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APRESENTAÇÃO
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da dedicação dos militares e servidores civis desta Diretoria, cuja publicação apresenta os 
trabalhos técnicos produzidos e as realizações do ano de 2018.

ANTONIO FERNANDO GARCEZ FARIA
Vice-Almirante

Diretor
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Proferida pelo C.Alte (Refº) Mucio Piragibe Ribeiro de Bakker

I – AULA INAUGURAL PARA A 71ª TURMA 
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE HIDROGRAFIA 

PARA OFICIAIS (CAHO)

Em primeiro lugar, eu gostaria 
de agradecer ao Diretor de Hidrografia 
e Navegação, Vice-Almirante Marcos 
Sampaio Olsen, pela oportunidade de 
voltar a esta casa, na qual eu estive há 
mais de cinquenta anos.

Começo esta aula inaugural falan-
do um pouco sobre a minha trajetória na 
Hidrografia, descrevendo brevemente mi-
nha carreira na Marinha. No meu tempo, 
em 1957, tínhamos uma grande chance 
de cursar Hidrografia. Neste meu aperfei-
çoamento, apenas dois companheiros de 
turma ainda estão vivos, eu e o Almirante 
Luiz Carlos de Freitas, que infelizmente 
não pôde comparecer hoje.

Antes mesmo de cursar a Hidrografia, 
realizei meu batismo de fogo na profissão 
fazendo os Levantamentos Hidrográficos 
do Porto e Barra de Vitória, e da Baía de 
Lençóis de Maranhão, aquela região onde 
as tribos indígenas costumavam entrar em 
guerra com certa frequência.

Os responsáveis por tais levantamen-
tos eram o Primeiro-Tenente Pôncio Pirative 
e o Hidrógrafo Tahício. O Comandante do 
Navio era o José Maurino de Arcoverde, um 
cearense de Camocim, que desembarcou 
em sua cidade natal e ordenou que nós se-
guíssemos viagem com o navio para que 
completássemos o LH. Logo em seguida, ele 
se suicidou com um tiro na cabeça, essa foi 
a minha experiência de Segundo-Tenente.

Em minha Carreira Naval, até pra-
ticamente Capitão de Corveta, fiquei 
completamente isolado do restante da 
Marinha. Depois desse batismo de fo-
go, eu fui levar para o Rio de Janeiro os 
dois Rebocadores de Porto comprados 

na Holanda, “Audaz” e “Voluntário”. Eles 
adentraram ao Porto de Recife, trazidos 
por uma guarnição civil holandesa, e eu 
embarquei com uma guarnição civil do 
Arsenal de Marinha, e assim navegamos, 
costeando até o Porto do Rio de Janeiro.

Nesta oportunidade de retornar aqui 
pra falar do Curso de Aperfeiçoamento de 
Hidrografia para Oficiais, eu prefiro falar so-
bre alguns problemas navais, que, provavel-
mente, os senhores enfrentarão também. 
Quando eu fui chamado para ser Secretário 
da Comissão Interministerial para Recursos 
do Mar, eu resolvi abraçar três tarefas: ela-
borar uma Política Nacional para os Recursos 
do Mar, o Programa Antártico Brasileiro e 
uma Lei de Gerenciamento Costeiro.

Como os senhores sabem, o litoral é 
o berçário de todas as espécies marinhas, 
onde elas buscam desovar em águas me-
nos salgadas. Destruir este litoral é pratica-
mente destruir um terço das espécies ma-
rinhas, que tem seu habitat na Plataforma 
Continental. Portanto, é muito importante 
preservarmos e gerenciarmos a explora-
ção dos recursos marítimos.

Quando me disseram que não have-
riam recursos para ir para a Antártica, eu citei 
um dos ensinamentos que eu tive, de muita 
relevância: “Quando não se tem o dinheiro se 
tem a palavra, fato!” A primeira coisa que eu 
fiz foi ir a São Paulo, pedir ajuda. São Paulo 
tinha o Navio “Prof. W. Besnard” de constru-
ção norueguesa, que era um navio apto para 
navegar em águas geladas. Naquela ocasião, 
o Encarregado do Instituto Oceanográfico 
colocou seu navio à disposição, enquanto a 
Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) nos deu o dinheiro que faltava.
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Enquanto isso, no Rio de Janeiro, 
o Almirante Maximiano Eduardo da Silva 
Fonseca comprou o Navio de Apoio 
Oceanográfico “Barão de Tefé” pelo Fundo 
Naval, e nós fizemos a primeira expedição à 
Antártica. O navio “Prof. W. Besnard” seguiu 
com a incumbência de estudar o krill, um crus-
taceozinho responsável por alimentar a ba-
leia-azul, maior mamífero existente na Terra, 
além de diversos outros organismos marinhos 
que foram coletados nesta expedição.

Após iniciado o Programa Antártico 
Brasileiro, eu entrei em contato com o 
Congresso Nacional para que fosse elabo-
rada uma lei de proteção do litoral brasilei-
ro. Após muito debate, essa lei foi criada 
e aprovada; sendo assim, esta tarefa foi 
praticamente cumprida, restando apenas a 
necessidade de se criar uma grande orga-
nização de pesquisa no mar, que pudesse 
defender os interesse nacionais.

Nesse ínterim, recordo-me de uma con-
versa com o embaixador inglês, em Brasília, 
na qual ressaltei a importância de tornar o 
Brasil um Membro Consultivo do Tratado 
da Antártica. Inicialmente, o Brasil tinha 
perdido essa oportunidade, não sendo in-
cluído no tratado original e sendo assim ali-
jado do Conselho Consultivo deste Tratado. 
Argumentei que o correto seria o Brasil estar 
presente na Antártica, sem pretensões terri-
toriais, equilibrando assim as reivindicações 
argentinas e chilenas, que eram contrárias 
às reivindicações inglesas, e nós então serí-
amos um fator de equilíbrio.

Dois ou três dias depois de nossa con-
versa, fui surpreendido por um convite oficial 
para visitar a Inglaterra. Na ocasião, o repre-
sentante do Itamarati aconselhou ao Ministro 
da Marinha que não aceitasse aquele convi-
te, pois poderia indicar uma preferência do 
Brasil pela Inglaterra, sendo que a Guerra 
das Malvinas tinha ocorrido poucos meses 
atrás. O Ministro resolveu, então, que eu 
iria à Inglaterra, mas também à França e à 
Alemanha, e assim foi feito.

Chamo a atenção para o fato do go-
verno inglês ter colocado à disposição do 
Brasil suas ilhas oceânicas para qualquer 
tipo de projeto no atlântico, enquanto o go-
verno francês tinha colocado à disposição 
seus inúmeros cientistas, com o argumen-
to de que a França não tinha o mar que o 
Brasil tem para ter tantos cientistas.

Retornei cheio de ideias desta via-
gem e, ao reunir-me com o Ministro da 
Marinha, ele me informou que eu na ver-
dade iria para a Diretoria de Hidrografia 
e Navegação, encerrar a minha carreira 
neste lugar, onde eu havia passado boa 
parte dela. Confessei que me senti hon-
rado de poder fazer isso, pois eu amo a 
DHN. Apresentei-me nesta diretoria com 
muita gratidão, encerrando minha carrei-
ra, com minha Ordem de Despedida data-
da de 08 de dezembro de 1983.

Gostaria de salientar que o fato 
de passar para a reserva não silenciou 
minhas pretensões e as mostro até ho-
je para os jovens hidrógrafos, que estão 
começando a sua carreira agora. O Brasil 
precisa caminhar para o "Leste", do mes-
mo modo que caminhamos para o "Oeste" 
com os bandeirantes. Então, de fato, pre-
cisamos navegar, conhecer e explorar 
nosso mar, sob a égide de uma grande 
fundação com capacidade para explorar 
os recursos existentes em nossas águas.

A Hidrografia permite que você conhe-
ça o Brasil como, por exemplo, eu conheci. 
Seja quando trabalhei no Levantamento 
de Vitória, na minha primeira experiência, 
fazendo o Levantamento Hidrográfico de 
boa parte da costa brasileira, seja quando 
comandei o Navio Hidrográfico “Sirius”.

Destaco, de forma geral, a falta de 
projetos de aproveitamento do mar, como 
é o caso da maricultura. Cito o exemplo do 
Japão, uma ilha vulcânica onde há prati-
camente muito pouca agricultura e vive-
-se da pesca. Em visita a esse país, rela-
taram-me que diversos brasileiros foram 



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

1010

preparados para trabalhar com a mari-
cultura, e todo o conhecimento transmi-
tido havia sido perdido pela inexistência 
de projetos brasileiros nesse setor.

Os conhecimentos que os japone-
ses tinham nos passado na época pode-
riam ser utilizados para que criássemos 
elementos marítimos de forma a povoar 
sustentavelmente nosso litoral e explo-
rar o pescado nestas áreas. As lagoas de 
Araruama e de Maricá, por exemplo, pode-
riam ser grandes mananciais para proje-
tos de maricultura, o que seria muito im-
portante para um país como o Brasil.

Em entendimentos com a Inglaterra, 
poderíamos ter ocupado as ilhas oceâni-
cas disponibilizadas, bem como ter utili-
zados os conhecimentos dos cientistas 
franceses, facilitando o intercâmbio en-
tre as faculdades francesas e brasileiras. 
Poderíamos, também, aproximarmos mais 
dos países de língua portuguesa na África, 
tais como Guiné Bissau e Moçambique.

Vocês, jovens oficias que estão 
cursando Hidrografia, estão agora muito 
mais próximos de verem consolidada a 
presença brasileira no Atlântico Sul, des-
de o Penedo de São Pedro e São Paulo 
até as proximidades das Ilhas Geórgias 
do Sul. Eu, inclusive, surpreendo-me com 
as pesquisas que o Brasil está desen-
volvendo em nosso Programa Antártico, 
onde inúmeros desafios existem e preci-
sa-se vencer uma inércia muito grande, 
pois a produção científica como um todo 
ainda é baixa. Aconselho aos novos hi-
drógrafos  a investirem cada vez mais em 
pesquisa. É difícil, não é fácil!

Em minha experiência na DHN, 
eu passei por praticamente todos os 
trabalhos náuticos. Trabalhei no que 
era o Departamento de Hidrografia e o 
Departamento de Construção de Cartas 
Náuticas, por exemplo. Na minha época, 
os ângulos eram medidos por sextante, 
sendo o Rydist uma enorme evolução. 
Atualmente, em que pese o processo 
ser todo digital, o princípio de uma car-
ta náutica continuará sempre o mesmo: 

“constitui-se de uma superfície imensa re-
presentada em uma folha pequena, sen-
do de importância crucial a seleção das 
informações que ela deve conter”. Em 
outras palavras, a função do hidrógrafo é 
selecionar tais informações.

O meu Curso de Hidrografia, esse 
mesmo que vocês farão, foi uma retomada 
que a DHN deu no pós-guerra, quando ela 
tinha parado com as suas atividades e seus 
oficiais foram combater. Nesta retomada do 
Serviço Hidrográfico Brasileiro, a DHN pas-
sou por uma certa epopeia, que foi o levan-
tamento do Braço Norte do Rio Amazonas, 
feita pelo Navio Hidrográfico "Rio Branco". 
Tinha a finalidade de possibilitar o escoa-
mento do minério vindo do Amapá.

Logo depois do regresso do NHi “Rio 
Branco”, a Marinha havia recebido dois na-
vios modernos de construção japonesa, os 
Navios Hidrográficos "Sírius" e “Canopus”. 
Eu tive a oportunidade de embarcar no NHi 
“Sirius”, como Chefe do Departamento de 
Hidrografia, e nós suspendemos para fazer o 
levantamento do Cabo de São Tomé. Ainda 
me lembro que, ao chegarmos na área do LH, 
houve uma emergência para o navio, e eu tive 
que ficar em uma lancha realizando o levan-
tamento. Enquanto isso, utilizei um povoa-
mento isolado que havia na região como pon-
to de apoio, enquanto aguardava o regresso 
do navio. Contudo, não conseguimos sondar 
nada por causa do mar muito pesado naque-
la região. Tudo isso fica de aprendizado!

Depois  viajei no NHi "Canopus", pa-
ra um levantamento do cabo São Tomé 
até Paranaguá, e depois na Lagoas dos 
Patos. Foi uma experiência que espero que 
vocês possam, também, ter no curso de 
Hidrografia, pois na minha época eu não 
aprendi nada! Como já mencionei anterior-
mente, o meu curso foi apenas uma espé-
cie de resposta da DNH após a guerra, pois 
durante esse período houve uma total inter-
rupção no mesmo. Julgo fundamental que 
todos os senhores tenham esse espírito de 
conhecer a costa do Brasil e, principalmen-
te, de trabalhar. Esse é o espírito que deve 
mover os Hidrógrafos Brasileiros!
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Comandei também o Navio 
Oceanográfico "Almirante Saldanha". 
Recordo-me que em uma comissão, ao 
regressar para o Rio de Janeiro, resolvi 
entrar em Salvador, pois havia um baia-
no em minha guarnição. Atracamos em 
Salvador com o uniforme molhado de 
sal e deparei-me com a Esquadra com-
pleta no porto. Eles preparavam a tolda 
para aquelas confraternizações, muito 
comuns nos Navios de Guerra. 

Ao regressarmos para o Rio de Janeiro, 
apresentei-me ao Diretor e fui informado 
de que havia ocorrido uma emergência. 
Mesmo apesar de ter acabado de chegar 
de viagem,  prontifiquei-me de imediato, 
para suspender no mesmo dia.  Preparem-
se para isso e agradeçam às esposas dos 
senhores, assim como eu agradeço à mi-
nha por todo o sacrifício de ter vivido comi-
go as peculiaridades da carreira de oficial 
de marinha de uma forma intensa. Hoje, na 
minha casa, nós temos 170 anos, 90 são 
meus e os outros 80 são de minha mulher, 
e juntos temos 60 anos de casado. Esta foi 
minha melhor experiência humana.

Eu tive uma experiência muito in-
teressante, não me recordo em qual na-
vio. Ao atracamos no porto de Fortaleza 
e escutei um barulho, um ruído tremen-
do. Quando olhei, era uma população 
faminta atacando o nosso lixo. Chamei 
o contra-mestre, mandei-os formarem 
uma fila e distribuí comida. E assim fui 
conhecendo minha terra, navegando e 
conhecendo esses portos. Eu creio que 
as matérias que os senhores vão ter nes-
te curso são muito diferentes das que 
eu tive para falar a verdade eu não tive 
matéria nenhuma, de fato! A Marinha do 
Brasil naquela época precisava de oficial 
e não poderia  dar-se ao luxo de fazer um 
curso muito extenso com seus oficiais.

O levantamento de fim de curso 
foi em Maceió, no Navio Hidrográfico 
"José de Bonifácio", um navio mercante 

incorporado e enviado para lá. Ao concluir-
mos esse levantamento, eu e meu colega 
de turma fomos mandados para comple-
tar o levantamento na Baía de Todos os 
Santos, que tinha algumas partes incom-
pletas. Não nos deram nenhuma estrutu-
ra, tivemos que morar na praia, morar no 
hotel, pegar uma embarcação, pedir aju-
da à um pescador, mandaram a gente “se 
safar” como podíamos. No decorrer deste 
levantamento, eu quebrei o pé e acabei 
deixando deixando o Freitas, meu amigo 
de turma, sozinho. Enviaram ajuda para 
ele, porque sozinho ele não ia dar conta 
daquilo tudo. Nós fomos para uma emer-
gência do serviço e aprendemos com a 
escola da vida!

Eu fui criado até os trinta anos de ida-
de sem nada, sem pai e nem mãe, sem te-
lefone, apenas uma boa conversa. Eu sou 
muito grato à Marinha até hoje.  Se pergun-
tassem a mim o que eu faria se eu tivesse 
16 anos, eu digo que faria tudo de novo. 
Sou muito grato à Marinha que me formou, 
à Escola Naval que me formou, aos oficias 
que me ajudaram, aos navios em que eu 
embarquei e aos serviços que eu fiz, pois 
eles me ensinaram muito.

Um dos Diretores de Hidrografia e 
Navegação tinha algumas ideias muito inte-
ressantes sobre a organização e o papel da 
Marinha do Brasil. Por exemplo, ele acha-
va que a Marinha não deveria ter Distritos 
Navais, pois estes eram uma cópia do 
Exército, de certa maneira uma forma de in-
fluenciar politicamente o governo. A Marinha 
deveria ter Áreas Marítimas, assim ela deve-
ria ser dividida nas seguintes Áreas: Norte, 
com sede em Belém-PA; Nordeste, com se-
de em Natal-RN; Centro, com sede no Rio de 
Janeiro-RJ; Sudeste, com sede em Santa 
Catarina-PR; e Sul, com sede no Rio Grande 
do Sul-RS. Estou dizendo isso aos senho-
res porque, mais tarde, talvez os senhores 
possam encontrar uma maneira diferente 
de administrar a Marinha.
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Por falar no Sul, me recordei de uma 
passagem muito interessante. Uma certa vez 
acabei me passando por mentiroso, pois eu 
disse a todos os países antárticos que o Brasil 
construiria na Universidade do Rio Grande  o 
que seria o Centro de Pesquisas e de Estudos 
Antárticos da Fundação Universitária do Rio 
Grande. Na ocasião, eu fui inclusive com o 
Ministro da Marinha visitar a universidade. 
Contudo, ao passar para a reserva, o projeto 
não foi para frente. Houve falta de recursos 
para criarem um Centro de Estudos Antártico, 
para onde naturalmente viriam todos os paí-
ses presentes na Antártica.

