Xi2, ..., Xi,p-1 são constan-
tes conhecidas; e εi são independentes com 
N(0, σ2) .

Yi = β0 + β1Xi1 +  β2Xi2  + ... +   + βρ − 1 Xi,p-1 + εi   i = 1,2,3, ..., n  

2.1.2.  Redes Neurais Artificiais

Esta subseção teve como referência 
Silva (2007) e Vellasco (2007).

A expressão “Rede Neural” é motiva-
da pela tentativa de imitar a capacidade 
que o cérebro humano possui de reconhe-
cer, associar e generalizar padrões. Trata-se 
de uma importante técnica estatística não-
-linear capaz de resolver diversos proble-
mas complexos. Isso torna o método extre-
mamente útil quando não é possível definir 
um modelo explícito ou uma lista de regras. 
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Em geral, isso acontece em situações em 
que o ambiente dos dados muda muito. As 
principais áreas de atuação são para a clas-
sificação de padrões e previsão.

O neurônio artificial é uma estrutura 
lógico-matemática que procura simular a 
forma, o comportamento e as funções de 
um neurônio biológico. A Figura 1 exibe 
um modelo simplificado de um neurônio 
artificial, onde os estímulos de entrada são 
representados pelo vetor X, as ligações si-
nápticas são representadas pelo vetor W e 
a saída é representada pelo vetor y.

Figura 1 – Estrutura de um Neurônio Artificial

2.2. Obtenção dos Dados

Os dados das duas estações con-
vencionais selecionadas para este es-
tudo, Calcanhar e Ilha Rasa, foram for-
necidos pelo Banco Nacional de Dados 
Oceanográficos (BNDO – https://www.
mar.mil.br/dhn/chm/bndo/) do Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM – https://
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/).

Para o preenchimento dos dados fal-
tosos nas variáveis Pressão Atmosférica 
(hPa), Intensidade do Vento (m/s), Tem-
peratura  do Ar (ºC) e Umidade Relativa(%) 
no horário de 12 GMT (Greenwich Mean 
Time), em ambas as estações, foram uti-
lizados como variáveis preditoras os da-
dos de estações próximas fornecidas pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET 
– http:// www.inmet.gov.br/).

Um levantamento inicial mostrou 
que cerca de 5% dos dados das estações 
Ilha Rasa e Calcanhar são faltosos. No 
entanto, estes dados foram cruzados e 
considerados apenas os que estavam si-
multaneamente em todas as estações se-
lecionadas, o que aumentou ainda mais a 
incidência de dados faltosos.

Vale ressaltar que os dados não são 
dos mesmos dias, nem dos mesmos meses 
rigorosamente, mas apenas do mesmo in-
tervalo de tempo.

2.3.  Áreas de Estudo

Para entender o comportamento de 
cada variável nas duas estações de es-
tudo, utilizou-se a publicação Normais 
Climatológicas do Brasil 1961 – 1990 
(RAMOS et al, 2009).

A região Nordeste está representada 
pela estação Calcanhar (82595), localiza-
da no estado do Rio Grande do Norte, la-
titude 5º10'00'' Sul e longitude 35º29'00'' 
Oeste. Apresenta um clima tropical, onde 
as variáveis temperatura, intensidade do 
vento, umidade relativa e pressão atmos-
férica mostram médias anuais de 26ºC, 4.4 
m/s, 81% e 1010 hPa, respectivamente.

Já a estação Ilha Rasa (83117) es-
tá localizada na região Sudeste, Estado 
do Rio de Janeiro, a cerca de dez quilô-
metros da Baía de Guanabara, latitude 
23º04'00'' Sul e longitude 43º09'00'' Oeste. 
Apresenta um clima subtropical com mé-
dias anuais para as variáveis temperatura, 
intensidade do vento, pressão atmosférica 
e umidade relativa mostram médias anu-
ais iguais a 24ºC, 2.4 m/s, 86% e 1012hPa, 
respectivamente.

2.4. Variáveis Preditoras

A seleção de variáveis preditoras foi 
feita a partir da disponibilidade dos da-
dos de estações próximas. Para a estação 
Calcanhar, selecionou-se a estação auto-
mática Natal e as estações convencionais 
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Tabela 1 – Distância das estações preditoras para as estações calcanhar e Ilha Rasa.

Macau, Ceará Mirim e Natal, e, para a 
estação Ilha Rasa, selecionou-se a esta-
ção convencional Rio de Janeiro e as es-
tações automáticas Forte de Copacabana, 

 Calcanhar Ilha Rasa
 Macau 142.6 km Marambaia 46.22 km
 Ceara_Mirim 59.02 km Jacarepaguá 25.84 km
 Natal_Conven 89.93 km Forte_Copa 10.89 km
 Natal_Auto 81.34 km Rio_Janeiro 22.62 km

Jacarepaguá e Marambaia. Assim, foram 
selecionadas quatro estações preditoras 
para cada estação estudada, com as dis-
tâncias apresentadas na Tabela1.

Foram realizados dois experimentos 
para cada conjunto de dados. O experimen-
to 1 utilizou como variáveis preditoras ape-
nas variáveis das estações próximas. O ex-
perimento 2 utilizou variáveis de estações 
próximas e variáveis da própria estação.

Além disso, para solucionar os pro-
blemas inerentes ao uso de variáveis predi-
toras correlacionadas entre si, utilizou-se o 
método Screening Regression, que combina 
regressão linear múltipla com um método 
objetivo de selecionar um conjunto de pre-
ditores considerados “ótimos” para ser uti-
lizado na equação, a partir de um conjunto 
inicial maior de preditores (WILKS, 2006).

2.5.  Implementação Computacional

O software estatístico R Project 
(R Development Core Team, 2011) foi 

utilizado em todos os processos de trata-
mento e manipulação dos dados, por meio 
de funções já implementadas e, para trei-
namento e teste das Redes Neurais, do 
pacote “RSNN” (BERG-MEIER, BENITEZ, 
2010). Os dados foram normalizados e 
separados em amostras distintas para de-
senvolvimento (75% para treinamento e 
15% para teste) e validação (10%). 

O conjunto de validação foi utilizado 
para medir o poder de generalização da 
Rede Neural e de previsão da Regressão 
Linear Múltipla, um vez que trata-se de 
dados que não foram apresentados à rede 
durante a fase de treinamento e nem na 
obtenção dos coeficientes da equação de 
regressão.

Além disso, as medidas estatísticas 
apresentadas na Tabela 2 foram utilizadas 
para a validação dos resultados.

 

Fórmula Valor 
Perfeito Observações

Coeficiente 
de 

Correlação 
de Pearson

COR =1

Mede o grau de associação linear entre os da-
dos previstos e observados. Varia entre -1 e 1, 
sendo COR=0 não há correlação linear, COR=1 
ou -1 indica que há correlação linear negativa 
ou positiva, respectivamente.

Erro Médio ME=0

Representa a diferença média entre a previsão e 
a observação, indicando se há tendência positi-
va ou negativa. ME>0 indicam superestimação 
da previsão e ME<0 indicam subestimação da 
previsão.
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Fórmula Valor 
Perfeito Observações

Erro Médio 
Absoluto

MAE=0
Representa a magnitude do erro. Esta medida 
se afasta de zero à medida que as discrepâncias 
entre a previsão e a observação aumentam.

Erro Médio RMSE=0
Representa a magnitude típica dos erros, e tem 
a vantagem de ser expressa na mesma unidade 
de medida da variável estudada.

Tabela 2 – Estatísticas utilizadas para validação dos resultados

Tabela 3 – Estatísticas para a variável Intensidade do Vento para as estações Ilha Rasa e Calcanhar

Onde    representa os valores previs-
tos, yi os valores observados; cov (  ,yi) é a 
covariância entre    e yi ;    é o desvio pa-
drão de    ,      é o desvio padrão de yi ; n é 
o número de registros.

3. RESULTADOS

Somente os resultados para as vari-
áveis Intensidade do Vento e Temperatura 
serão apresentados por representar dois 
resultados distintos. As variáveis Umidade 
Relativa e Pressão Atmosférica apresenta-
ram resultados similares aos anteriores. 
Os resultados completos estão disponíveis 
na Divisão de Previsão Numérica e alguns 
gráficos dos dados previstos X observados 
estão apresentados no Apêndice A.

3.1. Intensidade do Vento

Os resultados da estação Ilha Rasa 
(Tabela 3) não diferem muito entre os dois 
métodos. As correlações são razoáveis va-
riando entre 0.60 e 0.63, os erros RMSE 
são elevados e variam de 8.1 a 8.4 m/s. 
De modo geral, os resultados são melhores 
no Experimento 2, evidenciando uma me-
lhora quando há inclusão de variáveis da 
própria estação.

Para a estação Calcanhar, os resultados 
mostram a dificuldade dos dois métodos em 
prever valores para a variável Intensidade 
do Vento. As correlações são baixas varian-
do entre 0.33 e 0.48 e o erro RMSE foi eleva-
do variando de 7.8 a 8.5 m/s (Tabela 3). No 
entanto, pode-se observar que os melhores 
resultados foram obtidos no experimento 2 
para o método de Redes Neurais.

Estação Ilha Rasa

Regressão Redes Neurais Regressão Redes Neurais

RMSE 8.1 8.4 8.1 8.1

ME 0.22 0.12 -0.073 0.24

MAE 2.5 2.5 2.5 2.4

COR 0.62 0.6 0.63 063

Estação Calcanhar

Regressão Redes Neurais Regressão Redes Neurais

RMSE 8.3 8.3 8.5 7.8

ME -0.38 0.21 -0.21 -0.71

MAE 2.6 2.5 2.6 2.5

COR 0.35 0.36 0.33 0.48

Experimento 1

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 2
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Tabela 4 – Estatísticas para a variável Temperatura para as estações Ilha Rasa e Calcanhar

Estação Ilha Rasa

Regressão Redes Neurais Regressão Redes Neurais

RMSE 1.3 1.2 1.3 0.98

ME -0.32 -0.34 -0.32 -0.17

MAE 0.9 0.83 0.9 0.78

COR 0.88 0.89 0.88 0.93

Estação Calcanhar

Regressão Redes Neurais Regressão Redes Neurais

RMSE 1.5 1.4 1 0.91

ME 0.12 -0.083 -0.042 0.17

MAE 1.1 1 0.84 0.82

COR 0.47 0.51 0.72 0.81

Experimento 1

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 2

3.2.  Temperatura

A estação Ilha Rasa apresenta bons 
resultados com correlações altas para os 
dois métodos e os dois experimentos, va-
riando de 0.88 a 0.93 (Tabela 4). Os erros 
ME negativos mostram tendência de su-
bestimação da previsão. Enquanto o méto-
do de Regressão Linear Múltipla apresenta 
os mesmos resultados para os dois experi-
mentos, o método de Redes Neurais apre-
senta melhora nos resultados para o se-
gundo experimento, diminuindo os valores 

dos erros e aumentando a correlação entre 
os dados previstos e observados.

 No experimento 1, a estação 
Calcanhar apresenta resultados razoáveis 
para os dois métodos, com correlações 
baixas e erros RMSE e MAE próximos de 
1 (Tabela 4). Para o segundo experimen-
to, os resultados melhoram significati-
vamente, principalmente no método de 
Redes Neurais, onde a correlação passa 
de 0.51 para 0.81, os erros RMSE e MAE 
ficam menores que 1, e o erro ME próximo 
de zero. 

Vale ressaltar que o método de Redes 
Neurais possui melhor desempenho para 
a variável Temperatura para as duas es-
tações estudadas. Além disso, observa-se 
que o Experimento 2 melhora a capacida-
de de previsão deste método.

4.  CONCLUSÃO

As previsões da intensidade do vento 
apresentaram erros significativos nos dois 
métodos estudados. Apesar do melhor de-
sempenho da regressão em Ilha Rasa, ne-
nhum dos métodos consegue acompanhar 
as tendências de aumento e queda deste 
campo.  

A Temperatura prevista apresentou 
erros pouco significativos do ponto de vista 
ambiental e correlações que indicam uma 

alta capacidade dos métodos de acompa-
nhar as tendências de alta e queda dos 
valores. Em ambos os métodos, ficou clara 
a importância da inclusão de informações 
meteorológicas (variáveis preditoras) da 
própria estação. 

A diferença nos resultados entre as 
estações pode ser justificada pelo fato da 
estação Calcanhar ser altamente influen-
ciada por variações locais, enquanto a Ilha 
Rasa sofre influências de sistema de maior 
escala (frente fria, por exemplo). Além dis-
so, a distância entre a estação Calcanhar e 
suas estações preditoras são maiores que 
a distância entre a estação Ilha Rasa e 
suas estações preditoras Portanto, a con-
tribuição das variáveis preditoras em Ilha 
Rasa são maiores que as selecionadas em 
Calcanhar.
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O melhor desempenho na previsão 
das variáveis pressão e temperatura era 
esperado em função de serem campos 
mais bem comportados e que sofrem in-
fluencias de processos de grande escala. 
Diferente dos campos velocidade do ven-
to e umidade relativa que além de serem 
mais ruidosos sofrem influências locais.