Hidrografia, pela sua definição, é uma 
parte da Geografia que estuda a hidrosfera. 
A hidrosfera é o Oceano, este mesmo que 
se formou a cerca de 4,5 a 5 bilhões de 
anos, com o choque hipovolêmico de gelo e 
erupções geradas por vapor d’água, cobrin-
do a crosta da terra. Os antigos o chama-
vam de caldo primitivo ou a sopa primordial. 
Um oceano quase morno, em que surgiram 
as primeiras moléculas, e estas foram ad-
quirindo individualidades e passaram a re-
ceber e expulsar substâncias de si. Estava 
sendo criada a própria célula, ou seja, a 
procariota, sem núcleo, que se transformou 
em bactéria. Ela então, passou a fazer a 
fotossíntese e a atmosfera foi oxigenada, 
criando-se assim a camada de ozônio.

No período Pré-Cambriano, deu-se 
início o êxodo das populações marítimas 
para a terra firme, que foi completada com 
o Arcossauro, que deu origem a uma espé-
cie chamada de Tecodonte, que originou 
as aves. Havia também outras espécies, 
como os Pelicossauros, os Therapsidae, e 
os mamíferos que surgiram posteriormen-
te. O primata só apareceu há cerca de 60 
a 40 milhões de anos AC, e se dividiam 
em Prossídeos e Antropóides, e foi do 
Antropóide que veio o Homem.

O Oceano sempre foi importantíssimo 
neste processo, pois é o verdadeiro pulmão 
da Terra. Sendo muito mais importante o 
azul dos mares do que o verde das flores-
tas, pois são as algas microscópicas que 
lançam oxigênio aos montes na atmosfera. 

Quando poluímos o Oceano, este pulmão 
do mundo, estamos paulatinamente des-
truindo a vida na Terra, isso é um cuidado 
que as Autoridades Navais devem ter.

Além disso, o Oceano é um verdadeiro 
equilibrador do clima da Terra. A sua evapo-
ração que fornece à Terra a água doce de 
que ela precisa. Por conseguinte, os senhores 
Hidrógrafos por natureza, devem ser os pre-
servadores dessa imensa massa oceânica, 
que chega a cobrir 72% da superfície da Terra.

Mais uma vez, eu agradeço por esta 
oportunidade de falar com os senhores, eu 
já não esperava mais isso, para falar a ver-
dade, mas, de qualquer maneira, é um pra-
zer imenso e estou aqui à disposição para 
qualquer outro assunto que os senhores 
queiram conversar, inclusive aprofundar 
esse estudo sobre o Oceano.

Então eu digo o seguinte: o ácido de-
soxirribonucleico, que forma o DNA da cé-
lula, é um verdadeiro “Deus da Biologia”, 
porque ninguém consegue explicar sua 
origem. Nós tivemos no Oceano, nessa fa-
se inicial, as bactérias e os protozoários, e 
das bactérias vieram os vegetais, enquan-
to dos protozoários vieram os animais. 
Então surgiu o sexo, que fundiu os geno-
mas de dois seres diferentes e aumentou 
a perspectiva de evolução. Foram criados 
os répteis, os mamíferos e as aves, e estes 
dois últimos, com uma qualidade muito es-
pecial, ao queimar o glicogênio conseguem 
manter a sua temperatura independente-
mente do ambiente em que se encontram.

Tudo isso foi para mostrar aos se-
nhores que, quando estudamos o Oceano, 
nós estamos estudando a vida, porque 
mesmo nos tempos de hoje, levanta-se a 
ideia de que existe um Oceano imenso no 
manto da Terra, bem maior do que os oce-
anos que conhecemos. Por que?! Porque 
o homem ainda não estudou. Apenas se 
conhece 5% dos Oceanos e essa teoria 
de placas tectônicas sobre as quais está 
o Oceano é ainda muito rasa.

Os primeiros blocos continentais 
eram todos unidos em um enorme oce-
ano, cada vez que um bloco desse se 
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partia, extinguia-se parte da vida e pra-
ticamente outros blocos se formavam. 
Depois, essas placas se uniram nova-
mente formando a Pangeia. Há mais ou 
menos 65 milhões de anos, um meteorito 
atingiu a Península de Yucatán, cobrindo 
a Terra de poeira, trazendo dois anos 
de escuridão. A maioria das espécies 
terrestres foram extintas nas primeiras 
horas, inclusive os dinossauros, sobran-
do apenas os seres de pequeno porte. 
Entre eles, o ancestral dos mamíferos, o 
Musaranho, era um bichinho de sangue 
quente, que se escondia nas grutas e era 
profundamente inteligente.

Como todos os senhores trabalha-
rão no trato direto com pessoas, conside-
ro importante falar também sobre os se-
res humanos e sua evolução. Existe um 
fator muito interessante que gostaria de 
compartilhar com os senhores, o motivo 
do homem ser um predador. Faz algum 
tempo, eu escrevi um artigo que causou 
uma certa polêmica, porque foi baseado 
no título de um filme francês a que assisti 
há um tempo atrás, chamado “Somos to-
dos assassinos”. Em meu artigo, eu afir-
mo que nunca se deve querer ter razão, 
pois isso significa sempre querer discutir, 
por conseguinte impor a sua razão. Ao in-
vés disso, peça desculpas!

Vocês conhecerão o temperamento 
do homem na direção de um carro. A fe-
rocidade do ser humano é tanta, que nós 
somos o único animal que estupra e mata 
sua fêmea! Não existindo nenhum outro 
igual na natureza. Nem o chimpanzé faz 
isso, mesmo se diferenciando do homem 
em somente 1,5% do genoma. Não existe 
animal pedófilo, somente o ser humano!

O pensamento que o homem teve 
da mulher, através do tempo, é um ab-
surdo. As mulheres sempre foram muito 
mais discriminadas, muito mais escravi-
zadas do que os escravos, pelo menos 
até o século XVII. 

Então é preciso que os senhores se 
conheçam! Nós somos literalmente ani-
mais prematuros, nós nascemos com o 
cérebro para ser formado fora do útero 
materno. Caso nascêssemos com o cé-
rebro completo, a gestação deveria durar 
muito mais do que um ano e a nossa for-
mação fisiológica teria que ser diferente. 
Por qual razão isso ocorreu com o ho-
mem?! O motivo é que nós andamos em 
pé e isso não é o certo na natureza! 

Ainda falando sobre a prematuridade 
do ser humano, em um período paleológico 
recente, houve duas explosões de metano 
na natureza, em que a temperatura média 
da Terra subiu cerca de 8ºC. As florestas 
passaram a ocupar parte dos Pólos. Um 
certo tempo depois, a temperatura come-
çou a recuar e assim também aconteceu 
com as florestas, retornando aos Trópicos 
e ao Equador. Abriram-se clareiras, e nes-
sas clareiras uma família de chimpanzés 
desceu das árvores e passou a se alimen-
tar de vegetais e carniça de animais. Duas 
espécies distintas frutificavam, uma que 
se chamava Paranthropus e se alimenta-
va basicamente de vegetais; e outra que 
se chamava Australopithecus e além de se 
alimentar de vegetais também comia carni-
ças deixadas pelos predadores africanos.

Nesse ambiente da savana, os alimen-
tos vegetais eram muito pobres, então pen-
sa-se que essa foi a causa da extinção dos 
Paranthropus. Contudo, uma segunda cor-
rente defende que os Australopithecus aca-
baram devorando seus primos Paranthropus. 
Sendo, inclusive, descobertos inúmeros resí-
duos humanos com sinais de canibalismo, 
tornando essa corrente bastante provável.

Esses Australopithecus, ao se levan-
tarem, foram forçando um desenvolvimento 
cerebral anormal. A forma como utilizavam 
suas mãos também aceleraram esse desen-
volvimento. O chimpanzé não conseguia fa-
zer movimentos com precisão, que somente 
pôde ser conseguida com o aperfeiçoamento 
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do cérebro humano. Esse aumento cerebral 
deveria corresponder ao aumento do canal 
vaginal, para poder gerar e parir esse meni-
no, porém, isso não ocorreu.

Por conseguinte, o Homem passou 
a nascer prematuro. Nosso cérebro alcan-
ça apenas 25% de maturidade ao nasci-
mento, enquanto os chimpanzés, primos 
antropóides, nasciam com 65% do desen-
volvimento cerebral. Surge então a neces-
sidade da família e advém a revolução se-
xual. O sexo deixou de ser exclusivamente 
para reprodução e passou a se tornar um 
fator de aproximação entre o homem e a 
mulher. Esta última com a tarefa de prote-
ger a cria, que nasce inabilitada a sobre-
viver sozinha. Por exemplo, uma criança 
sem um pai e sem uma mãe, mesmo de-
pois de deixar de mamar, não consegue 
fazer absolutamente nada.

 A família humana tem praticamen-
te um milhão e trezentos mil anos, e es-
tá sendo praticamente dissolvida agora. 
Em uma determinada época, logo de-
pois da Idade Média, com a Revolução 
Comercial, o homem saiu de casa. Nos 
tempos de hoje, é a vez da mulher tam-
bém sair. As crianças estão sendo cria-
das em creches e os resultados disso 
somente saberemos daqui a uns 50 
anos. Contudo, os indícios já são visí-
veis, com essa violência desenfreada 
que está nos assolando.

Eu tenho em casa um livro muito 
interessante, que traria para presen-
tear ao Vice-Almirante Olsen. Trata-se 
do  que se pensou sobre a mulher por 
Aristóteles, por Rei Henrique e até mes-
mo pelas religiões. A verdade é que nos-
sas mulheres sempre foram massacra-
das. Conseguiram receber um pouquinho 
de liberdade quando uma dessas mu-
lheres, em atitude de protesto, pulou na 
frente de cavalos durante uma corrida, 
ao pleitear o direito de voto. Essa mulher 
acabou sendo morta. Esse fato ocorreu 
na segunda metade do século XVIII, e 
somente agora elas estão se libertando, 
mas com um certo prejuízo à família.

Segundo a evolução, a mulher foi feita 
para ter, no máximo, quatro filhos.  Depois 
do quarto, surgir-se-ia a menopausa e inter-
romper-se-ia a fertilidade da mulher. Tudo 
isso para que ela não arriscasse sua vida 
ao ter mais um filho e morresse no proces-
so, pois seria um parto bastante difícil. Nos 
tempos de hoje, a maioria dos casais costu-
mam ter um filho, no máximo dois.

Esse tipo de vida que nós estamos 
levando hoje em dia precisa ser analisa-
do com muita cautela. Eu poderia conti-
nuar conversando com os senhores sobre 
inúmeros acontecimentos relacionados 
a esse assunto, pois a própria evolução 
é fascinante para mim. A forma como os 
animais se transformam, podemos perce-
ber que  não ocorre procurando perfeição, 
e sim é feita por uma série de acidentes 
fortuitos, de coincidências, como essa 
que mencionei aqui. A única coisa que se 
pode afirmar, com certeza, é que ela pro-
cura preservar os genes. Talvez os genes 
sejam realmente aquilo que se chama “A 
partícula de Deus da Biologia”.

Para encerrar, gostaria de reforçar 
que o aperfeiçoamento em Hidrografia da-
rá aos senhores muito contato com o mar. 
Este mar que tem importante papel equi-
librador do clima e é o pulmão da Terra! 
Sempre que ouvirem que o pulmão da Terra 
são as Florestas, corrijam, pois é no azul 
dos Oceanos que as células microscópicas 
renovam 2/3 do oxigênio da atmosfera e 
absorvem 1/3 do gás carbônico existente.

É este mar que alimenta a vida! É nesse 
mar  que está a atividade fim do Hidrógrafo!

Agradeço mais uma vez ao Vice-
Almirante Olsen por esta oportunidade que 
me deu de poder falar com os senhores.  
Muito obrigado a todos.

NOTA DE FALECIMENTO E PESAR
Em AGO2019 o C.Alte. (Refº) Mucio Piragibe 
Ribeiro de Bakker faleceu, deixando-nos um 

legado de dedicação e profissionalismo. 
Ao nobre Chefe Naval, nossa homenagem e 

agradecimento pelas relevantes contribuições 
à Hidrografia.

31JUL1928         13AGO2019
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1 – CARTAS EM PAPEL 

a) PRIMEIRAS EDIÇÕES

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO DATA

4022 Da Ilha do Patacho à Ilha do Amador 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018

4022 Da Ilha do Patacho à Ilha do Amador 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018
4023 De Óbidos à Ilha de Santa Rita 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018

4023A Paraná de Santa Rita 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018
4024 Da Ilha de Santa Rita às Ilhas do Caldeirão 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018
4025 Das Ilhas do Caldeirão ao Paraná do Ramos 1: 100 000 1 15 de outubro de 2018
4215 De Paga Dívidas à Ilha Marapi 1:20 000 1 15 de outubro de 2018
4216 Da Ilha Ojuara à Ilha Jupatituba 1:20 000 1 15 de dezembro de 2018
4730 De Igarapé-Açú a Manicoré 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4731 De Democracia à Ilha da Onça Grande 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4732 Da Ilha da Onça Grande ao Porto Curuçá 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4733 Do Porto Curuçá à Ilha dos Marmelos 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4734 Do Porto Gondomar à Ilha de Santa Cruz 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4735 Da Costa de Santa Cruz à Costa Santa Rosa 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4736 Da Costa Valparaíso à Ilha da Meditação 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4737 Da Ilha da Meditação à Ilha Itapuru 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4738 Da Boca do Jurará à Enseada do Lago do Antônio 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4739 Da Ilha da Conceição à Ilha do Carará 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4740 Da Ilha Carapanatuba à Costa Camuja 1:40 000 1 15 de dezembro de 2018
4741 Da Ilha das Três Casas ao Porto São Benedito 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4742 Da Costa Santa Júlia à Costa São Pedro 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4743 Da Costa São Pedro à Ilha das Pupunhas 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4744 Do Furo do Puruzinho a Humaitá 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4745 Da Ilha do Salomão a Mirari 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4746 Da Ilha Tambaqui ao Porto Bandeira Branca 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4747 De Calama à Ilha Assunção 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4748 Da Ilha Assunção ao Estirão dos Papagaios 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4749 Da Ilha Tira – Fogo à Ilha dos Periquitos 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4750 Da Ilha dos Periquitos à Boca do Muriqui 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4751 Da Ilha Sobral à Costa Vacuranga 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4752 Da Ilha dos Veados à Costa da Silveira 1:40 000 1 01 de dezembro de 2018
4753 Do Porto de Amparo a Porto Velho 1: 40 000 1 28 de setembro de 2018

II – TRABALHOS REALIZADOS EM 2018
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c)  CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO DATA
3339 Da Ilha Cambá Nupá à Ilha José Kirá 1:25 000 2 25 de junho de 2018
3340 Do Porto Guarani à Volta do Jenipapo 1:25 000 2 15 de maio de 2018
3341 Da Baía da Sucuri ao Passo Olimpo 1:25 000 2 15 de maio de 2018
3342 De Forte Olimpo ao Passo Curuçu Cancha 1:25 000 2 22 de março de 2018

3343 Do Passo Curuçu Cancha à Ilha Spenillo 1:25 000 2 22 de março de 2018

3390 Do Morro Dourados à Boca do Amolar 1:10 000 2 16 de julho de 2018
3392 Da Boca São Gonçalo ao Estirão Zé Dias 1:10 000 2 05 de julho de 2018
3393 Do Estirão Zé Dias ao Corixo do Moquém 1:10 000 2 16 de julho de 2018
3394 Da Foz do Rio Cuiabá ao Refúgio das Três Bocas 1:10 000 2 16 de julho de 2018
3395 Do Corixo do Moquém à Baía do Acurizal 1:10 000 2 16 de julho de 2018
3344 Da Ilha Rabo de Ema à Ilha do Algodoal 1:25 000 2  01 de novembro de 2018
3345 Da Ilha do Algodoal à Volta Rápida 1:25 000 2 01 de novembro de 2018
3427 Da Ilha São João ao Passo Descalvadinho 1:10 000 2 01 de novembro de 2018
3428 Da Boca do Papagaio ao Passo do Morro Pelado 1:10 000 2 01 de novembro de 2018
3429 Da Ilha do Rio Velho ao Passo Baía das Éguas 1:10 000 2 01 de novembro de 2018
3430 Do Passo Baía das Éguas a Montante do Passo Corixão 1:10 000 2  01 de novembro de 2018
3431 Da Ilha da Baiazinha à Ilha do Beiçudo 1:10 000 2 01 de novembro de 2018
3432 Do Passo do Beiçudo ao Barranco Vermelho 1:10 000 2 01 de novembro de 2018
3433 Do Passo do Soldado a Figueira do Tucum 1:10 000 2 01 de novembro de 2018

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
10 Costa Nordeste da América do Sul 1:3.500.000 2 23
20 Costa Leste da América do Sul 1:3.500.000 3 35
30 Costa Sueste da América do Sul 1:3.500.000 2 46
51 Atol das Rocas 1:100.000 3 8

52 Proximidades do Arquipélago de Fernando de Noronha 1:100.000 3 21

110 Baía do Oiapoque 1:80.000 1 6
112 Das Ilhas Taparabô a Clevelândia do Norte 1:30.000 2 5
202 Da Ilha Bailique a Ponta do Capinal 1:79.992 6 100
203 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira 1:79.996 4 98
204 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana 1:80.000 4 108
221 Barra Norte do Rio Amazonas 1:100.000 1 107

231 Da Ilha do Machadinho ao Cabo Maguari 
(P. da Barra Sul do Amazonas) 1:80.000 1 17

241 Da Baía do Vieira Grande a Chaves 
(Braço Sul do Rio Amazonas) 1:80.000 1 17

242 Da Ilha dos Porcos à Baía do Vieira Grande 
(Braço Sul do Rio Amazonas) 1:80.000 3 98

244 De Gurupá à Ilha Ituquara 1:79.984 1 3

b) NOVAS EDIÇÕES



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXV

1717

TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
302 De Salinópolis ao Baixo do Espadarte 1:100.000 4 31
303 Do Cabo Maguari a Mosqueiro 1:100.000 4 1
304 De Mosqueiro a Vila do Conde 1:75.000 4 136
305 Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição 1:100.000 5 5
306 Da Ilha da Conceição aos Estreitos 1:99.960 2 2
320 Porto de Belém 1:15.000 6 5
321 Porto de Vila do Conde 1:20.000 1 9
410 Proximidades da Baía de São Marcos 1:135.000 3 18
411 Baía de São Marcos 1:50.000 4 21

412 Baía de São Marcos - Proximidades Do 
Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui 1:30.000 5 19

515 Porto de Luís Correia 1:25.000 4 6
701 Porto de Mucuripe (Fortaleza) 1:13.000 6 53
702 Porto de Macau 1:23.000 2 1
703 Porto de Areia Branca 1:25.000 2 23
704 Porto de Guamaré 1:15.000 1 29
711 Terminal Portuário do Pecém 1:15.000 1 84
720 De Areia Branca a Guamaré 1:100.000 3 27
802 Porto de Natal 1:8.500 8 68
806 Proximidades do Porto de Cabedelo 1:50.000 1 1
810 Proximidades do Porto de Natal 1:50.000 2 28
830 Porto de Cabedelo 1:15.000 6 1
901 Porto de Maceió 1:17.500 3 68
902 Porto do Recife 1:15.000 5 30
906 Porto de Suape 1:15.000 2 37
920 Proximidades do Porto de Maceió 1:80.000 2 31
930 Proximidades do Porto do Recife 1:100.000 2 29

1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25.000 1 39
1003 Barra do Rio Sergipe 1:25.000 8 32
1101 Proximidades do Porto de Salvador 1:29.976 4 42
1102 Porto de Salvador 1:12.000 5 1
1104 Baía de Todos os Santos - Parte Nordeste 1:30.000 3 32
1106 Baía de Todos os Santos – Parte Norte 1:30.010 1 18
1107 Baía de Todos os Santos – Parte Oeste 1:29.996 2 16
1110 Baía de Todos os Santos 1:65.000 3 2
1171 Baía de Todos os Santos e Canal de Itaparica 1:6.000 2 2
1310 Canal dos Abrolhos e Proximidades 1:100.025 1 33
1312 Porto de Caravelas e Proximidades 1:30.000 3 8
1401 Portos de Vitória e Tubarão 1:15.000 9 4
1402 Do Pontal da Regência à Ponta do Ubu 1:150.000 2 55
1403 Da Ponta do Ubu ao Cabo de São Tomé 1:150.000 2 48
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
1404 Proximidades da Ponta do Ubu 1:50.000 2 25
1405 Porto do Açu 1:25.000 2 87
1406 Proximidades do Porto do Açu 1:75.000 2 92
1410 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão 1:50.000 3 114
1420 Proximidades de Barra do Riacho 1:50.000 3 121
1501 Baía de Guanabara 1:50.000 4 216
1503 Enseadas do Cabo Frio 1:20.000 6 53
1504 Enseada de Búzios 1:20.000 4 34
1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 1:40.000 2 54
1506 Proximidades da Baía de Guanabara 1:75.000 3 95
1507 Enseada de Macaé e Proximidades 1:25.000 1 75
1508 Do Cabo Frio a Ponta Negra 1:75.000 2 47
1511 Barra do Rio de Janeiro 1:20.000 4 206
1512 Porto do Rio de Janeiro 1:20.000 4 163
1513 Terminais da Baía de Guanabara 1:15.000 1 1
1515 Baía de Guanabara - Ilha do Mocanguê e Proximidades 1:8.000 3 147
1531 Baia de Guanabara - Ilha do Boqueirão e Adjacências 1:6.500 2 34
1550 Bacia de Campos 1:300.000 1 2
1607 Baías da Ilha Grande e de Sepetiba 1:80.000 3 117
1620 Da Barra do Rio de Janeiro à Ilha Grande 1:120.015 1 77

1621 Baía da Ilha Grande - Parte Leste 
(Terminal da Ilha Guaíba) 1:40.090 2 81

1622 Baía de Sepetiba 1:40.122 3 47
1623 Porto de Itaguaí 1:20.000 4 45
1631 Baía da Ilha Grande - Parte Central 1:40.067 2 16
1632 Baía da Ilha Grande - Parte Centro-Norte 1:40.109 2 49
1633 Baía da Ilha Grande - Parte Oeste 1:40.075 1 98
1634 Da Ponta de Juatinga à Ilha das Couves 1:40.000 1 29
1636 Porto de Angra dos Reis e Proximidades 1:20.000 3 73
1637 Baía da Ribeira 1:25.000 1 31
1641 Da Enseada do Mar Virado ao Porto de São Sebastião 1:39.914 1 33
1642 De São Sebastião à Ilha dos Gatos 1:39.861 1 45
1643 Canal de São Sebastião - Parte Norte 1:15.000 3 40
1644 Canal de São Sebastião – Parte Sul 1:14.991 1 38
1711 Proximidades do Porto de Santos 1:80 000 3 78
1712 Porto de Santos (Parte Norte) 1:15.000 1 91
1713 Porto de Santos (Parte Sul) 1:15.000 1 104

1790 Proximidades da ilha de Alcatrazes 
– Operações de Bombardeio 1:25.000 2 2

1804 Porto de São Francisco do Sul 1:27.000 3 47
1820 Proximidades da Barra de Paranaguá 1:100.000 3 1
1821 Barra de Paranaguá 1:25.000 4 47
1822 Portos de Paranaguá e Antonina 1:25.000 4 43
1830 Proximidades do Porto de São Francisco do Sul 1:89.459 1 30
1841 Porto de Itajaí 1:15.000 1 97
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
1901 Porto de Laguna 1:10.000 8 10
1902 Proximidades da Ilha de Santa Catarina 1:100.928 2 59
2010 Proximidades de Tramandaí 1:50.000 1 12
2101 Porto do Rio Grande 1:25.000 7 39
2102 De São José do Norte ao Canal de Setia 1:25.052 1 14
2104 Canal São Gonçalo Da Barra a Pelotas 1:15.000 1 10
2105 Canal da Feitoria e Proximidades 1:25.115 1 13
2106 Saco do Rincão e Proximidades 1:25.085 1 10
2109 Da Ponta Grossa a Porto Alegre 1:25.036 2 14
2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 1:269.516 4 72
2140 Lagoa dos Patos 1:271.653 2 41
2792 Lago de Brasília 1:25.000 2 6
3300 Da Isla Banco Morales à Bahía de Asunción 1:25.000 2 3
3301 Do Puerto Botánico à Puente Remanso Castillo 1:25.000 2 5

3302 Do Riacho San Fransisco 
(Boca Inferior) à Villa Hayes 1:25.000 2 5

3303 De Piquete-Cué à Vuelta Arecutacuá 1:25.000 2 5
3304 Da Isla Arecutacuá a Estancia Olivares 1:25.000 2 5
3305 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 2 5
3306 Do Paso Mercedes ao Paso Palma Sola 1:25.000 2 5
3307 Da Isla Poybí a Isla Uruguaytá 1:25.000 3 7
3308 Do Paso Villa Rey ao Paso San Juan 1:25.000 2 7
3309 Da Isla Pito-Cany a Isla Oculto 1:25.000 2 3
3310 Da Isla Esperanza a Isla Ysypo-I 1:25.000 2 5
3311 Do Paso Caballero a Isla Ysypo-I 1:25.000 2 5
3316 Da Isla Pedernal ao Paso Caa-Pucu-Mi 1:25.000 2 5
3317 Da Isla Del Loco ao Paso Siete Puntas 1:25.000 2 5
3318 Do Paso Siete Puntas ao Paso Milagro 1:25.000 2 5
3319 Do Rio Ypané ao Paso Saladillo 1:25.000 2 5
3320 Da Isla Saladillo ao Paso Romero-Cué 1:25.000 2 5
3325 Da Isla San Carlos a Isla Piquete-Cambá 1:25.000 2 5
3326 Da Isla Piquete-Cambá ao Paso Itá-Pucú-Mí 1:25.000 2 5
3327 Do Paso Itá-Pucú-Mí ao Puerto Max 1:25.000 2 5
3328 Da Isla Caá-Pucú-Mí a Isla Carayacito 1:25.000 2 5
3329 De Itacuá ao Puerto Risso 1:25.000 2 5
3330 Do Puerto Risso a Isla Dalmacia 1:25.000 2 5
3331 Da Isla Dalmacia a Isla San Roque 1:25.000 2 5
3332 Puerto Vallemi 1:25.000 2 5
3333 Foz do Rio Apa 1:25.000 2 5
3340 Do Porto Guarani à Volta do Jenipapo 1:25.000 2 12
3341 Da Baía da Sucuri ao Passo Olimpo 1:25.000 2 12
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
3342 Do Forte Olimpo ao Passo Curuçu Cancha 1:25.000 2 17
3343 Do Passo Curuçu Cancha à Ilha Spenillo 1:25.000 2 17
3344 Da Ilha Rabo de Ema à Ilha do Algodal 1:25.000 2 3
3345 Da Ilha do Algodal à Volta Rápida 1:25.000 2 3
3346 Da Volta Rápida à Ilha do Chapéu 1:25.000 1 3
3348 Do Puerto Esperanza à Ilha Cabeça de Boi 1:25.000 1 3
3349 Da Ilha Seputá à Foz do Rio Negro 1:25.000 1 3
3350 Da Foz do Rio Negro à Isla Patativa 1:25.000 1 3
3351 Da Ilha Santa Fé ao Passo Rebojo Grande 1:25.000 1 3
3352 Do Passo Rebojo Grande à Ilha do Marco 1:25.000 1 3
3353 Do Estirão de Coimbra à Ilha Paratudal 1:25.000 1 3
3354 Do Passo Piuvas Inferior à Ilha dos Bugres 1:25.000 1 3
3355 Da Ilha dos Bugres à Ilha Nabileque 1:25.000 1 3
3356 Do Passo do Conselho à Volta do Acurizal 1:25.000 1 3
3357 Da Volta do Acurizal ao Riacho do Abrigo 1:25.000 1 3
3358 Da Orçada de São José à Ilha Caraguatá 1:25.000 1 3
3359 Da Ilha Caraguatá à Ilha Cambará Ferrado 1:25.000 1 3
3360 Do Estirão Cambará Ferrado ao Passo Abobral 1:25.000 2 13
3361 Da Ilha da Manga à Ilha Tira Catinga 1:25.000 2 12
3362 Da Ilha Tira Catinga à Volta Barros 1:25.000 2 6
3363 Da Volta Barros ao Passo de Santana ou Jatobá 1:25.000 2 7
3365 Do Porto Tarumã a Corumbá 1:25.000 2 16
3366 De Corumbá ao Estirão da Água Branca 1:10.000 2 13
3367 Da Volta do Gato ao Passo do Pescador 1:10.000 2 13
3370 Da Volta Morcegueiro Ao Passo Da Faia 1:10.000 2 11
3371 Do Passo da Faia a Volta Grande 1:10.000 2 12

3374 Do Passo Domingos Ramos Inferior ao 
Passo Domingos Ramos Superior 1:10.000 2 13

3375 Da Volta Grande do Carandazinho a volta do Cururu 1:10.000 2 13
3377 Da Baía do Castelo a Volta Fandango 1:10.000 1 1
3399 Lagoa Gaíva - Da Boca do Carandá à Boca Brava 1:10.000 2 9
3400 Lagoa Gaíva - Volta do Cachorro e Volta do Gatas 1:10.000 2 8
3402 Da Boca da Anta à Volta da Prainha Inferior 1:10.000 1 1
3437 Do Furado do Tuiuiu ao Estirão do Alegre 1:10.000 2 1
3438 Do Passo do Alegre ao Passo Passagem Velha 1:10.000 2 1
3439 Do Passo Passagem Velha ao Passo Retiro Velho 1:10.000 2 3
3440 Da Santa Cruz à Volta Piuval 1:10.000 2 3
3441 Do Riacho Piuval à Boca do Caiçara 1:10.000 2 3
3442 Do Posto Agrícola a Cáceres 1:10.000 2 3
4022 Da Ilha do Patacho à Ilha do Amador 1:100.000 1 27
4023 De Óbidos à Ilha de Santa Rita 1:100.000 1 25
4024 Da Ilha de Santa Rita ás Ilhas do Calderão 1:100.000 1 27
4025 Das Ilhas do Calderão á Paraná do Ramos 1:100.000 1 27
4026 De Parintins à Ilha do Mocambo 1:100.000 1 58
4027 Da Ilha do Mocambo à Ponta dos Mundurucus 1:100.000 1 67
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
4028 Da Ponta dos Mundurucus à Ilha Panumã 1:100.000 1 69
4029 Da Ilha Panumã a Itacoatiara 1:100.000 1 52
4030 De Itacoatiara a Novo Remanso 1:100.000 1 38
4031 De Novo Remanso à Ilha das Onças 1:100.000 1 41
4032 Da Ilha das Onças a Manaus 1:100.000 1 37
4203 Da Fazenda Caiçara a Arapiranga 1:20.000 2 5
4211 Da Foz do Rio Jari a Vida Nova 1:20.000 1 11
4212 De Jarilândia à Ilha Saudade 1:20.000 1 11
4213 Da Ilha Carolina à Ilha Xavier 1:20.000 1 11
4214 Da Ilha Xavier à Ilha Xingui 1:20.000 1 11
4215 De Paga Dívidas à Ilha Marapi 1:20.000 1 6
4341 Da I. Santa Helena à Ilha Pracaxi 1:50.000 1 1
4362 Da Ilha do Jorocazinho a Mocajuba 1:100.000 1 2
4363 De Mocajuba à Ilha Araraim 1:100.000 1 1
4383 De Itaituba a São Luís do Tapajós 1:49.965 1 6
4411 Da Foz do Rio Trombetas ao Lago Quiriquiri 1:25.000 2 62
4412 Do Lago Quiriquiri ao Lago Paru 1:25.000 2 58
4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1 61
4414 Da Ilha Jacitara ao Lago Axipica 1:25.000 1 40
4415 Do Estirão do França ao Lago Aracuã 1:25.000 1 39
4416 Do Lago Aracuã ao Lago Bacabal 1:25.000 1 39
4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1 38
4418 Porto Trombetas 1:25.000 1 42
4753 Do Porto de Amparo a Porto Velho 1:40.000 1 2

12000 Carta 12000 -INT 1 - Símbolos, abreveaturas e 
termos usados nas cartas náuticas brasileiras - 4 1

12100 Bacia Amazônica e seus Acessos 1:3.000.000 - 21

13006 Do Cabo Frio Ao Rio de Janeiro (Carta 
especial para Instrução) 1:300.000 - 70

13405 Carta Especial para Planejamento de 
Operações Anfíbias - Barra do Itapemirim 1:10.000 2 2

13406 Carta Especial para Planejamento de Operações 
Anfíbias - Proximidades de Itaoca 1:50.000 3 3

13500 Carta para Operações Especiais de Submarinos 
– Proximidades da Baía de Guanabara 1:36.000 1 15

13502 Carta para Operações Especiais de Submarinos 
– Proximidades da Ilha Redonda 1:36.000 1 15

13503 Carta para Operações Especiais de 
Submarinos – Cabo Frio 1:36.000 1 60

13505 Carta para Operações Especiais de 
Submarinos – Proximidades de Cabo Frio 1:36.000 1 30

13790 Carta para Operação de Bombardeio – 
Proximidades da Ilha de Alcatrazes 1:25.000 3 3
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
19001 Costa da América do Sul 1:10.000.000 1 1
21020 De Salinópolis a Fortaleza 1:1.000.000 1 28
21030 De Fortaleza a Natal 1:1.000.000 1 3
21040 De Natal ao Rio Itariri 1:1.000.000 1 1
21050 Do Rio Itariri ao Arquipélago dos Abrolhos 1:1.000.000 1 1
21070 Do Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta Grande 1:1.000.000 2 3
21300 Do Cabo Norte ao Cabo Maguari 1:300.000 1 131
21400 Do Cabo Maguari à Ponta Boiuçucanga 1:300.000 1 1
22000 Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de Noronha 1:300.000 1 25
22200 De Cabedelo a Maceió 1:300.000 1 1
22300 De Maceió a Aracaju 1:300.000 1 1
22400 De Aracaju à Ponta Itapuâ 1:300.000 1 120
22500 De Salvador à Barra do Poxim 1:300.000 1 88
22600 Da Barra do Poxim à Ponta Cumuruxatiba 1:300.000 1 68
22700 Da Ponta Cumuruxatiba a Conceição da Barra 1:300.000 1 54
22800 De Conceição da Barra a Vitória 1:300.000 2 72
22900 De Vitória ao Cabo de São Tomé 1:300.000 1 1
23000 Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 2 184
23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 2 218
23200 De Santos a Paranaguá 1:300.000 1 31
23300 De Paranaguá a Imbituba 1:300.000 1 78
23400 De Imbituba a Pinhal 1:300.000 1 3
23500 De Pinhal a Rio Grande 1:300.000 1 38
23600 Do Rio Grande ao Arroio Chuí 1:300.000 1 1

25119 Antártica - Ilhas Shetland do Sul - Baía 
Sherratt (Ilha Rei George) 1:40.000 1 5

25120 Antártica - Ilhas Shetland do Sul - 
Baía Rei George (Ilha Rei George) 1:40.000 1 5

25121 Baía do Almirantado 1:40.000 1 17
4023A Paraná de Santa Rita 1:50.000 1 19
4026A De Parintins à Ilha do Mocambo 1:100.000 1 79
4029A Da Ilha Panumã a Itacoatiara 1:100.000 1 40
4032A Da Ilha das Onças a Manaus 1:100.000 1 37

4101A/B De Macapá à Ilha Mangabal / Da Ilha 
Mangabal à Ilha Comandaí 1:100.000 4 120

4102A/B De Gurupá a Almeirim / De Almeirim à Prainha 1:100.000 4 112

4103A/B De Prainha à Costa do Ituqui / Da 
Costa do Ituqui à Ilha do Meio 1:100.000 7 120

4104A/B Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita / 
Da Ilha de Santa Rita a Parintins 1:100.000 4 72

4342A/B
Furo dos Macacos – Da I. Pracaxi ao Rio 

dos Veados /  Furo dos Macacos – Do Rio 
dos Veados ao Rio Jacaré Grande

1:50.006
1:50.013 1 1

4343A/B
Furo do Tajapuru e da Companhia da I. Pracaxi à I. 