Com relação aos métodos aplicados, 
observa-se que em Calcanhar o melhor de-
sempenho foi para a Rede Neural. Na Ilha 
Rasa, as variáveis foram mais bem previstas 
pela Regressão, apenas a temperatura apre-
sentou melhor resultado com a Rede Neural. 
Este comportamento se explica pelo fato de 

os efeitos locais terem grande importância 
na Região Nordeste e podem, portanto, ne-
cessitar de uma modelagem não linear pa-
ra os processos estudados. Explica-se, des-
ta forma, o melhor desempenho da Rede 
Neural em função de sua grande capacida-
de de modelar processos não lineares. 

Conclui-se que ambos os métodos 
podem ser aplicados na recomposição 
de dados faltosos. Sendo a Rede Neural 
mais indicada nos casos em que os pro-
cessos sejam mais ruidosos. Ademais, a 
Regressão Linear múltipla pode ser uma 
boa opção em virtude de seu baixo custo 
computacional.
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Apêndice A – Gráficos Previsão X Observação

Figura A.1 – Estação Calcanhar: Dados Previstos X Dados Observados para a variável Umidade Relativa – 
Método de Redes Neurais – Experimento 2

Figura A.2 – Estação Ilha Rasa: Dados Previstos X Dados Observados para a variável Temperatura – Método 
das Redes Neurais – Experimento 2
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CARACTERIZAÇÃO DE MINERAIS PESADOS 
NA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA 
DE CABO FRIO, RIO DE JANEIRO - BRASIL

Agenor Cunha da Silva; 
João Wagner Alencar Castro; e 

Cícera Neyse de Almeida1 
Fabio Ferreira Dias2 

RESUMO

Este artigo retrata estudos de sedi-
mentologia da costa brasileira com foco 
na mineralogia da plataforma continental 
interna da área de estudo, localizada na 
região costeira de Cabo Frio RJ. A partir 
da análise de sedimentos de fundo, são 
apresentados resultados relativos à distri-
buição percentual dos minerais pesados, 
com densidade superior a 2.65, presentes 
em de oito amostras obtidas em opera-
ções oceanográficas realizadas em maio 
de 2007. Mapas e gráficos com os dados 
da área de estudo são utilizados para de-
terminar a proveniência dos sedimentos. 
Aspectos de sedimentação dos minerais 
pesados são descritos em relação aos pro-
cessos dinâmicos do ambiente marinho 
costeiro. O objetivo principal deste estudo 
é determinar os minerais pesados e defi-
nir a proveniência dos sedimentos sobre 
a plataforma interna da área de estu-
do. A presença de minerais pesados nas 
amostras é determinada pelos valores da 
concentração percentual de minerais nas 
amostras. A variação desses percentuais é 
utilizada como indicador da proveniência 
sedimentar, considerando os fatores físicos 
e as diferentes quantidades dos minerais 
pesados presentes nos sedimentos.

Palavras-chave: Minerais pesados, 
proveniência sedimentar, plataforma con-
tinental interna, Cabo Frio, Brasil.

1.  INTRODUÇÃO

Os minerais pesados em sedimentos 
arenosos frequentemente são utilizados co-
mo indicadores para determinar a proveni-
ência e processos de distribuição (Cascalho 
et al, 2006). Constituem excelentes arqui-
vos que gravam e preservam as assina-
turas dos eventos geológicos do passado 
desde a sua origem até o ambiente de-
posicional atual (Mange & Wright, 2007). 
Estudos dos minerais pesados na platafor-
ma continental brasileira são de grande 
utilidade na definição da proveniência se-
dimentar e compreensão dos processos de 
sedimentação em meio marinho (França et 
al., 1976; Freire et al. 1998; 2004; Lacerda 
et al., 2004). Determinar a proveniência 
dos sedimentos tem sido fator relevante 
para a exploração de petróleo, correlação 
de fácies e camadas de areia, bem como 
da geometria de reservatórios potenciais 
(Morton, 1999; 2007). O presente trabalho 
tem como objetivo estudar a distribuição 
e proveniência dos minerais pesados na 
plataforma continental frontal à cidade de 
Cabo Frio, Rio de Janeiro - Brasil. A área 
estudada localiza-se na plataforma conti-
nental interna entre coordenadas de lati-
tudes 22º 53’ 18’’S e 22º 56’ 06’’S e lon-
gitudes de 42º 00’ 00’’W e 42º 01’ 54’’W. 
Corresponde à faixa submersa entre as 
profundidades de 11 a 27 m (figura 1), 
constituindo limite da profundidade ou 

1 Laboratório de Geologia Costeira, Sedimentologia e Ambiental (Museu Nacional), Universidade Federal do Rio 
 de Janeiro, UFRJ.
2  Departamento de Análise Geoambiental, Universidade Federal Fluminense, UFF.
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profundidade de fechamento do perfil de 
praia que geralmente determina o limite 

de mobilização dos sedimentos por ondas 
(Komar, 1989; CERC, 1997). 

Fig. 1 – Localização da área de estudo com as estações de coleta dos sedimentos distribuídas no domínio da pla-
taforma continental interna de Cabo Frio, Rio de Janeiro.  

2.  MATERIAL E MÉTODO 

Os dados apresentados reúnem in-
formações provenientes de amostras em 
intervalos de 300m coletadas no levan-
tamento hidroceanográfico, realizado 
em maio 2007 (Silva, 2009). Nessa ope-
ração, foi utilizada a embarcação Aviso 
de Pesquisa Oceanográfico – Diadorim 
(Marinha do Brasil) e amostras de sedi-
mentos do fundo foram obtidas com uma 
draga de arrasto tipo “Gibbs”. A determi-
nação dos minerais pesados foi efetuada 
a partir da coleta de oito (8) amostras de-
nominadas de 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (fi-
gura 1). O posicionamento e profundidade 
foram determinados com equipamento 
DGPS acoplado ao ecobatímetro de bordo 

do tipo Furuno SRT02. Para cada estação, 
foram calculados percentuais de concen-
tração dos minerais pesados referentes às 
classes dimensionais predominantes na 
área e definidas pela granulometria dos 
sedimentos (Folk & Ward, 1957). Foram 
considerados os intervalos representados 
pela areia média (0.5 – 0.25 mm), areia 
fina (0.25 – 0.125mm) e areia muito fi-
na (0.125 – 0.063 mm), conforme proce-
dimentos adotados por Morton & Yaxley 
(2007). No processo de separação dos mi-
nerais pesados, utilizou-se bromofórmio e 
politunguestato de sódio (d=2.82) (Bates 
& Jackson, 1980). Em seguida, utilizou-se 
microscópio polarizante de luz transmiti-
da para identificação e contagem de cer-
ca de 300 grãos por separação, segundo o 
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método “ribbon counting” (Mange, 1992). 
Essa etapa foi feita no Laboratório de 
Petrografia do Departamento de Geologia 
– UFRJ. Os resultados são fornecidos por 
mapas, gráficos e tabelas que foram ela-
borados utilizando softwares do tipo Surfer 
@ e Execel @. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela I apresenta o posicionamen-
to geográfico e as profundidades das es-
tações de coletas ao longo da plataforma 
continental interna de Cabo Frio, Rio de 
Janeiro – Brasil.  

Estações Latitudes
(Sul)

Longitudes
(Oeste)

Profundidade
(metros)

1 22º 53’ 18’’ 042º 00’ 39’’ 11,00
2 22º 53’ 30’’ 042º 00’ 00’’ 20,00
5 22º 54’ 18’’ 042º 00’ 18’’ 23,00
6 22º 53’ 48’’ 042º 01’ 18’’ 12,00
7 22º 54’ 20’’ 042º 01’ 36’’ 14,00
9 22º 55’ 30’’ 042º 01’ 54’’ 15,00

10 22º 56’ 06’’ 042º 01’ 54’’ 11,00
11 22º 56’ 06’’ 042º 01’ 00’’ 27,00

Tabela I – Estações de coleta na plataforma continental de Cabo Frio, Rio de Janeiro – Brasil.

Tabela II – Relação dos percentuais dos minerais por estação de coleta.

Estações     
=>   

1 2 5 6 7 9 10 11 Totais 

Quartzo 94.18 95.94 99.12 98.10 97.15 99.01 98.94 96.05 778.49

Minerais pesados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titanita 0.12 0.80 0.00 0.20 0.60 0.08 0.00 0.33 2.13

Moscovita 0.06 0.24 0.17 0.50 0.15 0.00 0.22 0.50 1.84

Biotita 0.24 1.32 0.13 0.00 0.00 0.10 0.22 0.00 2.01

Turmalina 1.44 0.45 0.19 0.60 0.90 0.28 0.07 0.84 4.77

Diopsídio 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.08

Piroxênio e 
Anfibólio  3.90 1.08 0.39 0.60 1.20 0.53 0.53 1.83 10.06

Indefinidos 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.62

Minerais        
pesados 5.82 4.06 0.88 1.9 2.85 0.99 1.06 3.95 21.51

A tabela II apresenta valores de con-
centração percentual dos minerais iden-
tificados nas estações de coleta entre as 
profundidades de 11 a 27 m. A distribui-
ção percentual dos elementos registrou 
para os piroxênios e anfibólios as maiores 
concentrações, apresentando índices to-
tais de 9.93%. Esse mineral predomina nas 

estações 1, 5, 7, 9, 10 e 11.  A turmalina 
apresenta um total de 4,88 %, com maior 
percentual de concentração na estação 1 
seguida pelas estações 7 e 11. A quantida-
de total de biotita encontrada nas amos-
tras foi de 2,41%. Os maiores percentuais 
foram registrados nas estações 2 e 5, sen-
do reduzido nas demais estações e ausente 
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nas estações 6,7 e 11. A titanita com um 
total de 2,13 % tem maior concentração 
nas estações 2, 7, 11 e 6, e é ausente nas 
estações 5 e 10.  A moscovita no cômputo 
geral perfaz 1,84 %. Predomina na estação 
2 e 10, mas é ausente na estação 9 e irre-
levante na estação 1. A hematita totalizou 
apenas 0,62 % e foi registrada apenas nas 
estações 2 e 11. O diopsídio apresentou 
apenas 0,08 %. Foi registrado nas estações 
1 e 10, e ausente nas demais estações. A 
magnetita não foi registrada em nenhuma 

estação. O total para minerais indefinidos 
foi de 0.73, registrando apenas traços nas 
estações 2 e 11.  De forma geral, o predo-
mínio é de anfibólios e piroxênios apresen-
ta índices com o dobro de percentual de 
concentração de turmalina. 

Para demonstrar como as concentra-
ções de minerais pesados se distribuem em 
cada estação de coleta, foram elaborados 
gráficos que são mostrados pela figura 3, 
a fim de verificar a situação de cada amos-
tra em relação à presença desses minerais.

Fig. 2 – Distribuição percentual dos minerais pesados por cada estação de coleta.
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3.1.  DISCUSSÃO 

A distribuição dos minerais pesados 
foi investigada ao longo da plataforma 
continental interna de Cabo Frio, entre 
as profundidades de 11 a 27 m, confor-
me tabela I. Esses limites foram adotados 
em decorrência do calado da embarcação 
utilizada. De forma geral, a morfologia do 
fundo apresenta contornos batimétricos 
que seguem a conformação da linha da 
costa cuja evolução afeta a distribuição 

dos sedimentos (Dias et al, 2009). Na área 
investigada o clima de ondas é predomi-
nantemente de nordeste. De certa forma, 
esse fator hidrodinâmico associado aos 
processos induzidos por correntes longitu-
dinais influência na distribuição dos mine-
rais pesados ao longo da plataforma con-
tinental interna.  Em termos gerais, as di-
ferentes concentrações dos percentuais de 
minerais pesados indicaram o predomínio 
absoluto do quartzo em todas as estações 
com percentuais superiores a 94%. 

Fig. 3 – Percentuais de concentração dos minerais pesados na plataforma continental interna de Cabo Frio, RJ 
– Brasil (maio de 2007).

A sequência da distribuição dos mi-
nerais pesados na figura 4 apresenta níti-
do predomínio dos piroxênios e anfibólios. 
O percentual de concentração de 9.93% 
para os piroxênios e anfibólios representa 
quase o dobro do mineral que se segue re-
presentado pela turmalina com percentual 
de 4.77%. A titanita com 2.13 %, a bioti-
ta com 2.0 %, a moscovita com 1.84 % e o 
diopsídio com 0.08 % constituem o elenco 
de minerais pesados efetivamente identifi-
cados a partir das amostras coletadas em 
maio de 2007, na plataforma continental 

interna de Cabo Frio.  Minerais não identi-
ficados ou indefinidos 0.73 %. 