Mutunquara / Furos do Tajapuru, da Companhia, do 
Limão e Ituquara da I. Mutunquara ao Canal do Vieira

1:50.008 
1:50.013 1 18

4381A/B De Santarém a surucuá / De Surucuá a Aveiro 1:100.063
1:100.001 1 16
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

5500-IA Do Cabo Frio ao Rio de Janeiro 
(Carta Especial Para Instrução) 1:300.000 - 310

DHN-5114 Carta SAR - Serviço de Busca e Salvamento 1:20.000.000 5 4

CARTA TÍTULO
BR401804.001 Aproximação do Porto de São Francisco do Sul
BR401804.002 Aproximação do Porto de São Francisco do Sul

BR401804.000 9 ED Aproximação do Porto de São Francisco do Sul
BR41406A.000 2 ED Aproximação do Porto do Açu

BR401632.002 Baía da Ilha Grande - Parte Centro-Oeste
BR400411.000 3ED Baía de São Marcos

BR400411.001 Baía de São Marcos
BR400412.004 Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui
BR400412.005 Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui

BR500412.000 3 ED Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui
BR401622.005 Baía de Sepetiba
BR401622.006 Baía de Sepetiba
BR401622.007 Baía de Sepetiba
BR401622.008 Baía de Sepetiba

BR401622.000 7 ED Baía de Sepetiba
BR401622.001 Baía de Sepetiba
BR401622.002 Baía de Sepetiba
BR401622.003 Baía de Sepetiba
BR401110.001 Baía de Todos os Santos – Parte Nordeste

BR401104.000 3 ED Baía de Todos os Santos – Parte Nordeste
BR401110.002 Baia de Todos Os Santos - Partes Sul e Oeste

BR501821.000 3ED Barra de Paranaguá
BR501821.001 Barra de Paranaguá
BR501821.002 Barra de Paranaguá
BR501821.003 Barra de Paranaguá

2 – CARTAS ELETRÔNICAS

a) PRIMEIRA EDIÇÃO

CARTA TÍTULO
BR500206.000 Porto de Santana

b) NOVAS EDIÇÕES
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CARTA TÍTULO
BR501821.000 4 ED Barra de Paranaguá

BR501511.000 11 ED Barra do Rio de Janeiro
BR501511.001 Barra do Rio de Janeiro
BR501511.002 Barra do Rio de Janeiro
BR501511.003 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.000 12 ED Barra do Rio de Janeiro
BR501511.001 Barra do Rio de Janeiro
BR501511.002 Barra do Rio de Janeiro

BR404211.000 1 ED Da Foz do Rio Jari a Ilha Xavier 
BR404412.000  1ED Da Foz do Rio Trombetas ao Lago Paru
BR441012.000 2 ED Da Ilha Cajari à Ilha Grande de Taiaçui
BR400306.000 2 ED Da Ilha da Conceição aos Estreitos

BR401910.003 Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande
BR401910.000 4 ED Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande

BR441041.001 Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita
BR441031.001 Da ilha do Mouraba a Costa do Ituquí
BR441021.001 Da Ilha do Sarapoí a Almeirim
BR441021.002 Da Ilha do Sarapoí a Almeirim
BR321600.002 Da Ilha Maiaú a Ponta Hazou
BR321600.003 Da Ilha Maiaú a Ponta Hazou
BR321600.004 Da Ilha Maiaú a Ponta Hazou

BR321500.000 3 ED Da Ponta Boiuçucanga a Ilha Urumarú
BR321500.001 Da Ponta Boiuçucanga a Ilha Urumarú
BR321800.005 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.000 6ED Da Ponta de Itapagé a Fortaleza
BR321900.000 4ED Da Ponta de Maceió ao Cabo Calcanhar

BR400203.004 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira
BR322900.001 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri
BR322900.002 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri
BR322900.003 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri
BR400244.002 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR322400.000 2ED De Aracaju a Monte Gordo
BR322400.001 De Aracaju a Monte Gordo
BR322600.002 De Barra das Canavieiras à Ponta Juacema
BR322600.003 De Barra das Canavieiras à Ponta Juacema
BR322200.003 De Cabedelo a Maceió
BR322200.004 De Cabedelo a Maceió

BR322300.000 1ED De Coruripe à Aracaju
BR322300.001 De Coruripe à Aracaju
BR322300.002 De Coruripe à Aracaju
BR322700.003 De Cumuruxatiba a Conceição da Barra

BR221030.000 3ED De Fortaleza a Natal
BR400244.003 De Gurupá à Ilha Ituquara
BR400304.001 De Mosqueiro a Vila do Conde
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO
BR400304.002 De Mosqueiro a Vila do Conde

BR400304.000 8 ED De Mosqueiro a Vila do Conde
BR400304.001 De Mosqueiro a Vila do Conde
BR400304.002 De Mosqueiro a Vila do Conde
BR221040.003 De Natal a Barra da Estância
BR221040.004 De Natal a Barra da Estância

BR323300.004 De Paranaguá a Ibituba

BR323300.005 De Paranaguá a Ibituba
BR323300.006 De Paranaguá a Ibituba
BR221020.003 De Salinópolis a Fortaleza
BR221020.004 De Salinópolis a Fortaleza
BR221020.005 De Salinópolis a Fortaleza
BR221020.006 De Salinópolis a Fortaleza

BR400302.000 3 ED De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)
BR400302.001 De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)
BR400302.002 De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)
BR322500.001 De Salvador à Barra do Poxim

BR322500.000 3 ED De Salvador à Barra do Poxim
BR323200.005 De Santos a Ilha do Castilho
BR323200.006 De Santos a Ilha do Castilho
BR323200.007 De Santos a Ilha do Castilho
BR323200.008 De Santos a Ilha do Castilho

BR321700.000 2 ED De Tutoia a Ponta dos Patos
BR322000.001 Do Atol das Rocas ao Arquipélago de Fernando de Noronha
BR322000.002 Do Atol das Rocas ao Arquipélago de Fernando de Noronha
BR322100.006 Do Cabo Calcanhar a Ponta de Lucena
BR401508.001 Do Cabo Frio a Ponta Negra
BR400303.004 Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande

BR400303.000 3 3ED Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande
BR400303.000 4ED Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande
BR221010.000 2 ED Do Cabo Orange à Ilha de Cajutuba

BR323000.001 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás
BR323000.002 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás
BR323000.003 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás
BR323000.004 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás
BR321400.001 Do Machadinho a Ponta Quatipuru

BR321400.000 3 ED Do Machadinho a Ponta Quatipuru
BR321400.001 Do Machadinho a Ponta Quatipuru
BR321400.002 Do Machadinho a Ponta Quatipuru
BR321400.003 Do Machadinho a Ponta Quatipuru
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CARTA TÍTULO
BR441032.004 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio
BR441032.005 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio

BR441032.000 11ED Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio
BR323600.001 Do Parcel do Carpinteiro ao Arroio Chuí
BR323600.002 Do Parcel do Carpinteiro ao Arroio Chuí
BR221080.002 Do Rio Araranguá ao Arroio Chuí

BR221080.000 3ED Do Rio Araranguá ao Arroio Chuí
BR323100.007 Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.008 Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.009 Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.010 Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.011 Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.012 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323100.000 4 ED Do Rio de Janeiro a São Sebastião
BR323100.000 5 ED Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR322800.002 Do Rio Doce a Ilha das Graças
BR221050.000 5 ED Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos

BR221050.001 Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos
BR221050.002 Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos
BR501504.003 Enseada de Búzios

BR501503.000 2 ED Enseadas do Cabo Frio
BR401607.000 2 ED Ilha Guaiba
BR501636.000 4ED Porto de Angra dos Reis e Proximidades
BR501003.000 4 ED Porto de Aracaju

BR501103.001 Porto de Aratu
BR501001.000 2 ED Porto de Barra dos Coqueiros

BR500320.001 Porto de Belém
BR500830.000 2 ED Porto de Cabedelo

BR501703.005 Porto de Cananéia
BR501201.000  5 ED Porto de Ilhéus
BR501908.000 3 ED Porto de Imbituba

BR501908.001 Porto de Imbituba
BR501623.000 9ED Porto de Itaguaí

BR501623.001 Porto de Itaguaí
BR501623.002 Porto de Itaguaí

BR501623.000 10 ED Porto de Itaguaí
BR501623.001 Porto de Itaguaí
BR501623.002 Porto de Itaguaí
BR500902.002 Porto de Recife

BR502101.000 3 ED Porto de Rio Grande
BR502101.001 Porto de Rio Grande

BR501102.000 3 ED Porto de Salvador
BR501102.001 Porto de Salvador

BR501804.000 3ED Porto de São Francisco do Sul
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

CARTA TÍTULO
BR500906.001 Porto de Suape
BR500906.002 Porto de Suape

BR501405.000 3 ED Porto do Açu
BR501512.002 Porto do Rio de Janeiro
BR501512.003 Porto do Rio de Janeiro

BR501512.000 7 ED Porto do Rio de Janeiro
BR501822.000 3ED Portos de Paranaguá e Antonina

BR501822.001 Portos de Paranaguá e Antonina
BR501822.000 4ED Portos de Paranaguá e Antonina

BR501822.001 Portos de Paranaguá e Antonina
BR501822.000 5 ED Portos de Paranaguá e Antonina

BR501401.004 Portos de Vitória e Tubarão
BR501401.005 Portos de Vitória e Tubarão
BR501401.006 Portos de Vitória e Tubarão
BR401506.004 Proximidades da Baía de Guanabara
BR401506.005 Proximidades da Baía de Guanabara
BR401506.006 Proximidades da Baía de Guanabara
BR401506.007 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401506.000 7 ED Proximidades da Baía de Guanabara
BR401506.001 Proximidades da Baía de Guanabara
BR401820.004 Proximidades da Barra do Paranaguá

BR401820.000 4 ED Proximidades da Barra do Paranaguá
BR401820.001 Proximidades da Barra do Paranaguá
BR401820.002 Proximidades da Barra do Paranaguá

BR401820.000 5 ED Proximidades da Barra do Paranaguá
BR401420.001 Proximidades de Barra do Riacho
BR401420.002 Proximidades de Barra do Riacho
BR401420.003 Proximidades de Barra do Riacho

BR401210.000 2 ED Proximidades do Porto de Ilhéus
BR402110.000 3 ED Proximidades do Porto de Rio Grande

BR402110.001 Proximidades do Porto de Rio Grande
BR402110.002 Proximidades do Porto de Rio Grande
BR402110.003 Proximidades do Porto de Rio Grande
BR402110.004 Proximidades do Porto de Rio Grande
BR401711.003 Proximidades do Porto de Santos
BR400930.005 Proximidades do Porto do Recife
BR400930.006 Proximidades do Porto do Recife
BR400930.007 Proximidades do Porto do Recife
BR401410.001 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão
BR401410.002 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão
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CARTA TÍTULO
BR401410.000 6ED Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR400710.004 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe
BR400710.005 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe
BR221060.003 Pta da Baleia a São João da Barra
BR221060.004 Pta da Baleia a São João da Barra
BR221070.005 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
BR221070.006 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
BR221070.007 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
BR221070.008 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
BR221070.009 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
BR221070.010 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR541031.000 3ED Santarém
BR541031.001 Santarém
BR323500.004 Solidão a Rio Grande
BR501420.001 Terminal da Barra do Riacho
BR501420.002 Terminal da Barra do Riacho

BR501621.000 2 ED Terminal da Ilha Guaíba

3 – PUBLICAÇÕES NÁUTICAS

a) NOVAS EDIÇÕES

b) PUBLICAÇÕES REIMPRESSAS

Nº TÍTULO EDIÇÃO
DN5 Almanaque Náutico para 2019 75
DG6 Tábuas das Marés Almirante Franco para 2019 56

Nº TÍTULO EDIÇÃO
DH7 Catálogo de Cartas e Publicações 2016-2020 13

DN12-5 Livro das Agulhas Magnéticas 1
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2018

c) MODELOS REIMPRESSOS

Nº TÍTULO
DHN-0616-3 Sinais Sonoros e Luminosos
DHN-5939-2 Carta de Pressão ao Nível do Mar

6330/84 Convenção Nações Unidas Sobre o Direito do Mar
DHN-5917 Mensagem Pilot e Pilot Ship
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1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO PAÍS
- Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR). Brasília, DF.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO  PAÍS
- 9z Reunião do Grupo de Trabalho de Infraestruturas de Dados Espaciais Marinhos 
(Marine Spatial Data Infrastructures Working Group) da Organização Hidrográfica 
Internacional (MSDIWG-9). Niterói, Brasil.
- 15ª Conferência da Comissão Hidrográfica para a Antártica (HCA/CHA-15). Niterói, 
Brasil.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR
- 51ª Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental 
(COI). Paris, França.
- Reuniões da Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Nova Iorque, EUA.
- Sessões da Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Nova Iorque, EUA.
- Simpósio Internacional sobre Aspectos Científicos e Jurídicos dos Regimes da Plataforma 
Continental e da Área. Wuzhen, China.
- Reunião da 5ª Sessão do Subcomitê de Navegação, Comunicações, Busca e Salvamento 
- IMO (NCSR-5), no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018. Londres, Reino Unido.

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR
- Reunião do Comitê de Direção do International Centre for Electronic Navigational Charts 
(IC-ENC). Bristol, Reino Unido
- Reunião Interseccional da International Board on Standards of Competence for 
Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC), da Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI). Bandung, Indonésia.
- Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI). 
Paris, França.
- 12ª Reunião da Comissão Hidrográfica do Atlântico Sudoeste (CHAtSO). Montevidéu, 
Uruguai.
- Reunião da Aliança Regional em Oceanografia para o Atlântico Sudoeste Superior e 
Tropical (OCEATLAN). Montevidéu, Uruguai.
- International Conference e-Navigation Underway - Europe 2018 (e-Nav Underway Europe 
2018). Copenhague, Dinamarca, e Oslo, Noruega.
- Seminário sobre Navegação em Águas Polares. Montevidéu, Uruguai.
- Conferência da International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities (IALA). Coreia do Sul, Incheon.
- Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic Commission (MACHC). 
Cartagena da Índias, Colômbia.
- Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações (VTS). Saint Germain-en-
Laye, França.

III – PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS
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- Reunião do Nautical Cartography Working Group (NCWG). Haia, Holanda.
- Data Buoy Cooperation Panel Thirty fourth Session (DBCP-34). Cape Town, África do Sul.
- 10th Meeting of the IHO World-Wide Navigation Warning Service Sub-Committee 
(WWNWS-SC) e 1st Meeting of the WMO World-Wide Met-Ocean Information and Warning 
Service Committee (WWMIWS-C). Monte Carlo, Mônaco.
- Meeting of the Advisory Board on Technical Aspects on the Law of the Sea (ABLOS). 
Doha, Qatar.
- Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities. Saint-German-en-Laye, França.
- XII Edição da Quality 2018 da Latin American Quality Institute (LAQI), Punta del Este, 
Uruguai.
- Workshop sobre Batimetria Multifeixe em Águas Rasas. Buenos Aires, Argentina.
- Treinamento de validação do International Center for ENCs (IC-ENC validation training). 
Taunton, Reino Unido.
-  2ª Reunião do Grupo de Harmonização IMO/OHI sobre Modelagem de Dados (HGDM) 
dos Portfólios de Serviços Marítimos (MSP). Londres, Reino Unido.
- Treinamento em Metodologia para Levantamentos Hidrográficos com sensores LIDAR. 
Guaiaquil, Equador.
- Training for Ocean Policy Making and Management. Seul e Busan, República da Coreia.
- Treinamento em Processamento Multifeixe. Cartagena das Índias, Colômbia.
- 2ª Reunião do Conselho da Organização Hidrográfica Internacional (C-2). Londres, 
Reino Unido.
- 41ª Reunião da Câmara Internacional de FIG/OHI/ACI para os Padrões de Competência 
para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos (FIG/IHO/ICA International Board on Standards 
of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers) da Organização 
Hidrográfica Internacional (IBSC-41). Bandung, Indonésia.
- Visita Técnica da OHI e da IALA ao Instituto de Hidrografia e Sinalização Marítima de 
Angola (IHSMA). Luanda, Angola.
- 25ª Reunião da Câmara Consultiva para a Lei do Mar (Advisory Board on the Law of the 
Sea) da Organização Hidrográfica Internacional (ABLOS-25). Doha, Catar.
- 31ª Reunião do Subcomitê da General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) para 
os Nomes de Feições Submarinas (GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names) 
da Organização Hidrográfica Internacional (SCUFN-31). Wellington, Nova Zelândia.
- Workshop Regional (GRULAC) para o Sistema Global de Observação dos Oceanos 
(GOOS), 12 de junho, e 7ª Sessão do Comitê de Assessoramento do Sistema Global de 
Observação dos Oceanos (GOOS – GSC). Santa Marta, Colômbia, de 13 a 15 de junho 
de 2018.

2 – INTERCÂMBIOS

- Não Houve.

PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS
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Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval por meio de atividades 
relacionadas 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 do Brasil 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, de 
Hidrografia e Navegação e de Faroleiro para os sargentos e Cursos de Especialização de 
Hidrografia e Navegação e de Faroleiro para os 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 que requeiram qualificação especial, a 
seleção de intercâmbios, estágios e conclaves.