A distribuição dos minerais pesados 
reflete a intensidade dos processos de in-
temperismo físico decorrentes de condi-
ções climáticas áridas e semi-áridas regio-
nais. Bigarella et al (1994), demonstram 
que “os minerais menos resistentes à ação 
da água com CO² dissolvido são os piroxê-
nios e os anfibólios. Seguem-se os plagio-
clásios, depois o ortoclásio e finalmente 
as micas; dentre as quais a moscovita é a 
que mais resiste às intempéries. O mineral 
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predominante em todas as amostras cole-
tadas é o quartzo com percentual superior 
a 94%. Tal fato reflete as rochas adjacentes 
e a ação do intemperismo físico e dos pro-
cessos litorâneos atuantes na região. 

• A presença de piroxênios-anfibólios 
reflete a ocorrência de rochas ígneas do 
Proterozóico, constituídas por hornblendi-
tos, gabros, dioritos, sienitos, traquitos e 
basaltos, rochas metamórficas, constituí-
das por gnaisses e anfibolitos e minerais 
detríticos de rochas sedimentares ocorren-
tes na região de Cabo Frio e Armação dos 
Búzios. Os maiores percentuais de concen-
tração desses minerais foram registrados 
nas estações de coleta 1, 7 e 11, diminuin-
do em direção ao sul da área investigada. 

• A presença de turmalina é decorrente 
do retrabalhamento de rochas sedimentares, 
principalmente da Formação Barreiras. É o 
segundo mineral pesado mais abundante 
na área investigada apresentando concen-
trações predominando nas estações de cole-
ta 1, 7, 11, 6, 2, 9, 5 e 10. Caracteriza-se por 
apresentar granulometria fina distribuída ao 
longo das partes mais rasas da plataforma. 

• A titanita é terceiro mineral mais 
abundante. Concentrações predominam 
nas estações 2, 7, 11, 6, 1, e 9. A titanita 
não foi encontrada na estação 5. 

• A distribuição da biotita, mineral 
instável, sugere associação com rochas 

ígneas adjacentes localizadas nas ilhas ou 
próximas ao canal de Itajuru. Os maiores 
percentuais de concentração de biotita fo-
ram registrados nas estações 2, 1, 10, 5 e 
9. A maior concentração da biotita nessas 
estações reflete processos deposicionais 
que podem ser associados ao fluxo de se-
dimentos provenientes de processos conti-
nentais. É interessante observar que esse 
mineral não teve registro de concentração 
nas estações 6, 7 e 11, provavelmente em 
decorrência de estar mais expostas a maior 
energia das ondas e correntes nesta área. 

• A moscovita apresentou as maiores 
concentrações nas estações 6 e 11. Esse mi-
neral foi também registrado em sequência 
nas estações 2, 10, 5, 7 e 1.  A moscovita 
não foi encontrada na estação 9. A presen-
ça desse mineral deve-se ao fluxo de sedi-
mentos provenientes de processos continen-
tais. A distribuição de diopsídio, mineral 
do grupo clinopiroxênios é proveniente de 
rochas metamórficas, ricas em magnésio da 
região de Cabo Frio. As maiores concentra-
ções ocorrem nas estações 1 e 10, tendendo 
diminuir na direção ao sul da área investi-
gada. Os valores percentuais de concentra-
ção dos minerais pesados, mostrados nos 
gráficos de distribuição, são usados para 
determinar os principais relacionamentos 
da morfologia do fundo com os elementos 
químicos registrados na área de estudo.

Quartzo Titanita Moscovita Biotita Turmalina Diopsídio Piroxênio 
Anfibólio

BT 0.00 0.05 0.13 0.03 0.01 0.25 0.01

DMO 0.38 0.12 0.02 0.26 0.2 0.26 0.25

Tabela III – Índice de relacionamento dos minerais pesados com os fatores físicos representados pela batimetria 
(BT) e pelo diâmetro médio dos grãos (DMO).

Na tabela III são apresentados va-
lores de correlações entre os percentuais 
de distribuição dos minerais e os fatores 
ambientais representados pela batime-
tria (BT) e pelos tipos de fundo pelo di-
âmetro médio dos grãos (DM). São va-
lores obtidos pelo cálculo dos coeficien-
tes de correlação de Pearson que per-
mitem verificar os níveis de associação 

entre os percentuais de concentração 
dos minerais pesados nas amostras dos 
sedimentos.

Como contribuição adicional, é apre-
sentada uma visão geral da distribuição 
dos minerais pesados na área (figura 4). 
Nessa figura, são mostrados gráficos ra-
diais que expressam as distribuições dos 
minerais em cada ponto de coleta. 
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Fig. 4 – Distribuição dos percentuais de concentração dos minerais pesados por estação de coleta.

Na figura 5, as concentrações dos 
minerais pesados confirmam o relaciona-
mento direto com da morfologia do fundo 
com a conformação do cordão litorâneo 
da área investigada. A distribuição dos 
minerais pesados se inclui diferenciada-
mente no alinhamento preferencial norte 
– sul dessa parte da plataforma continen-
tal interna. A variação dos percentuais de 
distribuição reflete no transporte litorâneo. 
Uma análise das células de concentração 
sugere proveniência sedimentar das áreas 
mais ao norte para a plataforma frontal à 
enseada aberta da Praia do Foguete. Nesse 
contexto, o canal do Itajuru se apresenta 
como uma feição adicional, que também 
contribui para o aporte de material nessa 
área. A estação de número dois (2) que 
apresenta concentração diferenciada em 
relação às demais. Provavelmente esse 

fato decorre do seu posicionamento estar 
situado numa área de maior dinâmica dos 
fluxos provenientes de nordeste, que fluem 
entre o continente e a ilha do Papagaio.

4.  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

Considerando os resultados alcan-
çados, verifica-se a quão é importante o 
conhecimento atualizado das feições sub-
marinas. O conhecimento dessas feições e 
da ação das ondas e correntes costeiras é 
fundamental para melhor entender os pro-
cessos deposicionais. Estudos abordando 
essas questões têm sido realizados para 
determinar a dinâmica dos sedimentos 
nessa região (Muehe, 1982). A área de 
coleta, entre as isobatimétricas de 10m 
e 27m, distribui-se numa faixa norte–sul 
alinhada ao cordão litorâneo. É uma área 



86

exposta ao regime de ventos e ao clima 
de ondas predominantes na região. Nesse 
contexto, os fluxos que se alternam sazo-
nalmente nessa faixa determinam a deri-
va costeira que se ajustam ao arco praial 
delimitado pela Praia do Forte e Praia do 
Pontal. Relacionamentos entre percentuais 
de concentração, fatores físicos definidos 
pela batimetria e pelos tipos de fundo 
apresentados na tabela III revelam liga-
ções que podem ser associadas aos fatores 
condicionantes de proveniência do mate-
rial sedimentar nessa área. 

À luz dos resultados obtidos, con-
clui-se que a morfologia do fundo re-
presentada pelos contornos batimétricos 
segue a conformação da linha da costa. 
Ao associar fatores físicos representados 
pela morfologia da plataforma continen-
tal interna (batimetria) e pelo tipo de fun-
do (diâmetro médio), ao regime geral dos 
fluxos costeiros, como aqueles observa-
dos nas Cartas de Correntes da Marinha 
(DHN/CHM), foi possível verificar que a 
intensidade dos processos deposicionais 
na área não se liga apenas à deriva li-
torânea local. Quase todos os parâmetros 
físicos da região refletem efeitos sazonais 
dos ventos predominantes de nordeste 
(Barbieri, 1975). Os resultados da matriz 
de relacionamentos (tabela III) demons-
tram variações entre os dados que apre-
sentam as seguintes características:

• Batimetria – as variações nas pro-
fundidades influenciam a concentração 
e a distribuição dos diferentes tipos de 
sedimentos e consequentemente os per-
centuais de concentração dos minerais 
pesados.

• Diâmetro médio – o diâmetro dos 
grãos se associa mais diretamente com os 
percentuais de concentração do quartzo. 

Variações granulométricas e os 
elevados índices de concentrações do 

quartzo refletem processos hidrodinâmi-
cos que também podem afetar a distri-
buição dos minerais pesados. Conforme 
já mencionado, no contexto fisiográfico 
da área, as condições deposicionais mais 
intensas decorrem da ação das ondas 
e da deriva costeira caracterizada por 
fluxos que se alternam sazonalmente. 
Variações da batimetria e a presença de 
minerais pesados constituem um binômio 
que se associa resultando em feições ero-
sivas. O material arenoso do fundo nes-
sa área passa a ser fonte imediata para 
suprir e manter as dunas do reverso da 
praia (Castro & Ramos, 2006). 

Em relação à proveniência dos grãos, 
é possível concluir que o transporte residu-
al dos sedimentos se dê pela deriva lito-
rânea para Sul, contribuindo para manter 
os campos de dunas frontais do reverso da 
Praia do Foguete, de forma semelhante ao 
que ocorre ao longo do litoral brasileiro 
(Villwock, 1987). Mihály (1997) estudan-
do praias no litoral norte paranaense e 
sul do litoral paulista registrou inversões 
periódicas no sentido das correntes de de-
riva, que se refletem na distribuição dos 
sedimentos nessas praias. Conclui-se, pois, 
que a orientação da costa é fator relevan-
te para a distribuição dos percentuais de 
concentração dos minerais pesados. A 
distribuição dos percentuais de concen-
tração dos minerais pesados à época do 
levantamento mostrou que os processos 
de sedimentação ocorrem preferencial-
mente no sentido norte–sul paralelo ao 
cordão litorâneo. Considerando a atuação 
dos fatores físicos, é necessário que futu-
ros estudos sejam realizados com maior 
frequência, pois somente assim será pos-
sível determinar como processos de sedi-
mentação ocorrem na presença de mine-
rais pesados na plataforma continental 
interna dessa região.  
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O DESAFIO DA METEOROLOGIA NO 
PLANEJAMENTO DO DESEMBARQUE DA 

NORMANDIA CC Walid Maia Pinto Silva e Seba 1 

RESUMO

“O Desembarque da Normandia” re-
presenta a maior operação militar combi-
nada em toda a História-Militar e definida 
pelo Primeiro-Ministro Britânico Winston 
Churchill como “a mais difícil e complica-
da operação de todos os tempos”. O seu 
sucesso está diretamente relacionado a 
mais relevante contribuição da previsão 
de tempo no Processo do Planejamento 
Militar (PPM). A equipe de meteorologis-
tas, chefiada pelo Coronel James Martin 
Stagg, foi decisiva para a escolha da ma-
nhã do dia 6 de junho de 1944, como Dia-D 
da “Operação Overlord”, pelo Comandante 
Supremo da Força Expedicionária Aliada 
durante a Segunda Guerra Mundial, o 
General americano Dwight Eisenhower, 
mesmo que muitos membros do Estado-
Maior, sugerissem pela escolha do dia 5 
de junho como Dia-D. As análises meteo-
rológicas feitas com modelos de Previsão 
Numérica do Tempo (PNT) mostraram pos-
teriormente que o dia 6 de junho de 1944 
foi provavelmente o único dia do mês que 
tal operação militar poderia ser realizada. 
A situação sinótica apresentada nos pri-
meiros dias de junho de 1944 foi algo re-
almente peculiar. Nos dias 4 e 5 de junho, 
foi observado um tempo extremamente se-
vero no Canal da Mancha, devido a ação 
de um sistema frontal associado a uma fa-
mília de três ciclones em deslocamento no 
Atlântico Norte. O Serviço Meteorológico 

Alemão sugeriu então o relaxamento da 
condição de prontidão na Frente Ocidental, 
não considerando melhora nas condições 
de tempo e esta possibilidade do inimigo. 
Porém, os meteorologistas aliados obser-
varam no dia 4, que o ciclone mais a leste 
começava a ser alcançado pelo segundo 
ciclone da família, formando um único e 
possibilitando a desaceleração e a mudan-
ça da inclinação do sistema frontal e uma 
“janela” de tempo, de cerca de 36 horas, 
favorável para a realização do desembar-
que. É bem provável, que caso a sugestão 
de Stagg não fosse aceita pelo Supremo 
Comando Aliado, a “Operação Overlord” 
teria sido um grande fracasso e, possivel-
mente, a Segunda Guerra Mundial não te-
ria terminado em 1945.

1. INTRODUÇÃO

A influência da previsão do tem-
po no sucesso estratégico, em relevantes 
batalhas, pode ser ilustrada com muitos 
exemplos dentro de uma análise cronoló-
gica da História-Militar. Desde a invasão 
do Império Romano por Hanibal, em 217 
a. C., valendo-se do improvável desloca-
mento de suas tropas em um terreno pan-
tanoso e congelado, devido às nevascas de 
um rigoroso inverno, e com isso surpreen-
dendo o temível Exército Romano, durante 
a Segunda Guerra Púnica. As sempre frus-
tadas tentativas de invasão a Rússia, pro-
tagonizadas por Charles XII, Rei da Suécia, 

1 Encarregado da Seção de Previsão Meteorológica – CHM.
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em 1708, Napoleão Bonaparte, em 1812, e 
Adolf Hitler, em 1941, com a ação da Frente 
Oriental, onde, em todas estas ações, o 
inverno russo foi o maior aliado dos res-
pectivos exércitos imperial e soviético na 
desmobilização logística dos inimigos. E 
a derrocada final das tropas napoleôni-
cas, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, 
em 1815, quando o exílio de Napoleão na 
Ilha de Santa Helena, deveu-se em grande 
parte, a impossibilidade no deslocamento 
da artilharia francesa nos campos alaga-
dos da Fazenda de Hougomount, duran-
te as primeiras horas de combate, devido 
a ação de um sistema frontal de grande 
intensidade na noite anterior à Batalha 
(Neumann, 1993). As tropas aliadas lide-
radas pelo Duque de Wellington aprovei-
taram-se desta visível limitação do ini-
migo e efetivaram o cerco aos franceses, 
concluído definitivamente com o posterior 
encontro com as tropas prussianas, lide-
radas pelo General Blücher. Muitos outros 
exemplos podem ser relacionados em to-
dos os ambientes de guerra, que ilustram 
a influência da previsão do tempo, e em 
aspecto mais amplo, ao conhecimento das 
características da área de operações e dos 
fatores físicos, no sucesso de uma opera-
ção militar.

 A abordagem histórica destes 
exemplos justifica o correto preparo e em-
prego da meteorologia durante o PPM. 
Uma meteorologia militar bem estrutura-
da e com resultados eficazes representa 
um importante auxílio à decisão, fator este 
de total relevância no sucesso de uma ope-
ração militar.

2. O PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 
OVERLORD

Em 1944, a Alemanha Nazista tinha 
um grande problema: ela havia conquista-
do mais territórios do que realmente pode-
ria defender. Suas tropas estavam limitadas 
e passaram a ter a obrigatoriedade de se-
rem improvisadas, com o recrutamento de 

jovens em idade escolar e até mesmo de 
idosos, e ainda sua doutrina tática mar-
cada pela mobilidade de suas tropas, viu-
-se obrigada a ser substituída pela condi-
ção estática de suas defesas. A derrota na 
Frente Oriental, culminada pela Batalha 
de Stalingrado, representava uma grande 
ameaça a perda de territórios limítrofes 
com a União Soviética. Porém, ameaça ain-
da maior existia a oeste: “Se o inimigo con-
seguir penetrar nossa defesa numa frente 
ampla na costa oeste, conseqüências de 
tremendas proporções se seguirão dentro 
de curto tempo”, conforme consta a Ordem 
n° 51 do Führer, de 3 de novembro de 1943 
(Ambrose, 2009). Hitler temia a proximida-
de de americanos e ingleses ao complexo 
industrial alemão, fonte de toda a logística 
das Forças Armadas alemãs. Neste contex-
to, um desembarque aliado na costa oeste 
da Europa seria devastador para o sucesso 
nazista. A partir da análise desta possibili-
dade do inimigo, as defesas no oeste foram 
potencializadas por Hitler em detrimento 
da Frente Oriental. A Muralha do Atlântico, 
uma linha de defesa das tropas alemãs na 
costa oeste da Europa contra a hipotética 
invasão das tropas aliadas, cuja construção 
fora iniciada em 1940, teve sua prontifica-
ção priorizada.

Para melhor defender a costa oeste 
Hitler designou dois de seus principais ge-
nerais para a região. O Marechal-de-Campo 
Gerd von Rundstedt estava à frente do co-
mando da Frente Ocidental, desde março 
de 1942. Em Janeiro de 1944, é designado 
o Marechal-de-Campo Erwin Rommel, o 
“Raposa do Deserto”, o mais prestigiado e 
popular general nazista durante a Guerra, 
como comandante do Grupo do Exército B, 
estacionado na França ocupada, e portan-
to, subordinado direto de von Rundstedt. 

As forças alemãs se concentravam 
no desembarque, deslocando meios, for-
talecendo a Muralha do Atlântico e desig-
nando seus melhores comandantes para a 
Frente Ocidental. Porém, uma dúvida per-
sistia: Onde e quando seria o “Dia-D”?
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O problema aliado era desembarcar, 
assegurar posições e expandir seus domí-
nios. Se o inimigo soubesse onde e quando, 
o sucesso esperado estaria ameaçado. A 
História mostra que poucos desembarques 
anfíbios alcançaram êxito. Um desembar-
que anfíbio é um dos mais complexos tipos 
de operações combinadas, devido à com-
plexa coordenação de meios navais e aére-
os e de tropas anfíbias, aerotransportadas 
e terrestres. Porém, os Aliados vinham de 
três bem sucedidos desembarques: África 
do Norte, em 1942, Sicília e Salerno, am-
bos em 1943, mas nenhum deles teria a 
complexidade do desembarque aliado na 
costa oeste da Europa.

A operação passou a ser planejada 
desde 1942, tendo como ponto de desem-
barque a costa oeste da França, porém, 
os planos foram adiados devido à discor-
dância entre os países aliados e a frente 
aberta no Norte da África. O comprome-
timento entre partes, finalmente, foi al-
cançado em março de 1944 (Ambrose, 
2009). A frente desta complexa Operação, 
o Comando Aliado tinha como seu 
Supremo Comandante, o General Dwight 
Eisenhower, que já havia comandado as 
Tropas Aliadas no Desembarque da Sicília, 
em 1943. Eisenhower foi um dos pioneiros 
em entender que a guerra consistia muito 
mais em uma logística bem elaborada e 
organizada do que em soldados capazes 
e armas modernas (Ambrose, 2009). O 
Marechal-de-Campo Bernard Montgomery 
tinha na “Operação Overlord” o comando 
do 21º Grupo do Exército Britânico, a fren-
te das forças terrestres composta por britâ-
nicos, canadenses e americanos.

A costa oeste da França seria o local 
ideal para um desembarque anfíbio, de-
vido a proximidade tanto ao complexo in-
dustrial do Reno-Rühr, importante região 
para os alemães, como para a Inglaterra. 
Porém, valendo-se da vulnerabilidade ale-
mã, em ter uma costa tão ampla para ser 
defendida, as Forças Aliadas implementa-
ram técnicas de despistamento, induzindo 

aos alemães um falsa intenção na realiza-
ção do desembarque, que poderia ser na 
costa da Noruega, na Baía de Biscaia, no 
sul da França ou até mesmo nos Balcãs. 
Este plano de despistamento tinha como 
codinome: “Operação Fortitude” e era rea-
lizado através da movimentação de tropas 
e do tráfego de mensagens de rádio.

A escolha estava concentrada na 
região mais central da costa oeste da 
Europa, devido à proximidade ao com-
plexo industrial alemão. A presença de 
um porto próximo era uma condição de-
sejável. Estabeleceu-se então alguns crité-
rios de eliminação de possíveis áreas de 
desembarque. A costa da Holanda e da 
Bélgica tinha importantes portos, mas a 
proximidade da Alemanha e de bases da 
Luftwafe caracterizavam uma região mui-
to bem defendida por natureza, além dis-
so, a Holanda poderia ser alagada pelos 
alemães, devido a topografia de seu terri-
tório, prejudicando o avanço dos Aliados. 
A costa do Passo de Calais na França, tam-
bém possuía condições favoráveis ao de-
sembarque menos uma: era a região mais 
óbvia e onde a Muralha do Atlântico esta-
va mais fortificada. Le Havre, no norte da 
Normandia, tinha um excelente porto para 
apoio, mas a presença de um rio que cor-
ta a cidade poderia divergir o ataque dos 
Aliados e com isso permitir o enfraqueci-
mento de seu poder ofensivo. A Bretanha, 
tendo Brest como seu porto principal, por 
sua vez estava muito distante do Reino 
Unido. Já Cherbourg era uma região cuja 
análise climatológica apresentava a maior 
ocorrência de tempestades extratropicais 
e a base estreita de suas praias tornaria 
mais fácil para os alemães o bloqueio da 
cabeça-de-praia (Ambrose, 2009).

Pelo processo de eliminação, foi es-
tabelecida a escolha da costa de Calvados 
na Normandia. Esta região apresentava 
como vantagens a utilização do porto de 
Caen, do campo de pouso de Carpiquet, 
de uma linha férrea e de demais estra-
das rodoviárias. Calvados estava a apenas 
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cerca de 150 km de Portsmouth. A cidade 
de Arromanches poderia ser utilizada como 
ponto logístico, para um posterior desem-
barque administartivo. Uma outra possibi-
lidade a ser explorada pelos Aliados é que 

com a escolha da costa de Calvados, os ale-
mães poderiam interpretar o desembarque 
como uma diversão para o posterior e su-
posto desembarque principal em Passo de 
Calais, região tida como a mais provável.

Fig. 1 – A esquerda, o General Eisenhower em conversa com o Primeiro-Ministro britâncio 
Winston Churchill, durante o planejamento da “Opeação Overlord”. A direita o General 
Montgomery, Comandante do 21º Grupo do Exército Britânico: os Atacantes.

3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE 
OPERAÇÕES

Durante o PPM, o Comandante de 
uma Operação irá, analisar, durante o 
estudo das Características da Área de 
Operações, as características físicas e am-
bientais da Área de Operações que, em 
face dos meios envolvidos, oferecem pos-
sibilidades ou impõem limitações às forças 
amigas e às do inimigo (EGN, 2002). Esta 
etapa consiste da análise dos fatores fixos 
das características da área de operações e 
são divididas em:

– Hidrografia (aspectos oceanográ-
ficos, batimetria, correntometria, mare-
grafia, cartografia náutica, batitermo-
grafia e características de praias e da 
arrebentação); 

– Terreno e Topografia (aspectos ge-
omorfológicos, vegetação, relevo, gradien-
te da praia seca, linha da costa, tipo de 
terreno); 

– Climatologia e Meteorologia (regi-
mes de vento, precipitação, visibilidade, 
temperatura superficial do mar, radiação 

solar, ocorrência de nevoeiros, estado do 
mar, temperatura do ar, ocorrência de du-
tos de evaporação e de superfície); 

– Duração dos Períodos Diurnos e 
Noturnos (Períodos de claridade e escu-
ridão, Fases lunares, Eclipses solares e 
lunares);

– Pontos de Importância Operativa 
(existências de bases militares e de apoio);

– Linhas de Transporte e de Suprimento 
(estradas rodoviárias, ferrovias, rotas marí-
timas, rotas fluviais e de águas interiores, 
rotas aéreas, gasodutos, oleodutos);

– Condições Sanitárias (condições 
climáticas capazes de afetar a saúde, qua-
lidade da água e alimentos, doenças en-
dêmicas e facilidades médicas); 

– Facilidades Operativas e Defesas 
Fixas (bases, artilharias de costa e antiaé-
rea, instalações de defesa de porto, redes 
de radar); e

– Comunicações na Área (estações-
-rádio civis e militares, centro de coman-
do e controle, redes telefônicas, siste-
mas militares de comunicações, linhas 
telegráficas).
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Os fatores fixos relacionados a ge-
ociências no PPM são aqueles referen-
tes a Hidrografia, Terreno e Topografia, 
Climatologia e Meteorologia e Duração 
dos Períodos Diurnos e Noturnos. Apesar 
do foco desta pesquisa estar associado 
aos aspectos da meteorologia militar na 
“Operação Overlord”, os demais fatores fi-
xos relacionados à geociências, também, 
serão abordados.

3.1.  Fatores Fixos Relacionados à 
Geociências na “Operação Overlord”

3.1.1.  Hidrografia

As praias da costa de Calvados na 
Normandia, são lineares e arenosas, com 
cerca de 200 metros de praia seca e 10 
metros de praia batida com gradiente sub-
marino variando de suave a fraco (cerca 
de 1/100). A extensão das praias totaliza-
va cerca de 50 km, cercadas por regiões de 
falésias (Berman, 1994). As praias do de-
sembarque foram designadas por Omaha, 
Utah, Sword, Gold e Juno.