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

Trata-se de atividade basilar desta Diretoria, valendo ressaltar que, em 1993, o Curso 
de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais foi reconhecido como categoria “A” pela 
Organização Hidrográfica Internacional (OHI), e, em 2010, o Curso de Aperfeiçoamento de 
Hidrografia para Sargentos foi reconhecido por aquela Organização como categoria “B”. 
Em 2016, foram aprovadas junto ao Conselho Internacional de Padrões de Competência 
para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos da OHI, as categorias “A” e “B”, respectivamente 
para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 
o que atesta a excelente qualidade dos cursos ministrados e demonstra que a DHN, a 
cada dia, se qualifica para superar os novos desafios dessa ampla área de conhecimento, 
investindo na qualificação de seu pessoal.

IV – CURSOS E ESTÁGIOS EM INSTITUIÇÕES EXTRA-MB

V – CURSOS REGULARES

1 – CURSOS EXTRA-MB

- Earth Science: Ocean Mapping – Newport, EUA.
- Earth Science: Hydrographic Science – Durham, EUA.
- Curso de Operações em Águas Polares – Valparaíso, Chile.

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

- Aton Manager Model Course – Level 1 – Beijing, China.
- Master of Aton Management – St Germain en Laye, França.
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CURSOS REGULARES

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

Oficiais que concluíram o 71º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais 
– Turma 2018:

1ºTen JOÃO PAULO RODRIGUES LAGE 

1ºTen (QC-CA) GUILHERME CAJUEIRO 

1ºTen LUIS FELIPE GARLA GOMES 

1ºTen VALDER ALVARO DA LUZ SILVA

1ºTen (QC-CA) EDUARDO THIMOTEO AZEVEDO JORGE 

1ºTen (QC-CA) UBIRAJARA SANTOS GOMES

1ºTen (QC-CA) ALEXANDRE BARROS DE VASCONCELLOS 

1ºTen DIEGO DOS SANTOS SARTHOUR 

1ºTen RAPHAEL TELES DE CARVALHO 

1ºTen RAFAEL FABIREZA DOS SANTOS MELO 

1ºTen RAFAEL BECKER MAROTTA 

1ºTen ALAN CELSO PRADO 

1ºTen HUGO LEONARDO SILVA SOARES 

1ºTen MARCELO CARDOSO DE SOUZA

1ºTen FELIPE MACIEL SARMENTO 

1ºTen GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO 

1.1 – PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO”

Concedido ao militar classificado em primeiro lugar em seu curso.

1ºTen JOÃO PAULO RODRIGUES LAGE 9,900

PRÊMIO “DISTINÇÃO”

Concedido ao militar que obtiver média final igual ou superior a nove e meio (9,5) em 
seu respectivo curso:

1ºTen JOÃO PAULO RODRIGUES LAGE 9,900

1ºTen (QC-CA) GUILHERME CAJUEIRO 9,784

1ºTen LUIS FELIPE GARLA GOMES 9,762

1ºTen VALDER ALVARO DA LUZ SILVA 9,742

1ºTen (QC-CA) EDUARDO THIMOTEO AZEVEDO JORGE 9,718
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1ºTen (QC-CA) UBIRAJARA SANTOS GOMES 9,706

1ºTen (QC-CA) ALEXANDRE BARROS DE VASCONCELLOS 9,698

1ºTen DIEGO DOS SANTOS SARTHOUR 9,692

1ºTen RAPHAEL TELES DE CARVALHO 9,671

1ºTen RAFAEL FABIREZA DOS SANTOS MELO 9,667

1ºTen RAFAEL BECKER MAROTTA 9,529

1ºTen ALAN CELSO PRADO 9,505

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA”

Destina-se a premiar o militar 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).

1ºTen JOÃO PAULO RODRIGUES LAGE 9,947

PRÊMIO “ALMIRANTE PAULO MOREIRA”
Destina-se a premiar o militar 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).

1ºTen VALDER ALVARO DA LUZ SILVA 9,845
 

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO”

Destina-se a premiar o militar 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 obtido média inferior a oito (8,0).

1ºTen JOÃO PAULO RODRIGUES LAGE 9,847
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CURSOS REGULARES

Encerramento do CAHO 2018 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 46° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação – Turma 2018:

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA

3ºSG-HN 08.0336.33 THALES DOS SANTOS SAMPAIO

3ºSG-HN 08.0214.49 CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA

3ºSG-HN 08.0229.25 ZILO DUTRA DE MORAIS

3ºSG-HN 08.0180.06 CLEDENILSON DOS SANTOS CHAVES 

3ºSG-HN 08.0312.07 CARLOS VINICIUS TAVARES DOS SANTOS COSTA

3ºSG-HN 08.0147.87 FRANCISCO VIEIRA LIBERATO

3ºSG-HN 08.0176.71 AMÉRICO ALVES NETO

3ºSG-HN 06.0214.50 FELLIPE AUGUSTO PEREIRA BORGES

3ºSG-HN 08.0141.83 ALEX MACEDO VASCONCELLOS FERNANDES

3ºSG-HN 06.1107.46 ANDESOM AMARAL DOS SANTOS

3ºSG-HN 07.3537.74 MATEUS FERREIRA DE SOUZA

3ºSG-HN 08.0335.95 SEVERINO ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA

3ºSG-HN 08.0180.90 DIEGO DOS SANTOS CORREIA
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2.1 – PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO”

Concedido ao militar classificado em primeiro lugar em seu curso.

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA 9,524

PRÊMIO “ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA”

Concedido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar os militares 
que mais se distinguirem em cada curso de aperfeiçoamento.

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA 9,524

PRÊMIO “BARÃO DE TEFFÉ”

Destina-se a premiar o militar do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação (CAp-HN) que obtiver maior média na área de Hidrografia, que abrange as dis-
ciplinas de Astronomia, Cartografia, Topografia, Geodésia, Maré e Sondagem e Hidrografia 
Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0).

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA 9,524

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ”

Destina-se a premiar o militar do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação (CAp-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).

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA 9,524

PRÊMIO “RADLER DE AQUINO”

Destina-se a premiar o militar do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação (CAp-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).

3ºSG-HN 08.0150.58 JEFERSON BRIÃO OLIVEIRA 9,524
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CURSOS REGULARES

Encerramento do C-Ap-HN 2018 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 32° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2018:

3ºSG-FR 08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO

3ºSG-FR 08.0177.51 ANTONIO ALTIERES VIEIRA DIAS LIMA 

3ºSG-FR 08.0197.11 THIAGO SCANTBELRUY ROMÃO 

3ºSG-FR 06.7690.12 CLEBERSON VARGAS WITCEL

3ºSG-FR 06.0676.46 THIAGO CARNEIRO NUNES

3ºSG-FR 08.0316.22 ELIAS MENDES MENDONÇA

3ºSG-FR 06.1214.46 ROBSON DAMASIO DA SILVA

3ºSG-FR 08.0182.35 ERICK DE LIMA SILVA

3ºSG-FR 07.3714.38 ALBERTO CÉSAR SOARES SÃO MARTINHO

3ºSG-FR 08.0318.19 FELIPE DO COUTO SALLES

3ºSG-FR 86.4331.79 THIAGO FERREIRA DOS SANTOS 

3ºSG-FR 08.0297.41 TAYSON RANGEL DE SOUZA

3ºSG-FR 07.3520.93 BRUNO DA SILVA

3ºSG-FR 08.0313.98 DEIVID RÔMULO DA SILVA VICENTE
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3.1 – PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO”
Concedido ao militar classificado em primeiro lugar em seu curso.

3ºSG-FR  08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO 9,821

PRÊMIO “ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA”
Concedido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar os militares 

que mais se distinguirem em cada curso de aperfeiçoamento.

3ºSG-FR  08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO 9,821

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio 

(9,5) em seus respectivos cursos.

3ºSG-FR 08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO 9,821

3ºSG-FR 08.0177.51 ANTONIO ALTIERES VIEIRA DIAS LIMA 9,818

3ºSG-FR 08.0197.11 THIAGO SCANTBELRUY ROMÃO 9,715

3ºSG-FR 06.7690.12 CLEBERSON VARGAS WITCEL 9,669

3ºSG-FR 06.0676.46 THIAGO CARNEIRO NUNES 9,656

3ºSG-FR 08.0316.22 ELIAS MENDES MENDONÇA 9,609

3ºSG-FR 06.1214.46 ROBSON DAMASIO DA SILVA 9,567

3ºSG-FR 08.0182.35 ERICK DE LIMA SILVA 9,558

3ºSG-FR 07.3714.38 ALBERTO CÉSAR SOARES SÃO MARTINHO 9,506

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO”
Destina-se a premiar o militar 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).

3ºSG-FR 07.3520.93 BRUNO DA SILVA 10,0

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

que obtiver a maior média na área de Navegação, que abrange a disciplina de Navegação 
II, desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0).

3ºSG-FR 08.0163.72 BRUNO MAIA DE CARVALHO 9,667
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CURSOS REGULARES

Encerramento do C-Ap-FR 2018 no Salão Nobre da DHN.

4 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (C-Espc-HN)

Militares que concluíram o 57° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação 
– Turma 2018.

MN-QPA 15.0278.99  JEFFERSON DA SILVA SILVESTRE 

MN-QPA 15.0485.19 JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA 

MN-QPA 15.0313.22 JONEY FABIANO DE LUCENA 

MN-QPA 15.0195.51 LUCAS FIGUEIREDO RAMALHO PATRIZI 

MN-QPA 15.0303.69 MICHAEL MESQUITA SILVA

PRÊMIO “FAROLEIRO NASCIMENTO”
Destina-se a premiar o militar do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) 

que obtiver a maior média na área de Sinalização Náutica, que abrange as disciplinas de 
Sinalização Náutica II e Sinalização Náutica Aplicada II, desde que em nenhuma delas te-
nha obtido média inferior a oito (8,0).

3ºSG-FR 06.1214.46 ROBSON DAMASIO DA SILVA 9,950
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MN-QPA 15.0250.71 LAEL GUSMÃO DOS SANTOS

MN-QPA 15.0185.55 LUIZ HENRIQUE PREGIONI ARAUJO 

MN-QPA 15.0327.28 JEAN ARRUDA MIRANDA

MN-QPA 15.0326.98 DIELSON DE PAIVA GAMA 

MN-QPA 15.0157.85 FERNANDO DE JESUS FARIAS

MN-QPA 15.0342.75 ALLAN PORTES BASTOS 

MN-QPA 15.0068.32  JOÃO PAULO SOARES DA SILVA 

MN-QPA 15.0492.64 DAVID CHARLES ALVES DA SILVA 

MN-QPA 15.0360.90 CLEUDE PEREIRA MELO JUNIOR

MN-QPA 15.0497.10 RENAN DOS SANTOS GOMES

MN-QPA 15.0198.29 ALESSANDRO CHAGAS DE SOUZA

MN-QPA 15.0235.41 RAFAEL FILIPE DE BRITTO 

MN-QPA 15.0325.66 ALEXANDRE NUNES DA SILVEIRA FILHO 

MN-QPA 15.0323.53 WESLEY ROMÃO ARLÊO 

MN-QPA 15.0166.25 VINICIUS ROBERTO MENDES

MN-QPA 05.1140.47 RUAN PIERRE DA SILVA RIBEIRO FARIA 

MN-QPA 15.0498.25 OSCAR MENDES PRAIA NETO 

MN-QPA 15.0487.64 ALBERTO MATOS DE MENDONÇA 

MN-QPA 15.0488.45 IGOR BARBOSA SANTOS

MN-QPA 96.0262.35 RAIAN FARIAS COSTA 

MN-QPA 15.0516.17 ELIAS COUTO IGNÁCIO FILHO

MN-QPA 15.0492.81  LORRAN BARROS DA SILVA

MN-QPA 12.1478.00 WESLLEY MILTON DA SILVA CORRÊA 

MN-QPA 15.0494.34 BRUNO MULLER DA SILVA

MN-QPA 14.0638.91 MICK JUNIOR PEREIRA DA SILVA

MN-QPA 96.0932.26 EDUARDO DA SILVA SILVÉRIO

MN-QPA 15.0185.47 LUIZ HENRIQUE PINTO MARQUES 

MN-QPA 15.0363.59 DÉRICK CARVALHO FARIA 

MN-QPA 15.0183.26 BRENO BOECHAT DA SILVA

MN-QPA 95.0708.34 THALES FRANCISCO DIAS 

MN-QPA 15.0290.93 RONALDO CARLOS PEDRÔSO SILVA JÚNIOR 

MN-QPA 97.0051.18 JORGE LUIZ GASPAR DE ABREU FILHO 

MN-QPA 15.0176.13 ALAN VICENTE DA SILVA

MN-QPA 15.0343.13 TIAGO NASCIMENTO SILVA

MN-QPA 15.0329.22 GABRIEL FORTES ROSA DE CARVALHO 
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CURSOS REGULARES

4.1 – PRÊMIOS ESCOLARES

PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Concedido ao militar classificado em primeiro lugar em seu curso.

MN-QPA 15.0278.99 JEFFERSON DA SILVA SILVESTRE 9,538

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio 

(9,5) em seus respectivos cursos.

MN-QPA 15.0278.99 JEFFERSON DA SILVA SILVESTRE 9,538

MN-QPA 15.0485.19 JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA 9,505

PRÊMIO “BARÃO DE JACEGUAI”
Destina-se a premiar o militar 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 (8,0).

MN-QPA 15.0313.22 JONEY FABIANO DE LUCENA 9,670

PRÊMIO “ALMIRANTE JULIO DE NORONHA”
Destina-se a premiar o militar que mais se distinguir em cada curso de especialização.

MN-QPA 15.0278.99 JEFFERSON DA SILVA SILVESTRE 9,538

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

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

MN-QPA 15.0195.51 LUCAS FIGUEIREDO RAMALHO PATRIZI 9,750

PRÊMIO “NAVEGADOR”
Destina-se a premiar o militar 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 ne-
nhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0).

MN-QPA 15.0313.22 JONEY FABIANO DE LUCENA 9,538
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5 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE FAROLEIRO (C-Espc-FR)

Militares que concluíram o 33° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2018:

MN-QAP 15.0514.63  SAMUEL JONATAN SILVA DE OLIVEIRA

MN-QAP 15.0247.25  EIKE DA COSTA SANTOS

MN-QAP 15.0511.45  PEDRO OQUENDO CABRERO

MN-QAP 13.1361.43  MATEUS SANTANA CERQUEIRA

MN-QAP 15.0504.67  JOCIMAR DE AZEVEDO PEREIRA JÚNIO

MN-QAP 15.0492.21 RAPHAEL FRANCO DOS SANTOS PEDRO

MN-QAP 15.0504.16  MARCELINO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR

MN-QAP 15.0508.15  MATHEUS EVANGELISTA DA SILVA

MN-QAP 87.2389.34 LUCAS CAMPOS DO COUTO

MN-QAP 15.0490.78 ISAC MOREIRA DE SOUZA 

MN-QAP 15.0505.21  LUIS ALVES DE MELO JÚNIOR

MN-QAP 14.0362.40 JEAN MIRANDA DA CUNHA

MN-QAP 14.0209.47 RODRIGO DE FREITAS RABELLO

MN-QPA 14.0132.40  NILTON LIMA DA SILVA JUNIOR 

Encerramento do C-Espc-HN 2018 no Salão Nobre da DHN.
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CURSOS REGULARES

MN-QPA 14.0146.53  SILAS MELO DE ARAUJO 

MN-QPA 14.0203.86  THIAGO MEDEIROS DE PAULA 

MN-QPA 14.0172.45  IAGO COSTA DE OLIVEIRA 

MN-QPA 14.0073.47  BRUNO PEREIRA DA SILVA 

MN-QPA 87.2628.43  JOHNNY PETERSON DE FREITAS SOARES 

MN-QPA 13.0085.28  FABIO DA CONCEIÇÃO BENTO JUNIOR 

MN-QPA 13.0247.36  RENAN MACEDO MENTOR RODRIGUES 

5.1 – PRÊMIOS ESCOLARES

PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Concedido ao militar classificado em primeiro lugar em seu curso.

MN-QAP 15.0514.63 SAMUEL JONATAN SILVA DE OLIVEIRA 9,660

PRÊMIO “ALMIRANTE JULIO DE NORONHA”
Destina-se a premiar o militar que mais se distinguir em cada curso de Especialização.

MN-QAP 15.0514.63 SAMUEL JONATAN SILVA DE OLIVEIRA 9,660

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio 

(9,5) em suas respectivas especialidades.

MN-QAP 15.0514.63  SAMUEL JONATAN SILVA DE OLIVEIRA 9,660

MN-QAP 15.0247.25  EIKE DA COSTA SANTOS 9,514

MN-QAP 15.0511.45  PEDRO OQUENDO CABRERO 9,500

PRÊMIO “ALMIRANTE CÂMARA”
Destina-se a premiar o militar 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 (8,0).

MN-QAP 15.0247.25 EIKE DA COSTA SANTOS 9,624

PRÊMIO “SUBOFICIAL OLIVEIRA”
Destina-se a premiar o militar 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 (8,0).

MN-QAP 15.0514.63 SAMUEL JONATAN SILVA DE OLIVEIRA 9,550
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Encerramento do C-Espc-FR 2018 no Salão Nobre da DHN.

PRÊMIO “MESTRE JOÃO DOS SANTOS”
Destina-se a premiar o militar do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de 

Sinalização Náutica, que abrange as disciplinas de Sinalização Náutica I, Sinais Náuticos e 
Sinalização Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0).

MN-QAP 15.0247.25 EIKE DA COSTA SANTOS 9,957
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VI – COMISSÕES

NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

Entre os dias 01JAN e 12ABR2018, o 
Navio Polar Almirante Maximiano participou das 
4ª e 5ª Fases da Comissão OPERANTAR XXXVI.