Os aspectos maregráficos, também 
foram decisivos na escolha do “Dia-D”. Na 
fase de planejamento, os diversos grupos 
componentes da missão apresentaram su-
as “preferências” com relação ao desem-
barque. Para as tropas seria preferível o 
desembarque na preamar, pois as mesmas 
estariam expostas em uma menor faixa de 
praia possível (praia seca). Para a Marinha, 
o ideal seria a baixamar, uma vez que o li-
toral de Calvados estava minado. A decisão 
foi à realização do desembarque durante 
a ocorrência de uma maré crescente, nos 
últimos dias da maré de sizígia, com am-
plitudes de maré variando entre 4,8 e 7,6 
metros, que ainda não havia coberto as 
praias, expondo muitas das minas e obstá-
culos e facilitando o trabalho dos engenhei-
ros na limpeza do caminho para a praia. 
A previsão de marés, durante o período de 
enchente, indicava que, a cada 30 minu-
tos a maré subiria cerca de 50 cm. O tipo 

de maré ocorrente na região da Normandia 
é do tipo semi-diurna (duas baixamares e 
duas preamares em 24 horas). Os dados de 
maré eram obtidos principalmente por es-
tações maregráficas em Dover, com a utili-
zação de análise cruzada para a região de 
desembarque (Berman, 1994).

A preocupação com relação ao ti-
po de ondas a ser encontrada na área 
de desembarque, também era de grande 
relevância. Por isso, parte do grupo de 
oceanógrafos americanos e ingleses reali-
zaram um estudo de correlação dos tipos 
de ondas observadas no Canal da Mancha 
com a direção e a intensidade do vento. 
Estes estudos foram concentrados no Swell 
Forecast Section of the Admiralty, no pe-
ríodo de 1942 à 1944 a partir de dados 
observados em 69 estações costeiras, con-
siderando os efeitos de águas rasas, de 
maré e de irregularidades na topografia 
costeira na propagação, período, veloci-
dade, altura e ângulo de incidência das 
ondas nas praias da região. Nas vésperas 
da “Operação Overlord”, o Swell Forecast 
Section of the Admiralty havia atingido o 
índice de 88% de acertos na previsão de 
tipos de ondas (Bates, 1949).

3.1.2. Terreno e Topografia

Com relação às condições geomorfo-
lógicas, a região de Calvados é totalmente 
formada por relevo tipo jurássico. Muitas 
informações já haviam sido coletadas por 
simples fotos e postais de turistas ingleses 
que estiveram na costa da Normandia. A 
Resistência Francesa também havia re-
passado muitas informações. Porém, uma 
dúvida era considerada por geólogos in-
gleses: a ocorrência de uma erosão costei-
ra, nos últimos dois séculos, deslocando o 
antigo porto, construído durante a ocupa-
ção do Império Romano, em até 2 km fora 
da linha de costa original (Rose, 1995). A 
grande questão passou a ser então, se o 
terreno seria resistente o suficiente para 
suportar o tráfego de blindados e veículos 
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anfíbios de grande peso. Para isso, no Ano-
Novo de 1943, dois mergulhadores ingle-
ses foram enviados, utilizando um “sub-
marino de bolso” para recolher amostras 

geológicas do terreno. A resposta positiva 
da análise geomorfológica foi o sinal verde 
para o planejamento do desembarque em 
Calvados.

Fig. 2 – Esquema Ilustrativo pós Dia-D do Desembarque da Normandia.

3.1.3.  Duração dos Períodos Diurnos e 
Noturnos

Os aviadores, que na noite do dia D-1 
lançariam as tropas aerotransportadas, 

tinham preferência por uma lua cheia, de-
vido a critérios de visibilidade noturna, fa-
to que ocorreria nas proximidades da maré 
de sizígia (Ambrose, 2009).
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Fig. 3 – Vista nos dias de hoje da Praia de Omaha na Normandia.

3.1.4.  Climatologia e Meteorologia

A visibilidade, a presença de nevo-
eiros e a influência de brisa marítima de 
quadrante NE e NW (Dudouit Fichet et al., 
2010), também foram consideradas por to-
da a equipe de meteorologistas. Durante 
as operações aéreas pré dia-D, muitos vô-
os tiveram que ser abortados devido às 
más condições de visibilidade no Canal da 

Mancha. Portanto as previsões de nebulo-
sidade, principalmente, nas primeiras ho-
ras do desembarque, tinham importância 
fundamental. Em uma análise climatológi-
ca, as chances de tempo severo na região 
eram menores nos meses de maio, junho e 
julho. As condições ideais de maré ocorre-
riam apenas em três dias de cada um destes 
meses. Para o mês de junho, as condições 
ideais de maré seriam nos dias 5, 6 e 7.

4.  A ESTRUTURA DA METEOROLOGIA 
MILITAR NO ESTADO-MAIOR DAS 
FORÇAS ALIADAS

Durante sua experiência no Desem-
barque da Sicília, em 1943, o General 
Eisenhower soube dar importância a dois 
fatores fundamentais no sucesso de um 
desembarque anfíbio: o uso de tropas ae-
rotransportadas, nos primórdios da utiliza-
ção de paraquedistas militares e a análise 
meteorológica para à decisão e à escolha 
do dia-D. Estes aspectos foram priorizadas 

pelo Comandante Supremo durante o pla-
nejamento da “Operação Overlord”.

As previsões meteorológicas apre-
sentavam muitas limitações tecnológicas 
quando comparadas ao potencial atingido 
atualmente. Limitações estas referentes à 
inexistência do uso de informações saté-
lites, o limitado número de observações 
meteorológicas em superfície e em altitu-
de, a não utilização para fins de previsão 
da PNT e aos aspectos teóricos relaciona-
dos a meteorologia ainda em formação 
conceitual. 
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Apesar desta realidade, a “Operação 
Overlord” tinha à sua disposição toda a 
melhor logística possível para a época, 
relacionada a recursos meteorológicos. 
A estrutura da meteorologia militar no 
Reino Unido, durante a Segunda Guerra 
Mundial, estava totalmente integrada a 
RAF. Na realidade, a es-
trutura alcançada pela 
meteorologia militar e 
a utilização do radar na 
guerra pelos ingleses 
foram implementados, 
principalmente, no fim 
dos anos 30. Neste pe-
ríodo, muitos meteoro-
logistas, advindos da 
Comunidade Científica, 
foram recrutados como 
oficiais e observadores 
meteorológicos pelas 
Forças Armadas. O rela-
cionamento hierárquico 
nos centros de previsão 
militares era por es-
ta razão muitas vezes 
pautado pelo nível de 
conhecimento técnico, 
em oposição a proce-
dimentos formais ba-
seados no militarismo. 
Isso era algo distinto 
das demais unidades 
militares. 

O efetivo pessoal 
militar trabalhando nos 
centros de previsão era 
de, aproximadamen-
te, 10.000, nas vésperas da “Operação 
Overlord”, sendo também utilizadas cerca 
de 500 estações meteorológicas, somente 
no Reino Unido (Pfeffer, 1985). Outras 200 
estações meteorológicas estavam localiza-
das na América do Norte, na Groelândia, 
na Islândia e em ilhas do Atlântico Norte. 
A oeste da Irlanda dois navios ingleses, em 
regime de revezamento, tinham como tare-
fa o lançamento de balões meteorológicos 

para observações em altitude. Voos de 
reconhecimento da RAF eram realizados 
com frequência, para complementação 
das observações em altitude. Estes voos 
eram realizados no Atlântico Norte e em 
ocasiões específicas, em regiões sob domí-
nio alemão.

A organização da 
equipe de meteorologia 
militar, para a “Operação 
Overlord”, foi um assun-
to bastante controverso. 
Em se tratando de uma 
operação combinada, in-
gleses e americanos, prin-
cipalmente, ocupariam 
funções vitais nesta estru-
tura de guerra. Na meteo-
rologia, isto não seria di-
ferente. Foi decidido pelo 
General Frederick Morgan, 
Chefe-do-Estado-Maior 
do Supremo Comando 
da Força Expedicionária 
Aliada, pela assessoria di-
reta de dois meteorologis-
tas chefes, um americano 
e um inglês. A chefia do 
serviço coube ao mete-
orologista inglês, James 
Martin Stagg, um pesqui-
sador escocês do British 
Meteorological Office, 
sem nenhuma experiên-
cia no meio militar. Stagg 
tinha então 28 anos, sua 
indicação, em novembro 
de 1943, foi influenciada 

pelo então diretor do Met Office, Dr. Nelson 
Johnson e foi visto por muitos, como uma 
grande surpresa. Stagg tinha pouca expe-
riência com previsão de tempo, adquirida 
antes da Guerra, em um estágio no Iraque 
(Ogden, 2001).

O meteorologista chefe america-
no era o Coronel Donald Yates. Stagg e 
Yates ficavam “agregados” ao Supremo 
Comando da Força Expedicionária Aliada, 

Fig. 4 – Coronel James Martin Stagg, 
Previsor Meteorológico Chefe e membro 
do Estado-Maior do Supremo Comando 
das Forças Expedicionárias Aliadas. Era 
um pesquisador com méritos já reco-
nhecidos, porém, o seu tato, sua capaci-
dade de trabalho sobre pressão e o uso 
da diplomacia para gerenciar possíveis 
conflitos com os previsores americanos, 
foram fundamentais para sua indicação. 
Segundo palavras do próprio General 
Eisenhower, “Stagg era um escocês du-
rão, mas esperto.”



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXVIII 97

ARTIGOS

que nas vésperas do desembarque estava 
em Southwick House, nas proximidades de 
Portsmouth. As conferências de previsão de 
tempo para a “Operação Overlord” eram 
compostas ainda pelos seguintes centros: 
à unidade do British Meteorological Office, 
em Dunstable, à Central de Previsão 
do Tempo do Almirantado, em Londres, 
à Central Estratégica da Força Aérea 
Americana na Europa de Widewing, o 
Comando-em-Chefe da RAF, em Stanmore, 
o Comando-em-Chefe da Royal Navy, em 
Portsmouth e o Centro Meteorológico da 
Força Aérea Americana, em Bushey Park 
(Pfeffer, 1985).

O meteorologista norueguês Sverre 
Petterssen foi designado para a che-
fia do centro de previsão do British 
Meteorological Office, em Dunstable. Ele 
foi um pesquisador formado pela famosa 
“Escola de Bergen”, onde Jacob Bjerknes, 
no início do século XX, apresentou teorias 
sobre previsão de tempo e a formação de 
sistemas frontais e aspectos ciclogenéticos 
no Hemisfério Norte. Petterssen passou a 
desenvolver novos métodos de previsão, 
principalmente após 1922, com as análi-
ses da “tempestade Ryder”. Passou a tra-
balhar como previsor meteorológico em 
Oslo, e posteriormente, em Tromsø. Em 
1939, mudou-se para os Estados Unidos, 
tornando-se chefe do Departamento de 
Meteorologia do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Com a ocupação da 
Noruega pelos nazistas, Petterssen deci-
de servir como meteorologista militar na 
RAF. Como chefe em Dunstable, Petterssen 
tem grande participação no fornecimento 
de previsões meteorológicas para a RAF 
nas operações aéreas de bombardeio. Em 
março de 1944, durante o Bombardeio a 
Berlim, foram coletados dados para o esta-
belecimento das primeiras cartas de vento 
em médios níveis. Estas cartas foram mui-
to utilizadas para estabelecer as previsões 
realizadas no “Dia-D”. Os dados de vento 
mostravam para aquela operação ventos 
de 130 nós. Na época, não se acreditava, 

que nestes níveis a intensidade do vento 
pudesse chegar a tais valores e os dados 
foram designados como erros de observa-
ção. Durante os voos, os valores se confir-
maram e a presença deste jato em níveis 
médios passou a ser associado ao desloca-
mento de um sistema frontal e de um cen-
tro de baixa pressão em superfície. Pode-se 
dizer que esta foi à descoberta da corrente 
de jato e de sua influência sinótica, algo 
que havia sido rotulado, erradamente, ao 
Serviço Meteorológico Militar dos Estados 
Unidos em 1945, durante a Campanha do 
Pacífico. Petterssen identificou uma re-
gião de fortes ventos em altitude, que de-
pois passou a ser associada ao jato polar 
(Fleming, 2004). Posteriormente, estabe-
leceu a associação física entre a presença 
do jato polar e às condições de tempo em 
baixos níveis. Dessa forma, a análise da 
corrente de jato em médios níveis como 
ferramenta sinótica teve seus primórdios 
no planejamento da “Operação Overlord”.

Outro previsor de destaque no 
Supremo Comando Aliado era o Coronel 
inglês Charles Douglas, piloto e previsor 
meteorológico desde a Primeira Guerra 
Mundial. Ele trabalhava conjuntamente 
com Petterssen, em Dunstable.

Na Central Estratégica da Força Aérea 
Americana na Europa, em Widewing, es-
tavam dois previsores americanos: os 
Tenentes-Coronéis Ben Holzman e Irving 
Krick, ambos formados pelo California 
Institue of Technology. Holzman e Krick 
eram adeptos de teorias, de que nos anos 
40 já era possível produzir previsões si-
nóticas com até cinco dias de duração. 
Estes prognósticos eram uma exigência 
apresentada pelos oficiais-generais do 
Estado-Maior ao Serviço Meteorológico, 
para o planejamento do desembarque e 
das ações pós dia-D (Fleming, 2004).