Nesse período, foram realizadas, na 
região antártica, atividades de apoio aos 
projetos de pesquisa embarcados, entre 
elas: lançamento e recolhimento de acampa-
mentos nas proximidades da Base Antártica 
Espanhola “Gabriel de Castilha” - ilha 
Deception e na ilha Nelson, apoio logístico a 
um acampamento na ilha Snow, coletas de 
amostras com o Coletor Contínuo de Plâncton 
(CPR), fundeio e posterior recolhimento de hi-
drofone nas proximidades da ponta Melville 
- ilha Rei George, coleta de amostras em terra 
realizada por pesquisadores nas ilhas Anvers, 
Livingston, Deception, Snow e Greenwich, nas 

proximidades da Estação Antártica Argentina 
"Primavera", no estreito de Gerlache, e na 
baía do Almirantado. Foram também reali-
zados censo e coleta de amostras biológicas 
de cetáceos nos estreitos de Bransfield e 
Gerlache, cinquenta e uma estações ocea-
nográficas (Figura 1), empregando-se o con-
junto CTD-Rosette, dez lançamentos de rede 
de arrasto vertical para coleta de fitoplâncton 
e cinco estações geológicas empregando-se 
o amostrador Box Corer. Além do apoio aos 
projetos de pesquisa embarcados, o Navio 
realizou apoio logístico à Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF). 

No período de 08OUT a 31DEZ2018, 
o Navio participou das 1ª, 2ª e 3ª Fases da 
Comissão OPERANTAR XXXVII. 
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Em 04DEZ2018, durante as ati-
vidades de pesquisa no interior da ilha 
Deception, o Navio recebeu uma chamada 
no canal VHF 16, do veleiro "SIR ERNST", de 
bandeira francesa, solicitando evacuação 
médica de um tripulante que havia fratura-
do o braço direito. Após os primeiros aten-
dimentos no veleiro, pela Oficial médica 
embarcada, o tripulante enfermo, Sr. MAX 
CHARLES JAMES BOURGEOIS ONIMUS, foi 
conduzido por bote para a enfermaria do 
NPoAlteMaximiano, onde foi medicado e 
teve removida a “imobilização de fortuna” 
feita no veleiro. Foi efetuada a radiografia 
do braço fraturado, constatada a fratura de 
dois ossos e realizada nova imobilização. 
Em seguida, o Navio realizou as tratativas 
e transportou o enfermo para a Estação 

Figura 1 – Lançamento do conjunto CTD-Rosette. Figura 2 – Lançamento de boia de deriva.

Figura 3 – Lançamento de radiossonda. Figura 4 – Estação geológica com emprego 
do Box Corer.

Marítima Fildes, da Armada do Chile, a fim 
de permitir a sua evacuação para este país. 

Foram realizadas, entre 08OUT e 
31DEZ2018, atividades de apoio aos proje-
tos de pesquisa embarcados e ao Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM), entre elas: vinte 
e uma estações oceanográficas empregando-
-se o conjunto CTD-Rosette; lançamento de 
quinze boias de deriva e trinta e duas radioson-
das, coletas de amostras em terra nas seguin-
tes localidades: nas proximidades da EACF, 
nas ilhas Livingston, Deception, Snow, Half 
Moon, Rei George, Nelson e Pinguim e quatro 
estações geológicas empregando-se o amos-
trador Box Corer (Figuras 2, 3 e 4) ao longo do 
estreito de Bransfield, baía do Almirantado e na 
ilha Deception. Além disso, foi realizado apoio 
logístico à EACF.
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COMISSÕES

NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO
“ARY RONGEL”

fazer o adestramento dos militares recém-
-embarcados; reabastecer o Farol da Ilha 
Rasa e restabelecer o Farol Palmas; verifi-
car o balizamento existente na derrota, na 
área de trabalho, na entrada e saída dos 
Portos; observar o funcionamento e o al-
cance de faróis, faroletes e boias lumino-
sas; e prestar apoio logístico ao Com3ºDN. 
Nesse período, visitou os Portos de Natal-
RN, Maceió-AL e Vitória-ES. 

Após um período de reparos no 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 
o Navio iniciou, em 27OUT2018, a 

Durante a OPERANTAR XXXVI, ini-
ciada em 13OUT2017 e encerrada em 
05ABR2018, o Navio apoiou logistica-
mente as investigações científicas na 
Antártica, sob coordenação da SECIRM, 
no âmbito do PROANTAR e os Módulos 
Antárticos Emergenciais (MAE) da Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF), na 
fase de reconstrução da Estação Antártica 
Brasileira.

Após o embarque da nova Tripulação, 
o Navio realizou a Comisão ADESTRIP, 
entre os dias 22ABR e 14MAI2018, para 
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OPERANTAR XXXVII, com a desatracação 
do Navio de seu porto sede, Rio de Janeiro, 
até o Continente Antártico, passando pelo 
Porto de Rio Grande-RS, a fim de receber 
vestimentas antárticas e material de pro-
jetos apoiados pela SECIRM e para a EACF.

Entre os meses de OUT e DEZ2018, 
o Navio realizou o abastecimento da EACF 
e apoiou os seguintes projetos científicos: 
Pio Colepículo, Zarankin, Rosa Arantes, 

Figura 2 – Apoio logístico à Estação Antártica 
Comandante Ferraz.

Figura 1 – Lançamento de acampamento 
na ilha Vega.

Figura 4 – NApOc “Ary Rongel” operando 
na Antártica.

Figura 3 – Novo Sistema de Controle da 
Propulsão.

Kellner e Schaffer, com acampamentos 
nas Ilhas Rei George, Snow, Livingston, 
James Ross e Vega. Durante os lançamen-
tos dos acampamentos, o Navio navegou 
por campos de gelo fragmentado no Mar 
de Wedell e contou com o apoio das ae-
ronaves “Águia 62” e “Águia 63” do 1º 
Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-1), totalizando 294 pousos a 
bordo no ano de 2018.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“CRUZEIRO DO SUL”

Nos dias 01 e 02JUN2018, o 
NHo “Cruzeiro do Sul” foi designado 
para apoiar a Cerimônia de Entrega 
de Espadins/2018.

No período entre os dias 05 e 
08JUN2018, o Navio realizou prática de 
Oceanografia, em apoio ao EST-QF-APOC 
e C-Espec-HN, bem como o restabeleci-
mento dos auxílios à navegação: “Farol 
Marambaia” e “Farol Guaratiba”.

Entre os dias 18 e 22JUN2018, em 
apoio ao Curso de Aperfeiçoamento em 
Hidrografia para Oficiais (CAHO/2018), o 
Navio realizou a “Semana Oceanográfica”, 
período de intenso aprendizado e familia-
rização com os equipamentos oceanográ-
ficos para os futuros Oficiais Hidrógrafos. 
Em proveito desta Comissão, o Navio 
apoiou o reestabelecimento do Farol 
“Guaratiba” (NRORD 2704) e retomou a 
expertise na operação do equipamento 

“Tuff-Tool”, usado na lubrificação 
do cabo eletromecânico do Guincho 
Oceanográfico Dynacon.

Entre os dias 03 e 06JUL2018, 
o Navio realizou o abastecimento de 
óleo combustível do Farol Macaé e o 
delineamento e restabelecimento do 
Farolete Ilha Branca.

No período de 30JUL a 02SET2018, o 
Navio iniciou o Levantamento Hidrográfico 
nas proximidades das Ilhas da Trindade 
e Martin Vaz, a fim de coletar dados pa-
ra a atualização da Carta Náutica nº 21 
- ILHAS DA TRINDADE E MARTIN VAZ. Esta 
empreitada contou ainda com o lança-
mento de três boias de deriva.

Entre os dias 05 e 12DEZ2018, 
o Navio realizou o abastecimento de 
óleo combustível do Farol Macaé, ins-
peção de auxílios à navegação e lan-
çamento de boias de deriva.
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Figura 1 – CAHO/2018 acompanhando lançamento do conjunto CTD-Carousel.

Figura 2 – NHo “Cruzeiro do Sul” realizando sondagem monofeixe nas 
proximidades da Ilha da Trindade.
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NAVIO DE PESQUISA
HIDROCEANOGRÁFICO
“VITAL DE OLIVEIRA”

Comissão “OCEANO S V (Outono) / 
ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE”

O Navio realizou a Comissão "Oceano 
S V (Outono) / Elevação do Rio Grande", 
no período de 02ABR a 21JUN2018, cuja 
missão foi realizar coleta de dados ambien-
tais no Atlântico Sul, a fim de contribuir pa-
ra o cumprimento do Plano de Coleta de 
Dados Meteorológicos e Oceanográficos 
(PCD-METOC) da Diretoria de Hidrografia 
e Navegação (DHN), bem como em apoio 
à Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), no âmbito do Programa 
de Estudos Ambientais para a Exploração 
de Crostas Ferromanganesíferas Ricas em 
Cobalto na Elevação do Rio Grande (PROERG).

Entre os dados ambientais coletados, 
ressalta-se o emprego do conjunto CTD-
Rosette para perfis verticais das proprieda-
des físico-químicas da coluna d'água; dos 
ecobatímetros multifeixe, para um maior 
detalhamento da topografia submarina; 
do veículo remotamente operado – ROV 
(Figura 1), para imagear o fundo do mar e 
coletar pequenas amostras de rochas e da 
fauna bentônica; do perfilador de subfun-
do, para a análise geológica dos tipos de 
sedimentos do fundo do mar, geomorfo-
logia submarina e processos sedimenta-
res; do ADCP (Acoustic Doppler Current 
Profiler), para aquisição de dados de cor-
rente; do Underway pCO2, para análise da 
fugacidade de CO2 na superfície do mar; 
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Figura 1 – ROV em operação na 
Elevação do Rio Grande.

Figura 2 – Recepção ao PHM “Atlântico”.

do termossalinógrafo, para a medição de 
temperatura e salinidade da superfície do 
oceano; do magnetômetro, para a medição 
da intensidade do campo magnético local; 
e do gravímetro, para a coleta de dados do 
campo gravimétrico terrestre.

Comissão de Recepção ao Porta-
Helicópteros Multipropósito (PHM) 
“Atlântico”

O Navio foi incorporado ao Grupo-
Tarefa que realizou a recepção ao PHM 
“Atlântico”, por ocasião de sua chega-
da ao Brasil (Figura 2), nas proximida-
des da entrada da Baía de Guanabara, 
no dia 25AGO2018. 

O Desfile Naval foi realizado pelos se-
guintes meios: Navio Doca Multipropósito 
“Bahia”, Fragata “Greenhalgh”, Fragata 
“União”, Corveta “Júlio de Noronha”, Navio 
Patrulha Oceânico “Amazonas”, Navio 
de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de 
Oliveira” e Submarino “Tupi”.

Estiveram a bordo do Navio o VA 
ANTONIO FERNANDO GARCEZ FARIA, 
Diretor de Hidrografia e Navegação, e o 

CMG MARCO ANTÔNIO LINHARES SOARES, 
Comandante do Grupamento de Navios 
Hidroceanográficos.

Comissão “PIRATA BR-XVIII”

No período de 01SET a 05DEZ2018, 
o Navio realizou a Comissão “PIRATA BR-
XVIII”, na região litorânea compreendi-
da entre os Estados do Rio de Janeiro e 
do Ceará, limitada ao norte pelo paralelo 
15º N. A operação teve como propósito 
manter a operacionalidade de oito boias 
meteoceanográficas ATLAS/T-FLEX, que 
fazem parte da contribuição brasileira 
junto ao projeto PIRATA (Prediction and 
Research Moored Array in the Tropical 
Atlantic), que é uma iniciativa de institui-
ções científicas do Brasil, Estados Unidos 
e França. Além disso, a comissão também 
contribuiu para a coleta de dados ambien-
tais e para o apoio às pesquisas vincula-
das ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC).

Também foram realizadas estações 
oceanográficas com CTD (Conductivity, 
Temperature and Depth), chegando a 
dez metros do fundo marinho; aquisição 
de dados de corrente com ADCP; con-
centração de CO2 com Underway pCO2; 
temperatura e salinidade da superfí-
cie do oceano com termossalinógrafo; 
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lançamento de boias de deriva; medição 
das condições atmosféricas com radios-
sondas; sondagem batimétrica com os 
ecobatímetros multifeixe EM 710 e EM 
122; perfilagem do subsolo marinho com 
perfilador SBP 120; e medição do campo 
gravimétrico terrestre com o gravímetro 
Marine Gravity System (MGS-6).

Ademais, cabe ressaltar que das oito 
boias meteoceanográficas lançadas, três 
foram do novo modelo T-FLEX (Figuras 3 
e 4), o qual tem como benefícios a pos-
sibilidade de comunicação bilateral, GPS 
incorporado à boia e a flexibilidade de ins-
talação de sensores em maior quantidade 
e mais modernos.

Figura 4 – Lançamento da boia T-Flex.

Figura 3 – Boia T-Flex.
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NAVIO OCEANOGRÁFICO
“ANTARES”

COSTA LESTE VI/ PNBOIA V/ 
SINALIZAÇÃO NÁUTICA SUDESTE III

No período de 26MAR a 23MAI2018, 
o Navio Oceanográfico Antares realizou 
a Comissão COSTA LESTE VI/ PNBOIA V/ 
SINALIZAÇÃO NÁUTICA SUDESTE III na re-
gião litorânea compreendida entre os esta-
dos do Rio de Janeiro e do Ceará, quando 

percorreu 6.168,3 milhas náuticas e visi-
tou os portos de Salvador-BA e Natal-RN.

Durante a Comissão, o Navio re-
alizou, em apoio ao programa PNBOIA, 
a manutenção da boia de Cabo Frio-RJ 
e o rodízio, com reaproveitamento da li-
nha de fundeio, da boia de Fortaleza-CE. 
Além disso, o Navio localizou e resgatou 
uma boia T-Flex do Projeto Pirata, que 
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encontrava-se derivando ao norte de São 
Lúis-MA; realizou sessenta e três estações 
oceanográficas; coletou amostras de fun-
do em quatro pontos na Baía de Todos os 
Santos, a fim de contribuir para a atua-
lização da carta náutica 1102 (Porto de 
Salvador), e reabasteceu o Radio Farol da 
Ilha de Santana, Macaé-RJ, em apoio ao 
CAMR.

PNBOIA SE I

Durante o período de 30JUL a 
09AGO2018, na região litorânea en-
tres os estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo, O NOc "Antares" realizou a comis-
são PNBOIA SE I em apoio ao Programa 
Nacional de Boias (PNBOIA), além de 
contribuir para a elevação do Índice de 
Eficácia de Sinalização Náutica do CAMR, 
percorrendo 900,7 milhas náuticas, per-
fazendo sete dias de mar e visitando o 
porto de Santos-SP. 

Nesta oportunidade, o Navio reali-
zou o rodízio da boia AXYS 3M de Cabo 
Frio-RJ, com reaproveitamento da linha 
de fundeio, e a manutenção da boia de 
Santos-SP, além do lançamento de quatro 
boias de deriva do tipo SVP-B. Também fo-
ram realizadas manutenções para o res-
tabelecimento do Farol da Ilha Pontuda.

COSTA NE III (PRIMAVERA) / PNBOIA VIII

Tendo como área geográfica de atu-
ação a região litorânea entre os estados 
do Rio de Janeiro e Ceará, o 262° Cruzeiro 
Oceanográfico ocorreu no período compre-
endido entre os dias 08OUT e 07DEZ2018, 
onde foram percorridas 5.288,0 milhas 
náuticas e feitos 41,5 dias de mar. O 
Navio visitou os seguintes portos: Vitória-
ES, Salvador-BA, Maceió-AL, Natal-RN e 
Fortaleza-CE.

Durante o período da Comissão, 
o Navio efetuou as seguintes tarefas: 

reabastecimento do Farol Macaé; realizou 
os testes de cais e de aceitação de mar do 
ADCP de casco OS 75 KHz; o recolhimen-
to da boia AXYS 3M nas proximidades de 
Fortaleza-CE; o lançamento de uma boia 
de superfície em Itaóca-ES, e de um fun-
deio oceanográfico com boia de subsu-
perfície em Cabo Frio-RJ, além de realizar 
noventa e nove estações oceanográficas, 
doze coletas de amostragem de fundo e 
lançar seis boias de deriva.

Figura 1 – Rodízio da boia AXYS 3M.

Figura 2 – Lançamento boia de deriva.
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Figura 1 – Tripulação formada em frente ao Navio 
no porto de Montevidéu.

NAVIO HIDROGRÁFICO
“SIRIUS”

Apoio à Sinalização Náutica

 No período de 30JAN a 02FEV2018, 
o NHi “Sirius” realizou a Comissão 
Sinalização Náutica Sudeste I em apoio ao 
CAMR, onde foi realizado o reabastecimen-
to do Farol da Ilha Rasa.

CHAtSO / OCEATLAN 2018 – Montevidéu

Entre os dias 03 e 11ABR2018, o 
NHi “Sirius” esteve atracado no porto de 
Montevidéu–Uruguai representando a 
Marinha do Brasil durante a 12ª Reunião 
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da Comissão Hidrográfica do Atlântico 
Sudoeste (CHAtSO) e da 14ª Reunião da 
Aliança Regional para a Oceanografia no 
Atlântico Sudoeste Superior e Tropical 
(Oceatlan). A participação do navio visou 
demonstrar a capacidade da hidrografia 
brasileira em realizar pesquisas relevantes 
na região do Atlântico Sudoeste.

PROTRINDADE

Como parte do Programa de 
Atividades da DHN e em apoio à SECIRM, 
o NHi “Sirius” realizou, no período de 15 
a 30MAI2018, a Comissão PROTRINDADE 
IV e, entre os dias 20NOV e 02DEZ2018, 

Figura 2 – Tripulação.

a Comissão PROTRINDADE X, as quais 
tiveram o objetivo de apoiar o Programa 
de Pesquisas Científicas na Ilha da 
Trindade e áreas adjacentes (Figura 2). 
Na ocasião, foram conduzidos pesqui-
sadores de diversas universidades, que 
desenvolveram atividades relacionadas 
à Biologia Marinha, ao desenvolvimento 
da fauna e flora da Ilha da Trindade, e 
à Oceanografia Física na Cadeia Vitória-
Trindade. Ademais, houve também o em-
barque da equipe de televisão que noti-
ciou o lançamento do Programa RETER 
Trindade (REcuperação do Ecossistema 
TERrestre), visando evitar a extinção de 
espécies ameaçadas.
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Projeto Cartográfico Sul II

 Em cumprimento ao Plano de 
Atividades da DHN que atende o III Plano 
Cartográfico Náutico Brasileiro, o NHi 
“Sirius” realizou, nos períodos de 03SET 
a 05OUT2018 e 24 a 26OUT2018, a 
Comissão Projeto Cartográfico Sul II, na re-
gião das Baías de Sepetiba e Ilha Grande.

O Levantamento Hidrográfico foi 
efetuado com sondagens batimétricas 
realizadas pelo Navio (Figura 3), bem 
como por embarcação orgânica, visan-
do a atualização da carta náutica 1621, 
especialmente na aquisição em datum 
WGS-84, uma vez que estava referen-
ciada a um sistema de posicionamento 
geográfico baseado em um datum local 
(Côrrego Alegre). Para este trabalho, foi 
necessário o estabelecimento de uma 
rede maregráfica composta de quatro 
estações que possibilitaram a realiza-
ção de uma análise do comportamento 
da maré na respectiva área de interesse.

Figura 3 – Sondagem Monofeixe 
Projeto Cartográfico Sul II.

Nesta ocasião, os alunos do cur-
so de Oceanografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
tiveram a oportunidade de embarcar no 
NHi "Sirius", onde puderam acompanhar 
diversas tarefas relacionadas ao LH em 
curso, como o estudo de maré, meteoro-
logia, sinalização náutica e navegação. 
Em adição, com o objetivo de aprimo-
rar a segurança da navegação na área 
do levantamento, o Navio apoiou o res-
tabelecimento do Farol da Marambaia 
e Farolete de Pau a Pino, realizados 
em apoio ao CAMR e a Delegacia da 
Capitania dos Portos de Angra dos Reis 
(DelAReis), respectivamente. 

Apoio à Instrução 

Durante o ano de 2018, o NHi “Sirius” 
realizou quatro Comissões em apoio à 
Instrução, tendo sido realizados diversos 
adestramentos referentes às práticas de com-
pensação de Agulha Magnética e de utilização 
de Sonar de Varredura Lateral aos alunos do 
CAHO, bem como apoio à instrução de prática 
de Navegação I e II aos alunos do C-Esp-HN, 
buscando a aplicação prática dos conheci-
mentos obtidos em sala de aula (Figura 4).

Figura 4 – Alunos do CAHO 2018 embarcados 
no NHi “Sirius”.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
FAROLEIRO

“ALMIRANTE GRAÇA ARANHA”
´

Durante o ano de 2018, as obras re-
ferentes à modernização do Navio avança-
ram significativamente, destacando-se a 
instalação de dutos, redes e periféricos do 
motor, revisão de diversos sistemas vitais, 
instalação do equipamento de comunica-
ção satelital Inmarsat FBB-500, além de 
obras estruturais visando melhorias nas 
condições de habitabilidade da tripulação. 

Ademais, está em curso o proje-
to de revitalização do Convés de Voo, 
o qual proporcionará à MB contar com 

uma plataforma embarcada apta para 
operar com as novas aeronaves a serem 
adquiridas pela Força. 

Concomitante ao processo de mo-
dernização, o Navio manteve sua capa-
citação hidrográfica mediante execução 
do LH 002/2018, por meio de equipes 
volantes montadas a bordo, para verifi-
cação da manutenção da batimetria e da 
possibilidade de atracação de embarca-
ções no Pier do Museu do Amanhã e no 
armazém n° 1 do Pier Mauá.
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Figura 1 – Substituição do assoalho de madeira do convoo. 

 Figura 2 – Antena do FBB-500. Figura 3 – Instalação do DGE Toshiba 112KVA.

Figura 4 – Comparação da sondagem com a carta náutica 1212.                                                                            
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

No período de 17MAI a 05JUL2018, 
uma equipe volante formada por Oficias 
e Praças hidrógrafos do NHo “Amorim do 
Valle” realizou levantamento hidrográfi-
co com a embarcação FlexBoat do Navio, 
na área marítima da Base Naval do Rio 
de Janeiro (BNRJ), nas proximidades do 
Centro de Manutenção de Embarcações 
Miúdas (CMEM), com o objetivo de sub-
sidiar o CHM na ratificação das profundi-
dades na área leste da BNRJ.

Figura 1 – Comparação da sondagem com a carta 
náutica 1515, ajustada ao datum WGS-84.
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Figura 2 – Superposição dos dados de sondagem ajustados ao Google Earth.

Figura 3 – Navio fundeado próximo à Escola Naval.

Nos dias 07 e 08DEZ2018, o Navio fun-
deou ao sul da Escola Naval, a fim de participar 

da cerimônia de Declaração de Guardas-
Marinha, junto a outros meios navais da MB. 
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Figura 5 – Base do antigo SRT7 antes do reparo. Figura 6 – Base do antigo SRT7 após reparo.

Figura 4 – Revisão dos sistemas de propulsão e de energia.

Figura 7 – Guindaste do Convés principal em operação após reparo.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“TAURUS”

CIAsA e Teste de Aceitação no Mar do 
Ecobatímetro Multifeixe EM-710

Após a conclusão de um longo 
período de reparos, o navio recebeu 
a Comissão de inspeção e Assessoria 
de Adestramento (CIAsA) para realiza-
ção da Inspeção Operativa, visando 
ascender à Fase II de Adestramento e 
retomar as lides hidrográficas.

Entre os dias 23 e 27SET2018, 
o Navio realizou a Verificação Inicial 
da referida Inspeção, quando foram 
conduzidos diversos exercícios ope-
rativos no mar, e efetuou o Teste de 
Aceitação no mar (Sea Acceptance 

Figura 1 – Atividade de Primeiros Socorros 
durante a CIAsA.
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Test - SAT) do seu ecobatímetro mul-
tifeixe EM-710, capacitando o Navio 
a realizar LHs em áreas de aproxima-
ção de importantes portos nacionais. 
A realização do teste consiste de uma 
verificação geral do sistema e seus 
equipamentos periféricos, e verifica-
ção das correções e estabelecimento 
de compensações para os ajustes do 
sistema. O teste realizado foi consi-
derado satisfatório e o ecobatímetro 
multifeixe EM-710 do Navio encontra-
-se comissionado e pronto para reali-
zar atividades hidrográficas em aten-
dimento às demandas do Centro de 
Hidrografia da Marinha.

Entre os dias 05 e 08NOV2018, 
o Navio realizou a Fase de Mar e a 
Verificação de Eficiência, a fim de 
cumprir os eventos previstos no Pad-
CIAsA. O Navio foi aprovado e elevado 
à condição de Fase II de adestramento.

Figura 2 – SAT Multifeixe EM-710.

APOINST XI

Entre os dias 19 e 23NOV2018, 
o NHo “Taurus” apoiou as atividades 
do Levantamento Hidrográfico de Fim 
de Curso (LHFC) nas proximidades da 
Ilha da Marambaia. Na ocasião, os 

Oficiais-Alunos tiveram a oportunida-
de de acompanhar a aquisição e o pro-
cessamento de dados do Ecobatímetro 
Multifeixe EM-710.

O LHFC é a última etapa do Curso 
de Aperfeiçoamento em Hidrografia 
para Oficiais (CAHO) e representa uma 
importante parcela da formação dos 
futuros hidrógrafos da Marinha do 
Brasil, quando são colocadas em prá-
tica todas as disciplinas afetas às ta-
refas da DHN.

Após o curso, os oficiais estão ap-
tos a embarcar e conduzir as ativida-
des hidroceanográficas a bordo tanto 
dos Navios do GNHo quanto dos dis-
tritais, contribuindo com a Segurança 
da Navegação e com o desenvolvimen-
to das pesquisas no mar ao longo da 
Amazônia Azul.

LH – 035/2018 – Projeto Cartográfico 
Sul VI

Em cumprimento ao Programa 
de Atividades da DHN, o NHo “Taurus” 
realizou, no período de 27NOV a 
20DEZ2018, a Comissão PROJETO 
CARTOGRÁFICO SUL VI que, entre ou-
tras atividades, efetuou a atualização 
da batimetria do Porto de Imbituba-SC. 
A atividade consistiu de sondagem com 
Ecobatímetro Multifeixe do navio e da 
Lancha Hidrográfica "Hangtong”, perten-
cente ao NPqHo "Vital de Oliveira".

Cabe ressaltar que este foi o pri-
meiro LH realizado pelo Navio após re-
tornar à fase operativa, depois de um 
longo período de inatividade. No total, 
foram vinte e quatro dias de trabalho de 
campo, dos quais doze foram de sonda-
gem efetiva. O levantamento será impor-
tante para a geração de elemento para a 
atualização da carta náutica do Porto de 
Imbituba, contribuindo significativamen-
te para a melhoria da operação daquele 
importante estabelecimento portuário.
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Figura 5 – Sondagem do Porto de Imbituba 
com a Lancha Hidrográfica “Hangtong”.

Figura 3 – Adaptação na popa do navio, para 
transporte da Lancha Hidrográfica “Hangtong”.

Figura 6 – Superfície de Sondagem 
do Porto de Imbituba.

Figura 4 – Binômio Navio-Lancha.
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AVISO DE PESQUISA 
HIDROCEANOGRÁFICO 
"ASPIRANTE MOURA"

Ao lembrarmos da incorporação do 
AvPqHo "Aspirante Moura" à MB, visitamos 
o passado para entender onde e quan-
do tudo começou. Em 1987, no estaleiro 
Brodogradiliste Split, na Croácia (antiga 
Iugoslávia), o casco 566 teve concebida sua 
primeira fiada de longarinas, por encomenda 
da Marinha Soviética, com o propósito de rea-
lizar pintura e reparos em outros navios. 

No ano de 1990, ao ser adquirido 
pela empresa norueguesa FAR - Find and 
Recover Ltd, o Navio foi convertido em em-
barcação de apoio à pesquisa. 

Em 25JAN2010, iniciou sua singradu-
ra em nossa Marinha, ao ser incorporado à 
Armada, em cerimônia realizada na cidade Figura 1 – EX-R/V “FINDER”.
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Figura 2 – AvPq “AspMoura” (U14). Figura 3 – Visita do DHN e GNHo ao 
AvPqHo “AspMoura” (H11).

de Sandefjord, Noruega, onde o Pavilhão 
Nacional foi hasteado pela primeira vez.

Seu nome advém de uma home-
nagem ao Aspirante da Escola Naval 
José Cláudio Soares de Moura, falecido 
em 12JUN1966. Sua Turma da Escola 
Naval, então, passou a se chamar Turma 
“Aspirante Moura”, a fim de prestar honras 
àquele que foi mais que um companhei-
ro e que, com sua jovialidade, simpatia e 
alegria, proporcionava momentos ímpares 
aos seus pares e familiares. 

Adquirido em parceria entre a MB 
e o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Informações e Comunicações (MCTIC), a 
Embarcação de Pesquisa foi subordinada, 
inicialmente, ao Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), on-
de recebeu o nome de Aviso de Pesquisa 
“Aspirante Moura” (U14), tendo contribuí-
do para a realização de pesquisas oceano-
gráficas de interesse da Marinha e da co-
munidade científica nacional. Seu emprego 
foi salutar, pois incrementou a capacidade 
de obtenção de conhecimentos acerca da 
nossa Amazônia Azul, conferindo especial 
atenção à vertente Soberania da Nação.

Em 25ABR2018, o AvPqAspMoura 
teve sua subordinação transferida para 
a DGN. Posteriormente, com a Portaria 

nº 12, de 30MAI2018 da DGN, a subor-
dinação do AvPq “Aspirante Moura” foi 
transferida para o GNHo. 

Em 04SET2018, seu emprego, indica-
tivo visual e naval foi reclassificado. Quanto 
ao emprego, mudou de Aviso de Pesquisa 
“Aspirante Moura” (AvPqAspMoura) pa-
ra Aviso de Pesquisa Hidroceanográfico 
“Aspirante Moura” (AvPqHoAspMoura). 
Quanto ao indicativo visual, de U14 para 
H11. E, por fim, quanto ao indicativo naval, 
de AVPQAM para AVPHAM.

A fim de contribuir para uma gama 
de pesquisas no ambiente marinho, o 
Navio possui equipamentos voltados ex-
clusivamente para a coleta de amostras 
e análise de dados, dentre os quais: eco-
batímetro multifeixe para águas rasas, 
unidade frigorífica para armazenagem de 
espécies e amostras, dois containers com 
estrutura de laboratório (seco e molhado) 
e guincho oceanográfico com cabo eletro-
mecânico para lançamento e operação de 
CTD (Rosette Sampler).

Em 17MAI2018, o Diretor de 
Hidrografia e Navegação, Vice-Almirante 
Garcez, e o Comandante do Grupamento 
de Navios Hidroceanográficos, CMG 
Linhares, visitaram pela primeira vez o 
AvPqHo “AspMoura”.
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RESUMO

Em 2018, a Marinha do Brasil cele-
brou 130 anos da criação da Repartição 
Central Meteorológica. A data de 4 de 
abril de 1888 é considerada como o 
marco oficial do início das suas ativi-
dades de Meteorologia. Elas tiveram a 
finalidade prima de apoiar os desloca-
mentos e operações dos meios navais. 
Contudo, desde 1972, a Marinha do 
Brasil é a responsável pelas atividades 
de meteorologia marítima no país, para 
todos os navegantes, por força de lei. 
O transcurso da data foi celebrado não 
apenas para lembrar e reconhecer os 
esforços de todos os profissionais en-
volvidos, mas também se buscou divul-
gar o Serviço Meteorológico Marinho a 
fim de contribuir para a Segurança da 
Navegação. 

Palavras-chave: 

130 anos da Meteorologia na Marinha, 
Meteorologia Marítima, Meteorologia 
Marinha, Serviço Meteorológico Marinho.
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130 ANOS DA METEOROLOGIA 
NA MARINHA DO BRASIL

ABSTRACT

In 2018, the Brazilian Navy ce-
lebrated 130 years of the establish-
ment of the Meteorological Central 
Repartition. April 4th, 1888 is consi-
dered the official date of the begin-
ning of its Meteorology activities. They 
had the initial objective of supporting 
the movements and operations of na-
val assets. However, since 1972, The 
Brazilian Navy is  responsible for the 
activities of Maritime Meteorology in 
the country, to all navigators, by law. 
The date was not only celebrated to re-
member and recognize the efforts of 
all  related professionals, but also to 
advertise the Marine Meteorological 
Service in order to contribute to the 
Safety of Navigation.

Keywords: 

130 years of Meteorology in the Brazilian 
Navy, Maritime Meteorology, Marine 
Meteorology, Marine Meteorological 
Service.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca celebrar o ani-
versário de 130 anos da criação da 
Repartição Central Meteorológica em 
2018, além de prover ao leitor infor-
mações sobre o estado atual das ativi-
dades de meteorologia na Marinha do 
Brasil e suas perspectivas para os pró-
ximos anos. A celebração de uma data 
tão significativa para o país se mos-
trou oportuna para divulgar o Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM). Com es-
se propósito, foi realizado o Seminário 
“130 Anos da Meteorologia na Marinha” 
para rememorar a contribuição da MB 
ao desenvolvimento da meteorologia 
no país e fortalecer a mentalidade de 
Segurança da Navegação, por meio da 
divulgação das atividades e produtos do 
Serviço Meteorológico Marinho. 

O seminário aconteceu em 15 de 
maio de 2018 no Auditório da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN). 
Foi presidido pelo Diretor-Geral de 
Navegação, Almirante de Esquadra 
Leonardo Puntel, e contou com a pre-
sença de ex-Diretores de Hidrografia e 
Navegação, além do Diretor do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), Sr. 
Francisco de Assis Diniz,  representantes 
do 6º Distrito de Meteorologia (DISME), 
do Centro de Pesquisas da Petrobras 
(CENPES), do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) e do 
Alerta Rio, entre outras instituições da 
Comunidade Marítima nacional. Foram 
proferidas quatro palestras por Oficiais 
ligados à área de meteorologia: “A 
História da Meteorologia na Marinha: 
“Da Repartição Central Meteorológica 
ao Serviço Meteorológico Marinho”, pelo 
Capitão de Fragata (RM1) Alaor Moacyr 
Dall'Antonia Junior; “Implementação da 

Previsão Numérica do Tempo na Marinha 
do Brasil”, pelo Capitão de Fragata 
(RM1) Ricardo Carvalho de Almeida; 
“Os Desafios da Previsão do Tempo em 
Áreas Marítimas”, pela Capitão de Mar 
e Guerra (T) Emma Giada Matschinske; 
e “Perspectivas para o Serviço 
Meteorológico Marinho”, pelo Capitão 
de Fragata Daniel Peixoto de Carvalho. 
O evento foi realizado pelo Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM) e contou 
com o apoio da BHMN, do CAMR, do 
Conselho Nacional de Praticagem, da 
Praticagem Rio de Janeiro e da empresa 
Hobeco Sudamericana Ltda.