O relacionamento entre os previso-
res dos centros de previsão meteorológica 
das Forças Aliadas, em Dunstable e em 
Widewing, não era muito amistoso nas vés-
peras do desembarque, pois havia muitas 
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discordâncias protagonizadas, principal-
mente, por Petterssen e Krick.

Krick era enfático em afirmar que os 
prognósticos de cinco dias eram confiáveis, 
algo que agradava ao Supremo Comando. 
Estes prognósticos eram realizados uti-
lizando a “teoria da analogia”, baseada 
em estudos de climatologia dos últimos 50 
anos na região e assumindo o comporta-
mento similar das condições de tempo com 
os relatos climatológicos. Dessa forma, as 
condições sinóticas deveriam se adequar 
a um determinado padrão de tempo, cata-
logados em conjunto de dados climáticos 
regionais. Esta teoria foi desenvolvida pa-
ra a previsão de tempo aplicada à aviação 
civil nos Estados Unidos (Ogden, 2001). A 
teoria usada por Krick, mesclava portan-
to, as condições de tempo com prognós-
ticos de clima, algo incoerente para a te-
oria meteorológica alcançada atualmente. 
Petterssen achava que as previsões nem 
sempre poderiam ter uma confiabilida-
de superior à 24 horas. Seus prognósticos 
eram baseados em sua teoria da corrente 
de jato em 500 hPa (Fleming, 2004). Entre 
os previsores chefes, também não havia 
uma maior credibilidade nas previsões es-
tendidas de Krick. Stagg e Yates achavam 

que este tipo de previsão não tinha maior 
embasamento teórico e o planejamento da 
Operação, com a contrariedade do Estado-
Maior do Supremo Comando Aliado, pas-
sou a ser baseado nas previsões de até 
dois dias.

Vale ressaltar que o questionamen-
to é um aspecto essencial em toda a ava-
liação técnica e científica. Somente dis-
cutindo diferentes pontos de vista é que 
chega-se a uma opinião bem estruturada, 
especialmente, em uma discussão visando 
uma previsão meteorológica. Porém, nos 
primeiros dias de junho de 1944, o cli-
ma entre os principais meteorologistas do 
Supremo Comando era muito tenso. Cabia 
a Stagg gerenciar esta situação, acalmar 
os ânimos, filtrar as incoerências e asses-
sorar Eisenhower, visando o sucesso da 
“Operação Overlord”.

5. ASPECTOS SINÓTICOS VISANDO O 
DIA-D

5.1. Previsões feitas pelo Serviço 
Meteorológico Aliado

 As reuniões meteorológicas para 
divulgação das previsões passaram a ser 

realizadas em fevereiro de 
1944 sendo, inicialmente, 
três reuniões semanais. A 
partir de abril de 1944, as 
reuniões passaram a ser 
diárias. Faltando cerca de 
um mês para o “Dia-D”, 
passaram a ser realizadas 
três reuniões diárias.

A previsão inicial pa-
ra a realização do desem-
barque era para o dia 5 
de junho de 1944. O limite 
para a realização do mes-
mo, devido as condições

Fig. 5 – O Estado-Maior do 
Supremo Comando Aliado em 
reunião para o planejamento da 
“Operação Overlord”.
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de maré e fase da lua desejáveis seria em 
08 de junho, sendo 5, 6 e 7 de junho, os 
dias ideais. Os mínimos meteorológicos 
para o desembarque eram: vento força 3 
nas praias e força 4 no Canal do Mancha 
e teto para a realização de operações aé-
reas pré dia-D de 1000 m. O próximo pe-
ríodo possível para o desembarque seria 
entre os dias 18 e 22 de junho, devido as 
condições de maré e de lua.

A reunião final que decidiria pela re-
alização do desembarque no dia 5 de ju-
nho foi programada para às 04:00 horas 
do dia 03 de junho. A maioria dos navios 
e demais embarcações que participariam 
da Operação já navegavam pelo Canal da 
Mancha e os primeiros comboios já eram 
formados. 

A carta sinótica do dia 3 de junho, 
às 18Z, mostrava uma família de ciclones 
constituída por três sistemas frontais. O 
mais a leste centrado nas proximidades 
das Ilhas Shetland, no norte da Escócia, o 
mais central, ao sul da Islândia e o mais 
a oeste, centrado nas proximidades da 
costa leste do Canadá. O sistema frontal 
mais a leste tinha um deslocamento no 
sentido NW-SE, associado a ventos de NW 
na Costa da Normandia, com previsão de 
intensidade de 35 km/h na manhã do dia 
5 de junho. Eram previstas nuvens baixas 
com teto inferior a 500 metros, acarretan-
do condições de visibilidade desfavoráveis 
para a realização de operações aéreas em 
ações pré dia-D.

Para a previsão realizada no dia 3, 
visando o desembarque no dia 5, todos 
os centros de previsão, inclusive o centro 
de previsão de Dunstable, onde estavam 
Petterssen e Douglas, foram contrários a 
realização do mesmo. Somente a Central 
Estratégica da Força Aérea Americana na 
Europa de Widewing acreditava que as 
condições no dia 5 seriam favoráveis a 
realização do desembarque. A discordân-
cia entre Petterssen e Krick era a respeito 
da ação da Alta dos Açores, no desloca-
mento da família de ciclones formada no 

Oceano Atlântico.  A Alta dos Açores ou 
Alta do Atlântico Norte é um centro de 
alta pressão semi-permanente, centrado 
nas proximidades do Arquipélago dos 
Açores, formando um padrão tipo dipolo 
de pressão atmosférica com a Baixa da 
Islândia. É um sistema que influência o 
tempo e o clima no Norte da África e na 
Europa. Petterssen e Douglas achavam 
que este centro de alta pressão não se-
ria forte o suficiente para enfraquecer o 
sistema frontal formado próximo às Ilhas 
Shetland (Douglas, 1952).

Stagg concordou com a posição 
de Petterssen e baseada nela reportou 
sua contrariedade na realização do de-
sembarque no dia 5 ao Estado-Maior do 
Supremo Comando Aliado, que estava 
dividido. Montgomery, apesar das con-
dições relatadas, achava que o desem-
barque deveria ser realizado no dia 5. Os 
oficiais-generais do Exército e da Força 
Aérea, membros do Estado-Maior que-
riam um adiamento e a Marinha temia 
pela falta de precisão do apoio de fogo 
naval, devido ás más condições de visi-
bilidade. Eisenhower decidiu pelo adia-
mento. A maioria dos navios retornaram 
para Inglaterra. As tropas estavam muito 
ansiosas para entrar em ação e a prolon-
gada condição de prontidão agravavam 
esta situação.

As condições, observadas no dia 5, 
mostraram que se o desembarque fosse 
realizado neste dia a Operação seria um 
total fracasso. Os ventos na região atingi-
ram força 6, inviabilizando totalmente o 
desembarque.

As condições sinóticas na manhã do 
dia 4 de junho mostravam o deslocamento 
para leste do sistema frontal anteriormen-
te centrado nas Ilhas Shetland. O ciclone 
associado a este sistema estava então po-
sicionado na região NE da Escócia e a fren-
te fria chegava à costa oeste da Irlanda. A 
expectativa era de que as condições iriam 
piorar no Canal da Mancha, com a aproxi-
mação do sistema frontal.
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Porém, a carta sinótica do dia 4 de 
junho, às 18Z, apresentava uma condição 
bastante interessante. O ciclone mais a 
leste foi alcançado pelo ciclone inicial-
mente posicionado ao sul da Islândia, 
pois este foi deslocado ainda mais para 
sul pela Alta dos Açores. Esta condição 
acarretou a atuação de um único sistema 
frontal deslocando-se agora no sentido 
W-E. O setor frio também sofreu uma de-
saceleração e o centro de baixa pressão 
em superfície tornou-se mais profundo, 
sendo registrado 976,5 hPa, até aquele 
momento, a maior baixa pressão regis-
trada no mês de junho no Reino Unido. 
Apesar de o centro de baixa pressão es-
tar muito pronunciado, a previsão para o 

dia 5 de junho apresentou significativas 
melhoras. Estimava-se que esta melho-
ra seria de aproximadamente 36 horas, 
porém, as previsões para o dia 7 eram 
de mau tempo, fato este que poderia di-
ficultar as ações pós dia-D. As previsões 
para a manhã do dia 6 indicavam vento 
NW/W, força 3, cobertura do céu de 5/12 e 
teto de 1500 m. As previsões para a tarde 
do dia 7 indicavam ventos de W, força 4, 
céu totalmente coberto e teto de 300 m 
(Douglas, 1952). Vale comentar, que caso 
este fenômeno sinótico não tivesse asso-
ciação com as previsões meteorológicas, 
visando a “Operação Overlord”, ele por si 
só representaria um relevante estudo de 
caso de previsão de tempo.

Fig. 6 – Carta sinótica do United Kigdon Met Office, de 04 de junho de 1944 às 0600Z, onde é possível observar a 
família de três ciclones em atuação no Atlântico.
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Nas previsões realizadas no dia 4, 
visando o dia 6 para data do desembar-
que, houveram grandes discordâncias en-
tre os meteorologistas. Krick e Holzman 
acreditavam em boas condições para o 
dia 6. Porém, outros três centros de pre-
visão eram contrários, inclusive o centro 
de previsão em Dunstable, onde estavam 
Petterssen e Douglas, que acreditavam em 
condições um pouco pior do que os míni-
mos meteorológicos para o desembarque 
no dia 6. A Central de Previsão do Tempo 
do Almirantado em Londres, um dos três 
centros meteorológicos que anteriormen-
te eram contrários para o desembarque 
do dia 6, passou a considerar a partir da 
noite do dia 4, que o desembarque po-
deria ser feito em condições de mínimos 
meteorológicos. Petterssen, analisando o 
escoamento zonal na média troposfera, 
passou a prever então um deslocamento 
menos rápido da frente fria e uma dimi-
nuição na intensidade do vento no dia 6, 
mas ele acreditava que esta diminuição 
não seria suficiente para a realização do 
desembarque (Ogden, 2001). Stagg então 
aplicou o “voto de minerva”, acreditando 
em condições aceitáveis para a realização 
do desembarque.

Às 21:30 do dia 4, Stagg iniciou a 
reunião meteorológica com o Supremo 
Comando. As mais recentes previsões 
apresentavam uma melhora no tempo nas 
primeiras horas do dia 6. Haveria 36 horas 
de melhora nas condições sinóticas. Esse 
período seria uma “janela” para a realiza-
ção do desembarque, pois posteriormente 
as condições deveriam piorar. Aquela era 
a única possibilidade. Stagg ressaltou que 
as condições de visibilidade não eram ide-
ais para a realização do bombardeio aéreo 
e do lançamento de tropas aerotransporta-
das. Estas operações seriam realizadas no 
fim da noite do dia 05 de junho, com iní-
cio previsto para às 23:00 horas. Discutia-
se no Supremo Comando a possibilidade 
de a realização destas operações aéreas 
não de forma visual, mas utilizando voo 

por instrumentos. Os oficiais-generais da 
Força Aérea, membros do Estado-Maior, 
eram contrários. As opiniões estavam di-
vididas. O Vice Marechal-do-Ar Trafford 
Leigh-Mallory temia pelo provável gran-
de número de baixas de paraquedistas 
nestas condições críticas de salto e suge-
riu a realização da Operação em 19 de 
junho. Participariam, como tropas aero-
transportadas, as Companhias 82° e 101° 
do Exército Americano e a 6ª Divisão do 
Exército Inglês (Ambrose, 2009). As limi-
tações logísticas referentes ao reabasteci-
mento dos navios limitavam a realização 
do desembarque até o dia 6 de junho. 
Montgomery, mais uma vez, achava que 
era hora de avançar. Porém, a decisão de 
toda a estrutura formada para a realiza-
ção da “Operação Overlord”, estava nas 
mãos de Eisenhower. O sucesso ou fra-
casso da Operação só a ele seria atribuí-
do. Cabia-lhe a difícil tarefa de decidir. E 
como bem disse o General Smith: “...essa 
é uma jogada infernal, mas é a melhor jo-
gada possível.”, referindo-se a decisão pe-
lo desembarque em 6 de junho (Ambrose, 
2009). A decisão foi tomada. A ordem do 
dia do General Eisenhower foi divulgada 
às tropas aliadas: “Estamos prestes a em-
barcar na Grande Cruzada, para qual nos 
temos nos esforçado durante numerosos 
meses. Os olhos do mundo estão voltados 
para nós. A esperança e as orações dos 
amantes da liberdade nos acompanham...
Tenho plena confiança na coragem, dedi-
cação ao dever e habilidade na batalha de 
todos nós. Não aceitaremos menos que a 
vitória total! Boa sorte! E vamos implorar 
as benção de Deus Todo-Poderoso para 
este grande e nobre empreendimento”.  
O “Dia-D” seria em 6 de junho de 1944 
(Ambrose, 2009).

Os comboios começaram a alinhar-se 
para a formação do desembarque no Canal 
da Mancha. Uma reunião extraordinária 
para divulgação de uma nova previsão 
meteorológica foi realizada às 02:00 ho-
ras, do dia 5. Stagg mostrou-se ainda mais 
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confiante pelos novos prognósticos divul-
gados. As condições de tempo realmente 
teriam um período de melhora, o que seria 
suficiente para a realização do desembar-
que no dia 6. Porém, a previsão para o dia 
7 era de uma considerável piora nas condi-
ções sinóticas, fato este que seria um agra-
vante para as ações pós dia-D (Douglas, 
1952). Naquele momento, as condições de 
tempo observadas em Portsmouth continu-
avam ruins. Eisenhower passou a duvidar 
do sucesso da previsão meteorológica di-
vulgada por Stagg. Por isso foi preparada, 
uma nota à imprensa justificando o cance-
lamento da Operação, o que até as primei-
ras horas do dia 5 poderia ser feito. No en-
tanto, as condições observadas realmente 
mostraram significativa melhora a partir 
do amanhecer do dia 5, confirmando as 
previsões realizadas.

As condições observadas no dia 6 
foram muito semelhantes às previstas. O 

centro de baixa pressão centrado no NE da 
Escócia foi deslocado para SE, tendo seu 
valor mínimo aumentado e tornando-se 
assim menos profundo. Vento força 3 nas 
praias no período da manhã, teto de 1500 
m e cobertura do céu de 3/4. As praias de 
Utah e Omaha, no setor leste foram as mais 
afetadas por ventos de maior intensidade, 
pois estavam expostas a ventos W-NW, 
nestas praias foram observados vento for-
ça 4 (Douglas, 1952). As operações aéreas 
foram realizadas visualmente, exceto por 
aviões bombardeios mais pesados que vo-
avam em maior altitude e utilizaram voo 
por instrumentos. O lançamento das tro-
pas aerotransportadas também foi feito 
visualmente.

O deslocamento para SE do ciclone 
fez com que uma frente quente localizada 
no extremo sul do sistema frontal se deslo-
ca-se para leste. Esta frente quente estava 
associada a nuvens médias, relâmpagos e 

Fig. 7 – O General Eisenhower encontra membros da Companhia 101° do Exército Americano, 
em 05 de junho de 1944, nas vésperas do “Dia-D”. Estes soldados iriam compor as tropas ae-
rotransportadas em ações em Caretan e Sainte-Mere-Eglise.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXVIII 103

ARTIGOS

chuva moderada. A frente quente estava lo-
calizada sobre as Ilhas Scilly e a costa oeste 
da Irlanda e chegou à costa da Normandia 
nas primeiras horas do dia 8 de junho, con-
forme as previsões que estabeleciam 36 ho-
ras de condições favoráveis a realização do 
desembarque (Douglas, 1952).

As condições de tempo observadas 
entre os dias 8 e 16 junho eram muito ad-
versas e dificultaram as operações pós dia-
-D. No dia 17 de junho, ocorreu uma me-
lhora nas condições meteorológicas, mas, 
uma nova frente fria atingiu a região no 
dia 18, ocasionando tempo severo em toda 
a costa da Normandia nos dias seguintes 
(Douglas, 1952), impossibilitando um pos-
sível desembarque entre os dias 18 e 22 de 
junho, período este que possuía condições 
de maré e de lua favoráveis e lembrando 
que este período seria uma alternativa pa-
ra escolha do dia-D.

5.2. Previsões feitas pelo Serviço 
Meteorológico Alemão

Os meteorologistas alemães não es-
peravam a realização do desembarque 
no início de junho. Embora fosse um pe-
ríodo ideal pelas condições maregráficas, 
as previsões meteorológicas realizadas 
pelos nazistas indicavam condições de 
tempo extremamente desfavoráveis, prin-
cipalmente pelos fortes ventos de oeste. 
As previsões dos alemãs eram baseadas 
em dados de estações meteorológicas na 
Groelândia, no Atlântico Norte e em de-
mais países europeus ocupados. Porém, a 
estação principal da Groelândia foi deso-
cupada em 1° de junho de 1944. Demais 
observações eram realizadas por voos di-
ários de reconhecimento até o Norte da 
Escócia e o oeste da Irlanda e por observa-
ções meteorológicas de superfície realiza-
da por navios. Os alemães sabiam do po-
sicionamento e da intensidade do ciclone 
no norte da Escócia e por este motivo can-
celaram os voos de reconhecimento no dia 
4 de junho, acreditando totalmente que 

o desembarque não seria realizado pelas 
Forças Aliadas. Esta decisão impediu que 
os alemães pudessem coletar quaisquer 
novos dados que levassem a mudanças 
na previsão meteorológica para o dia 6 
(Berman, 1994).

Além disso, o projeto ULTRA dos 
Aliados, que permitia a quebra de mensa-
gens criptografadas da máquina ENIGMA 
das Forças Armadas Alemãs, levando ao 
conhecimento a partir do dia 5 de junho, 
por parte do Supremo Comando Aliado, de 
que o Serviço Meteorlógico Alemão não 
esperava que o desembarque ocoresse em 
6 de junho e que havia sido estabelecida 
uma condição de relaxamento de pronti-
dão na Frente Ocidental.

A ocorrência da remota possibilida-
de de melhoras nas condições de tempo, 
a detecção dessa ocorrência pelos Aliados, 
e a descrença e o não acompanhamento 
da evolução sinótica pelos alemães forma-
ram a tríade para o sucesso da “Operação 
Overlord”.

Devido as previsões realizadas pelos 
meteorologistas alemães, o comandante 
do Grupo do Exército B, estacionado na 
França ocupada, o Marechal-de-Campo 
Erwim Rommel, resolveu ausentar-se da 
costa da Normandia no dia 4, a fim de par-
ticipar das comemorações do aniversário 
de sua esposa na cidade de Herrlingen, na 
Alemanha e posteriormente realizar uma 
visita oficial a Hitler, em Berlim (Ambrose, 
2009). Nada seria mais imprevisível pa-
ra os alemãs do que uma invasão em 6 
de junho. O fator surpresa da “Operação 
Overlord” estava garantido.

5.3.  Simulações utilizando Modelagem 
Numérica

O ERA-40 representa um ban-
co de dados de reanálises meteorológi-
cas no período de setembro de 1957 à 
agosto de 2002, desenvolvido e opera-
do pelo “European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts (ECMWF)”, em 
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colaboração com vários centros meteoroló-
gicos de todo o mundo. Para fins de inves-
tigações de eventos anteriores à 1957, uti-
lizando o ERA-40, o ECMWF construiu um 
banco de dados de re-análises com resolu-
ção temporal de 3 em 3 horas. Utilizando 
este banco de dados, foram simuladas as 
condições meteorológicas observadas nos 

dias de junho de 1944, visados para a re-
alização do “Dia-D”. A análise das simu-
lações feitas com o ERA-40 permite con-
firmar por meio de um modelo de PNT, a 
conclusão do Serviço Meteorológico Aliado 
em junho de 1944, de que as condições de 
tempo iriam ter um período de melhora, a 
partir da manhã do dia 6.

Fig. 8 – Simulações utilizando o modelo numérico ERA-40 feitas pelo ECMWF, que apresentam ventos e 
nebulosidade em superfície referente a junho de 1944. Em cima, à direita, referente ao dia 3 às 1200Z, em 
cima, à esquerda, referente ao dia 4 às 1200Z, em baixo, à direita, referente ao dia 5 às 1200Z, e em baixo 
a direita, referente ao dia 6 às 1200Z.

6. REPERCUSSÃO NA COMUNIDADE 
CIENTÍFICA

Após o Dia-D, muitos artigos foram 
escritos sobre a participação dos mete-
orologistas aliados. Em resumo, o rótulo 
pelo sucesso da Operação passou a ser 
creditado massiçamente aos meteorolo-
gistas americanos e em especial a Krick e 
a Holzman. Os meteorologistas ingleses e 
em especial Peterssen ficaram vinculados 
ao excesso de pessimismo que poderia ter 
impedido o sucesso Aliado.

A “teoria da analogia” foi ampla-
mente divulgada dentro da meteorologia 
e a análise da corrente de jato em altos ní-
veis, base das previsões de Peterssen, não 
recebeu uma atenção mais relevante pela 
comunidade científica, em um primeiro 
momento. Após a guerra, Krick, revestido 
de grande prestígio, passou a utilizar na 
meteorologia a “teoria da analogia”, para 
fins de previsões privadas, para compa-
nhias particulares americanas.

A disputa pelos louros das previ-
sões meteorológicas no “Dia-D” criou uma 
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“guerra” particular e persistiu por muitos 
anos. Em 1956, Krick publicou um arti-
go enaltecendo as previsões feitas pelos 
americanos e criticando os ingleses pela 
não aceitação na confiabilidade de previ-
sões de cinco dias de duração. O General 
Eisenhower nunca deve ter imaginado que 
nos bastidores das previsões meteorológi-
cas o clima era tão acirrado.

Após o “Dia-D”, o Estado-Maior do 
General Eisenhower parabenizou, em par-
ticular, os meteorologistas americanos pe-
la eficácia das previsões. Stagg, em uma 
carta endereçada à Sir Nelson Johnson, 
elogiou a participação de Petterssen e sua 
equipe na coerência das previsões realiza-
das. Petterssen discordou na forma como 
o elogio havia sido feito, achando que o 
mesmo deveria ser destinado a todos os 
meteorologistas.

Petterssen, injustamente, foi por anos 
rotulado como um previsor que poderia ter 
comprometido a vitória Aliada, porém, foi 
graças as suas análise em altos níveis e 
seu esmerado critério como previsor que os 
Aliados não viveram um grande fracasso 
militar em um possível desembarque em 5 
de junho, em condições totalmente adver-
sas. Ele sempre manteve grande discrição 
perante tais críticas, porém, em 1974, três 
anos depois de Stagg publicar seu livro 
sobre a meteorologia feita na Operação, 
“Forecast for Overlord”, Peterssen rela-
tou em seu próprio livro, “Weathering the 
Storm”, sua versão dos fatos sobre as pre-
visões de junho de 1944.

7.  AÇÕES PÓS DIA-D

As ações do dia-d e pós dia-D carac-
terizaram a Batalha da Normandia que foi 
finalizada com a retomada de Paris. Até o 
dia 04 de julho, dia D+28, 1.000.000 de 
soldados aliados já haviam desembarcado 
na Normandia.

Em 19 de agosto, as forças france-
sas de resistência levantaram-se contra os 
alemães em Paris, e, no dia 25, o General 

de Gaulle proclamava a libertação da ci-
dade, desfilando pela Avenue des Champs 
Élysées. O avanço das tropas aliadas pelo 
oeste, conjuntamente, ao deslocamento 
dos soviéticos pelo leste, chegava ao ter-
ritório alemão em ações paralelas. A re-
sistência alemã já havia perdido muito de 
sua expressão. A derrota tornava-se inevi-
tável. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler 
suicidou-se e em 7 de maio o seu sucessor, 
o Almirante Dönitz, assina a capitulação 
alemã. A Segunda Guerra Mundial che-
gava ao fim na Europa. Durante todo esse 
período, as tropas aliadas basearam todas 
as suas ações a partir de previsões mete-
orológicas do Supremo Comando Aliado, 
que cada vez mais, eram consideradas pa-
ra fins de planejamento.

8.  CONCLUSÃO

Números impressionantes caracte-
rizaram a “Operação Overlord”. Cerca de 
7.000 embarcações, 12.000 aeronaves e 
23.000 paraquedistas participaram do 
desembarque. No dia-D, cerca de 4.500 
soldados aliados perderam suas vidas 
nas praias de Calvados, a maioria de-
les americanos, ingleses e canadenses. 
Aproximadamente, 12.000 civis franceses 
morreram nas operações de bombardeio 
aéreo. Estima-se o número de baixas ale-
mãs entre 4 e 9 mil homens, e durante 
toda a Batalha da Normandia contabi-
lizou-se cerca de 425.000 pessoas entre 
mortos e feridos. 

A “Operação Overlord” foi um marco 
na meteorologia militar. As previsões feitas 
foram vitais para o sucesso atingido. Após 
este episódio a meteorologia passou a ter 
importância ainda maior no PPM, consis-
tindo de um grande aprendizado para os 
estrategistas militares. Além de ser visto 
sob o ponto de vista tático, as previsões 
meteorológicas podem, em algumas situa-
ções, como foi este, garantir a observância 
do fator surpresa, uma vez que os alemães 
não consideraram esta possibilidade do 
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inimigo, neste caso, as possibilidades das 
Forças Aliadas.

Alguns dos principais aprendizados 
deste episódio estão afetos especialmen-
te aos meteorologistas que trabalham 
em previsões de tempo para um Estado-
Maior. Entre eles, pode-se citar, o geren-
ciamento feito pelo Coronel Stagg entre os 
centros de previsão a ele subordinados, 
que apresentavam uma ampla discordân-
cia nos prognósticos de tempo, e também 
o discernimento de Stagg em não divul-
gar prognósticos de cinco dias de dura-
ção, mesmo que este fosse o desejo do 
Supremo Comando 
Aliado. Stagg, co-
mo muitos mete-
orologistas, viam 
estas previsões 
com baixo grau de 
confiabilidade e 
sua divulgação po-
deria comprometer, 
amplamente, todo 
o planejamento da 
Operação. Um exemplo claro de que nem 
sempre uma necessidade militar pode en-
contrar subsídios na ciência. 

A “teoria da analogia” de Krick, 
que foi na época divulgada como a ga-
rantia do sucesso da Operação, não per-
sistiu como ferramenta de análise dentro 
da Comunidade Científica. Já o uso de 
técnicas de análise das correntes de jato 
de altos e médios níveis para previsão de 
tempo, técnicas estas utilizadas, pioneira-
mente, por Sverre Peterssen, foram intro-
duzidas na meteorologia operacional e são 
hoje utilizadas, amplamente, em centros 
meteorológicos de todo o mundo.

A meteorologia teve grandes ino-
vações após 1945, entre elas, a PNT, a 

utilização de imagens satélites e o uso do 
radar. Porém, mesmo sem estes recursos, 
o Serviço Meteorológico Aliado conseguiu 
estabelecer uma previsão com um bom 
grau de confiabilidade.

A perspectiva de um dia ideal para o 
desembarque era mínima, devido às con-
dições sinóticas observadas. Uma previsão 
meteorológica acarretando uma escolha 
diferente do dia 6 de junho de 1944 co-
mo dia-D, teria modificado por completo a 
história da Segunda Guerra Mundial. 

A previsão meteorológica feita no 
“Dia-D”, seguramente, deve estar entre 

as mais onerosas 
de todos os tempos, 
devido à grande 
estrutura que ela 
abrangia. Porém, 
seu maior custo, 
será sempre lem-
brado pela difusão 
da esperança da li-
bertação da Europa 
e do mundo aos do-

mínios do nazismo, o restabelecimento da 
democracia e da liberdade e o sonho pelo 
fim de uma Guerra Mundial que vitimou 
mais de 50 milhões de pessoas.
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EFEMÉRIDES HIDROGRÁFICAS

– No período de 14 de fevereiro a 15 de abril, o NHo Amorim do Valle efetuou o lan-
çamento de boias meteoceanográficas, ADCP e recolhimento de boia meteoceanográfica, 
com a finalidade de contribuir para a obtenção e disponibilização à comunidade científi-
ca brasileira, de dados meteorológicos e oceanográficos nas áreas oceânicas de interesse 
do Brasil.

– No dia 26 de abril, o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel concluiu a XXIX 
OPERANTAR, iniciada em 24 de novembro de 2010, perfazendo um total de 108 dias de mar.

– Foi realizada no dia 05 de maio, a passagem de Comando do NapOc Ary Rongel. 
Assumiu o Capitão-de-Mar-e-Guerra Marcelo Luis Seabra Pinto.

– No período de 16 de maio a 10 de junho, o NHo Amorim do Valle  realizou levan-
tamento hidrográfico na Baía da Ilha Grande, com a finalidade de gerar subsídios para 
atualização da Carta Náutica 1621 – Baía da Ilha Grande – Parte Leste (Terminal da Ilha 
Guaíba) e o Roteiro Costa Sul.

– Durante o período de 18 de maio a 01de junho, o Navio Hidrográfico “SIRIUS” 
concluiu a primeira sondagem multifeixe nas proximidades do Arquipélago de Fernando 
de Noronha, apoiando a atualização cartográfica da costa brasileira.

– No mês de  maio o CHM passou a disponibilizar, pela primeira vez, produtos de 
previsões oceanográficas de correntes e temperaturas da superfície do mar na Intranet e 
Internet. As previsões são geradas pela aplicação regional do modelo numérico HYCOM, 
com assimilação de dados de altimetria e de temperatura da superfície do mar obtidos por 
satélite, processado em um computador de alto desempenho do CHM.

– Até o mês de Julho foram lançadas 32 boias de deriva do tipo SVP e 8 do tipo 
SVP-B, por navios de oportunidade, como parte da meta física estabelecida pelo PNBOIA, 
para o Atlântico Sul.

– De 15 a 16 de setembro, o NHo Amorim do Valle  realizou a Comissão APOINST 
III, com a finalidade de apoiar o Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação 
(C-Esp-HN).

– No dia 09 de outubro, o NapOc Ary Rongel iniciou a XXX OPERANTAR.
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– No período de 17 a 18 de outubro, o NHo Amorim do Valle realizou a Comissão 
APOINST X, com a finalidade de apoiar o Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Oficiais (CAHO).

– No dia 18 de outubro, o NHo “Cruzeiro do Sul” iniciou a Comissão Transatlântico 
II, atracando nos Portos de Rio Grande (RS) e “Cape Town” (África do Sul), tendo sido re-
alizados 56 dias de mar e percorridos 9620,0 milhas náuticas, regressando ao Brasil em 
22 de dezembro de 2011.

– No período de outubro, houve o início do envio de Previsões Meteorológicas 
Especiais para Comissão UNIFIL-Líbano.

– Em 02 de novembro, foi realizado o desembarque do primeiro tanque de etanol 
para a Estação Antártica Comandante Ferraz.

– Em novembro, deu-se o início da operação do sistema de assimilação de dados 
variacional em três dimensões (3D-Var), associado ao modelo numérico regional alemão 
HRM (High resolution Regional Model). A operação do sistema 3D-Var implicou aumento 
na qualidade das previsões ambientais fornecidas pelo Serviço Meteorológico Marinho.

– No mês de novembro, houve a homologação do sistema SAAPI em aeronaves 
UH-12 modernizadas, de acordo com as recomendações da Diretoria de Aeronáutica de 
Marinha (DaerM), evento ocorrido em novembro. Foi realizada a montagem do referido 
sistema, a realização de testes de solo e de voo pelas equipes técnicas da DAerM e do 
CHM, em Rio Grande.           

– Foi realizado, em dezembro, a assinatura do Termo de Cooperação nº 
0050.0069395.11.9 com a PETROBRAS, tendo como interveniente a FUNDEP, para desen-
volvimento do projeto intitulado “Desenvolvimento de métodos para operação de modelos 
de circulação oceânica na Marinha do Brasil para atender as demandas da indústria de 
petróleo, da Defesa Nacional e da Segurança da Navegação”, por um período de 36 meses.

– Em dezembro, o CHM forneceu apoio técnico em meteorologia para a equipe de 
Vela do Comitê Olímpico Brasileiro na Copa do Mundo de Vela em Perth, Austrália.

– No período de dezembro, foi finalizada a modernização do CPD do CHM com a 
reformulação de toda a infraestrutura computacional do CHM. O CHM adquiriu uma so-
lução composta de ambiente BLADE, STORAGE e BACKUP centralizado, utilizando-se de 
virtualização de ambiente VMWARE de forma a melhorar a sua capacidade de produção 
e segurança no processamento de seus dados.
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“Amazônia Azul”
O patrimônio brasileiro no mar

Denomina-se “Amazônia Azul” uma extensa área oceânica, ad-
jacente ao continente brasileiro, e que corresponde a mais da 
metade da nossa área continental. Trata-se de um espaço ma-
rítimo brasileiro, de grandes dimensões, com recursos naturais 
incalculáveis e com uma biodiversidade maior do que a da 
“Amazônia Verde”.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, cujo limite exte-
rior é de 200 milhas náuticas, tem uma área oceânica aproxi-
mada de 3,5 milhões km2, os quais, somados aos cerca de 960 
mil km2 de Plataforma Continental reivindicados pelo Brasil, 
por meio do Plano de Levantamento da Plataforma Continental 
(LEPLAC), junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental 
da Organização das Nações Unidas perfazem um total de cerca 
de 4,5 milhões de km2.

A incorporação dessa nova área aumentará substancialmente 
a quantidade de recursos naturais do Brasil, trazendo, ao mes-

mo tempo, imensa responsabilidade. O binômio Recursos Naturais e Responsabilidade nos remete 
a estudar a “Amazônia Azul”, sob o enfoque de quatro grandes vertentes.

A Vertente Econômica  –  Riquezas da “Amazônia Azul” 

Cerca de 95% do comércio exterior brasileiro é realizado por via 
marítima, poucos se dão conta da magnitude que isso significa. 
O comércio exterior movimenta muitos portos nacionais nas ati-
vidades de importação e exportação. Por outro lado, é do sub-
solo marinho, no limite da ZEE, mas, futuramente, no limite da 
Plataforma Continental estendida, que o Brasil retira a maior 
parte de seu petróleo e gás natural, elementos de fundamental 
importância para o desenvolvimento do País.

Além disso, a atividade pesqueira é outra potencialidade da “Amazônia Azul”. No mundo, o pes-
cado representa valiosa fonte de alimento e de geração de empregos. No Brasil, a aquicultura é o 
principal macro-vetor da produção pesqueira, com o cultivo de espécies em fazendas no litoral e 
em águas interiores.

Existem, ainda, potencialidades menos tangíveis, como 
os recursos minerais marinhos, a biotecnologia marinha 
e os nódulos polimetálicos no leito do mar. O segmento 
de lazer que tem elevado potencial de fomento no Brasil.

A Vertente Ambiental  –  O Uso Racional do Mar

O desenvolvimento da ciência e a evolução tecnológica vêm 
possibilitando desvendar os mistérios dos oceanos, des-co-
brir a diversidade biológica, o potencial biotecnológico e 
energético e os recursos minerais no fundo dos mares.
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A exploração racional do mar é um objetivo perseguido e alguns 
bons resultados estão surgindo, como a preservação da cadeia 
alimentar, cuja base reside nos oceanos. Organismos governa-
-mentais e não governamentais vêm desenvolvendo importante 
papel nesse contexto e sensibilizando a opinião pública mundial 
sobre a necessidade de realização de políticas públicas voltadas 
para a preservação dos recursos marinhos.

A Vertente Científica  –  Programas desenvolvidos no mar

A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) 
coordena uma série de programas e ações, relacionados ao 
uso racional das Águas Jurisdicionais Brasileiras, tais co-
mo: o Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da 
Plataforma Continental Jurídica Brasileira (REMPLAC), a Ação 
Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade 
Marinha (REVIMAR), a Ação 
Biotecnologia Marinha 
(BIOMAR), a Ação Promoção 

de Mentalidade Marítima (PROMAR), o Programa Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPÉLAGO), o Programa de 
Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade (PROTRINDADE) e o 
Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Clima (GOOS/
Brasil), este último permite previsões confiáveis das condições 
oceânicas e atmosféricas no País.

A Vertente Soberania

Na “Amazônia Azul”, os limites das águas jurisdicionais são 
linhas sobre o mar. Elas não existem fisicamente. O que as 
define é a existência de navios patrulhando-as ou realizando 
ações de presença.

Estrategicamente, o mar é vital para o Brasil. O transporte 
marítimo, por exemplo. Afora o valor financeiro associado 
à atividade, o País é de tal maneira dependente do tráfego 
marítimo que ele se cons-

titui numa de suas grandes vulnerabilidades. Isso porque, em 
tempos de globalização, a indústria nacional emprega tama-
nha gama de insumos importados que interferências com o li-
vre trânsito nos mares levaria o Brasil rapidamente ao colapso. 
Caso idêntico é o do petróleo extraído na plataforma continen-
tal. Sem o petróleo, uma crise energética e de insumos pode pa-
ralisar o País, semeando dúvida sobre a competência brasileira 
para manter a auto-suficiência energética.

A História nos ensina que toda riqueza desperta a cobiça, cabendo ao seu detentor o ônus da 
proteção. Os brasileiros colecionam evidências a respeito. Pelo mar fomos descobertos. Pelo mar 
chegaram nossos primeiros invasores. O apresamento de um navio, o Marquês de Olinda, foi o 
estopim do nosso maior conflito no Império, a Guerra da Tríplice Aliança. Ataques a navios mer-
cantes brasileiros nos levaram a participar das duas Guerras Mundiais.

O mar esteve sempre no destino do Brasil. A questão é saber escolher o rumo e navegar.
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