2. BREVE HISTÓRICO

Até a segunda metade do século 
XIX, o Brasil não contava com uma re-
de de coleta sistemática de dados me-
teorológicos e um sistema de previsão 
do tempo organizado. É recorrente na 
literatura considerar que o conhecimen-
to sobre o tempo em terras brasileiras 
começou com a observação cotidiana 
pelos índios, que foi assimilada pelos 
conquistadores provenientes da Europa. 
As primeiras impressões sobre o clima 
do Brasil foram registradas pelo alemão 
Hans Staden na obra Duas Viagens ao 
Brasil, publicada em 1557 por Andres 
Colben (FREITAS, 2011). Com algum em-
basamento científico, mas sem o rigor 
epistemológico, seguiram-se as expedi-
ções de Georg Marcggraf entre 1639 e 
1643, naturalista alemão referenciado 
também como Jorge Marcgrave ou gra-
fias semelhantes, durante o período da 
presença holandesa no Nordeste. Suas 
observações renderam estimativas e 
constatações de fenômenos como a 
direção de ventos e as chuvas em Recife, 
que foram aproveitadas na obra Historia 
Naturalis Brasilieae, considerado o pri-
meiro livro médico do Brasil, editado em 
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1648 pelo holandês Guilherme Piso. Um 
ponto interessante é o entendimento de 
que as observações meteorológicas vi-
savam, inicialmente, o estudo de seu 
papel na saúde e bem-estar das pesso-
as. Contudo, considera-se que a primei-
ra série temporal de medições quanti-
tativas no Brasil só foi realizada de 
1754 a 1756 em Barcelos, antiga capi-
tal do estado do Amazonas, pelo Padre 
Ignacio Sermatoni. As seguintes foram 
realizadas de 1781 a 1789, no Rio 
de Janeiro, pelo astrônomo português 
Sanches Dorta. Esforços individuais se 
seguiram, mostrando que até o início 
do século XIX, as observações do tempo 
se deviam exclusivamente à iniciativa 
de estrangeiros, empresas particulares 
e homens de ciências, que vislumbra-
vam a necessidade de se implantar este 
serviço para o desenvolvimento do país. 
(NETO, 1999; OLIVEIRA, 2009).

Em 1827, o Observatório Astronômico 
foi fundado e passa a registrar observações 
meteorológicas com alguma regularidade, 
como se observa em diversas edições da 
Revista do Observatório. Ainda estava lon-
ge de poder ser considerado um serviço 
organizado porque o país carecia de uma 
rede de estações meteorológicas com 
instrumentos e métodos de transmissão 
adequados. Segundo Gabler (2016), “nos 
anos 1830, artigos sobre o clima do Rio 
de Janeiro foram publicados na Revista 
Médica Carioca (…), o Observatório 
Astronômico iniciou a medição meteoroló-
gica em 1844 e, entre os anos de 1851-
1867, publicou o resultado das observa-
ções em seus Anais Meteorológicos (…) 
em 1871, o astrônomo francês Emmanuel 
Liais assumiu a direção do órgão e as aná-
lises realizadas durante sua gestão são 
consideradas o marco da implantação das 
bases teóricas das ciências atmosféricas 
no Brasil (…), a partir de 1884, na direção 
de Luís Cruls, tornou-se mais frequente a 

publicação dos dados climatológicos do 
Rio de Janeiro, com destaque para os tra-
balhos de Frederico Draenert e de Julius 
Hann, este considerado como autoridade 
máxima em sua época”.

Em paralelo aos trabalhos do 
Observatório Astronômico, a Marinha 
realizava coleta de dados meteorológi-
cos para apoiar suas Operações Navais. 
Até mesmo antes dessa época, a Coroa 
Portuguesa já coletava informações hidro-
gráficas e as compilava em planos e cartas 
para a Navegação no litoral brasileiro des-
de o início da colonização. Levantamentos 
Hidrográficos demandam a coleta de da-
dos astronômicos que, por conseguinte, 
obrigam a observação do céu e instigam 
o interesse por estudos atmosféricos. 
Exemplos dessa relação são o surgimento 
de tal interesse no seio dos estudos astro-
nômicos desde a obra Meteorologica de 
Aristóteles e os registros meteorológicos 
realizados pelo Observatório Astronômico. 
Depreende-se então que tais levantamen-
tos podem ter sido precursores do acervo 
de dados meteorológicos da Marinha cita-
do por Oliveira (2009). Cabe então men-
cionar as missões francesas conduzidas 
pelos Oficiais Roussin, Barral e Montravel, 
entre 1819 e 1845, e, posteriormen-
te, por Mouchez, de 1856 a 1868, além 
das missões inglesas de Sullivan (1851) 
e de Dillon e Johnson (1869). Por mãos 
brasileiras, o Capitão-Tenente Joaquim 
Raimundo de Lamare iniciou levantamen-
to da Baía de Guanabara em 1847. Os 
esforços se seguiram por meio do futu-
ro Almirante Antonio Luiz von Hoonholtz 
(levantamentos de 1862 a 1864) e do 
Capitão de Fragata Manoel Antonio Vital 
de Oliveira (levantamentos de 1857 a 
1865). Relembra-se que esses traba-
lhos foram entremeados pela Guerra do 
Paraguai de 1862 a 1865, o que reforça 
a ideia da coleta de dados no apoio às 
Operações Navais (BRASIL, 2019). 
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O considerável acervo de dados hi-
drográficos e meteorológicos e o conheci-
mento adquirido em campo nos levanta-
mentos e em operações de guerra leva-
ram  a Marinha ser reconhecida como au-
toridade no assunto no Brasil. Em 26 de 
janeiro de 1876, foi criada a Repartição de 
Faróis e, em 2 de fevereiro, a Repartição 
Hidrográfica (BRASIL, 2019). Finalmente, 
no dia 4 de abril de 1888, foi criada a 
Repartição Central Meteorológica por 
meio do Dec. nº 9.916 assinado pelo 
Secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, Senador do Império Luiz Antonio 
Vieira da Silva, por ordem da Princesa 
Isabel. Teve a seu encargo o “anúncio do 
tempo provável e do magnetismo” no in-
teresse da Navegação e da Climatologia 
em geral. Foi composta pelo seu Diretor-
Geral, CT Adolpho Pereira Pinheiro e três 
ajudantes. O pessoal técnico foi oriundo 
dos Oficiais da Armada de 1ª Classe, sen-
do autorizado aceitar Oficiais reformados 
com aptidão comprovada. Teve um curto 
tempo de vida como instituição, pois foi 

reunida às Repartições Hidrográfica e de 
Faróis, passando a integrar a Repartição 
da Carta Marítima do Brasil, criada por 
meio do Dec. nº 658 de 7 de novembro de 
1891, por ordem do Marechal Deodoro 
da Fonseca. Dessa forma, o trabalho 
da Repartição Central Meteorológica foi 
continuado na Diretoria de Meteorologia 
da Marinha, que ficou subordinada à 
Repartição da Carta Marítima. 

As atividades de meteorologia ma-
rítima continuam a cargo da Marinha do 
Brasil até os dias de hoje. Em 1972, o 
Decreto nº 70.092, de 2 de fevereiro 
de 1972, incluiu esta responsabilidade 
entre aquelas do então Ministério da 
Marinha e a Portaria nº 156/CM, de 3 
de junho de 2004, delegou ao Diretor 
de Hidrografia e Navegação (DHN) a 
competência para determinar a elabo-
ração e a disseminação dos Avisos aos 
Navegantes e os Boletins Meteorológicos 
relativos às áreas de responsabilidade 
do Brasil, e supervisionar e orientar as 
atividades concernentes à meteorologia 

Figura 1 – Adaptado do Manual WMO nº 9.
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Figura 2 – Processo da elaboração de uma previsão do tempo preparado por Bart Nicolai, especialista da WMO.

marítima, bem como promover o seu 
desenvolvimento e pesquisa. Por meio 
da Norma da Autoridade Marítima 19, 
de responsabilidade do DHN, o Centro 
de Hidrografia da Marinha (CHM) foi 
designado como operador do Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM). O 
SMM elabora e dissemina os Boletins 
Meteorológicos e Avisos de Mau Tempo 
relativos às áreas de responsabilidade 
do Brasil, chamada de METAREA V, co-
mo mostrada na Figura 1.

3. OS DESAFIOS DA PREVISÃO DO 
TEMPO EM ÁREAS MARÍTIMAS 

Para entender os desafios da pre-
visão do tempo em áreas marítimas, é 
importante conhecer o procedimento 
como um todo, que envolve a elabora-
ção de uma “previsão do tempo oficial”. 
Quando se menciona “previsão do tempo 
oficial”, deseja-se ressaltar, justamente, 
a diferença entre aquela previsão que é 
fornecida por um Serviço Nacional, que 

detém a atribuição legal, e os “produ-
tos” oferecidos por outros atores, sejam 
eles privados ou não. De acordo com 
a Organização Meteorológica Mundial 
(WMO), embora os conceitos de “produ-
tos” e “serviços” estejam bem alinha-
dos, há uma importante diferença entre 
eles. Enquanto o “produto” pode ser me-
dido e contado, o “serviço” é algo mais 
elaborado e que compreende o resulta-
do da aplicação de conhecimentos e ha-
bilidades (WMO, 2018a).

Podemos dizer que, atualmente, o 
desafio número um da previsão do tem-
po em áreas marítimas seja a manuten-
ção da operação dos próprios Serviços 
Meteorológicos Marinhos (SMM). Uma 
das grandes preocupações atuais da 
WMO é o fato de muitos usuários, in-
cluindo os navegantes, estarem bus-
cando o atendimento de suas necessi-
dades com “produtos” fornecidos pelo 
mercado não oficial da previsão do tem-
po. Entretanto, muitos usuários des-
conhecem que “produtos” são, na sua 
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essência, a ferramenta à que os “servi-
ços” agregam valor e atribuem legalida-
de, antes de torná-los públicos. Ou seja, 
por vezes, o produto do qual o navegan-
te lança mão antes de se fazer ao mar, 
na verdade, faz parte apenas de uma 
das etapas iniciais na execução do “pro-
cesso da elaboração de uma previsão 
do tempo”. Este processo, que na reali-
dade é o “modus operandi” dos Serviços 
Nacionais, é compreendido por quatro 
etapas: 1ª - dados; 2ª - informação; 3ª- 
conhecimento; e 4ª- previsão, conforme 
ilustrado na Figura 2. À medida que for-
mos descrevendo as etapas do proces-
so iremos mencionando outros desafios 
que precisam ser enfrentados pelos ser-
viços de previsão do tempo.

Desta forma, a primeira etapa, deno-
minada “dados”, que envolve a observação 
da atmosfera, ou seja, a coleta e a trans-
missão dos dados, é uma das mais one-
rosas e a mais importante de todas, pois 
os dados são a base da previsão do tempo 
e para serem eficientes, eles precisam ser 
coletados em nível global. Cada Estado-
Membro da WMO presta sua colaboração 
por meio da instalação e manutenção das 
redes de estações meteorológicas de su-
perfície e altitude no seu território e/ou pe-
lo lançamento de sistemas de coleta de da-
dos, tais como boias meteoceanográficas 
fundeadas ou derivantes, nas suas águas 
jurisdicionais ou áreas marítimas de res-
ponsabilidade. O Brasil, por intermédio da 
DHN/CHM, participa desta etapa por meio 
da coordenação do Sistema Brasileiro de 
Observação Global dos Oceanos e Estudos 
do Clima (GOOS-BRASIL, 2019), da parti-
cipação do Brasil no Programa de Navios 
Observadores Voluntários (VOS) da WMO 
e do planejamento e execução da coleta 
de dados meteoceanográficos de interes-
se da Marinha do Brasil (PCDMETOC). Os 
dados observados, especialmente pelas 
boias, são tão importantes para a previsão 

do tempo, que são aplicados praticamente 
em todas as etapas do processo de elabo-
ração de previsão. A escassez de dados 
observados sobre a região oceânica pode 
ser considerada, portanto, o segundo de-
safio para a previsão do tempo em áreas 
marítimas. Uma região que, além da hos-
tilidade do próprio ambiente, por meio da 
sua atuação implacável na degradação 
dos sistemas, enfrenta ainda as ações de 
vandalismo que conseguem, por vezes, 
ser mais eficientes que a própria natureza 
na destruição das boias. Praticamente to-
dos os dados observados ao redor do glo-
bo terrestre são transmitidos via Sistema 
Mundial Integrado de Observações da 
WMO, chamado “WIGOS” (WMO, 2018b), 
um dos maiores e mais capilares do mun-
do, até chegarem aos Centros Mundiais de 
Previsão, onde serão incluídos nos mode-
los atmosféricos globais. 

Inicia-se, então, a segunda etapa, 
denominada “informação” ou “processa-
mento numérico”. Esta é, seguramente, a 
mais onerosa e complexa de todas, tanto 
pelas técnicas e procedimentos estatís-
ticos e matemáticos que precisam ser 
aplicados no expressivo volume de dados 
coletados diariamente, como também pe-
la capacidade computacional necessária 
para a integração dos modelos numéricos 
que projetam no tempo o comportamento 
das variáveis atmosféricas (pressão, tem-
peratura, umidade, vento e densidade), 
partindo do seu estado inicial, isto é, das 
observações. Os modelos numéricos nada 
mais são do que um conjunto de linhas de 
códigos escritos em linguagem de progra-
mação traduzidas do conjunto de equa-
ções matemáticas associadas às leis da 
física, da dinâmica e da termodinâmica, 
que governam os movimentos do fluido, 
no caso o ar atmosférico, as quais incluem 
o máximo de forçantes que contribuem 
para o comportamento das condições de 
tempo. Instituições que emitem previsões 
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do tempo, como a DHN/CHM, empregam 
computadores de alto desempenho para 
os cálculos efetuados pelos modelos nu-
méricos. A etapa de geração de “produtos” 
ou “informações” específicas para aten-
der à METAREA V é executada na DHN/
CHM por meio de três servidores de alto 
desempenho (Altix Ultraviolet com 320 
núcleos, Altix ICE 8400 com 640 núcleos 
e Altix ICE X com 1260 núcleos), onde se 
encontram em operação dois modelos at-
mosféricos (COSMO e WRF), um modelo 
de ondas (WW3) e um modelo oceanográ-
fico (HYCOM), cada um deles com diferen-
tes resoluções espaciais. Atualmente, os 
modelos operados pelo CHM são iniciali-
zados a partir da análise do modelo global 
ICON do consórcio europeu e fornecidas 
ao CHM por meio de um convênio com o 
Serviço Meteorológico Alemão (DWD). A 
manutenção e upgrade do parque compu-
tacional da DHN/CHM vem a ser, portan-
to, o terceiro desafio para a elaboração 
da previsão na área marítima sob a res-
ponsabilidade ou de interesse do Brasil. 
É por meio da execução desta etapa que 
se processa a “geração da informação” 
ou dos denominados “produtos”, aqueles 
que muitos provedores privados utilizam 
para entregar ao usuário, muitas vezes 
sem uma análise mais criteriosa. 

Dando sequência ao processo, se 
inicia a etapa do “conhecimento”, na qual 
o processo requer a atuação da mão de 
obra especializada. É a vez do elemento 
humano denominado “previsor” agregar 
valor a elaboração da previsão. Esta eta-
pa pode ser considerada a mais delicada 
e sensível de todas. Nela, o previsor deve 
ser capaz de interferir nos resultados dos 
modelos fazendo os ajustes necessários 
em função do seu conhecimento, qualifi-
cação profissional e, principalmente, da 
sua experiência, obtida geralmente com o 
tempo de serviço. Além da capacidade de 
absorver as novas observações, que não 

param de chegar a ponto de criticar e corri-
gir os “produtos” ou até mesmo os dados, 
apontando também para os responsáveis 
pela etapa anterior a da modelagem as 
necessidades de ajustes nos “produtos”, 
ou até mesmo nos próprios modelos. Além 
dos “produtos” numéricos, os previsores 
dispõem hoje em dia de uma ampla ga-
ma de outras “informações”, são geradas 
continuamente principalmente por meio 
de sensoriamento remoto como satélites 
e radares que garantem aos previsores a 
cobertura, ainda que sujeita a pequenos 
erros, das áreas marítimas não contempla-
das pela coleta de dados in situ. Apesar de 
todos os avanços, a arte da previsão ainda 
é uma atividade complicada, e os Serviços 
Meteorológicos Marinhos oficiais vêm 
sendo cobrados por resultados mais efi-
cientes. Tanto que, no início de março de 
2018, o The Washington Post publicou um 
artigo questionando a razão de os meteo-
rologistas do Serviço Nacional de Previsão 
Americano ainda terem muita dificuldade 
para prever as tempestades mais fortes 
e intensas. A conclusão do artigo aponta 
as diversas opções de modelos existentes 
que os meteorologistas precisam analisar 
e comparar dia a dia, estando o sucesso 
de uma previsão baseado nos anos de ex-
periência gastos com cada modelo, apren-
dendo as tendências e pontos fortes de cada 
um deles. Portanto, ainda que possa parecer 
insignificante, o quarto desafio para a previ-
são para qualquer tipo de serviço é a mão 
de obra qualificada (HALVERSON, 2018).

Chega-se, então, à quarta e última 
etapa denominada “previsão”, a mais im-
portante de todas, onde o erro pode repre-
sentar o custo de dezenas ou centenas de 
vidas humanas e a perda de bens e proprie-
dades no mar. Nesta etapa, se processa a 
redação e disseminação da previsão final. 
A DHN/CHM possui meteorologistas atuan-
do na execução de partes diferentes das 
etapas anteriores do processo, mas todos 
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participam desta última. A interação diária 
entre a equipe permite o compartilhamento 
e o nivelamento de conhecimentos. Ganhar 
experiência demanda tempo e prática para 
atuar com segurança e qualidade, mesmo 
diante dos mais inéditos e específicos even-
tos. A equipe de Meteorologistas da DHN/
CHM precisa estar sempre pronta para ga-
rantir a salvaguarda da vida humana e de 
bens na METAREA V, cumprindo os compro-
missos relacionados no Capítulo 5, Regra 
V, da SOLAS, bem como onde quer que o 
Setor Operativo da MB se faça presente. O 
prazo necessário para a elaboração de um 
boletim de previsão do tempo e/ou disse-
minação de um aviso de mau tempo confi-
ável está diretamente relacionado às esca-
las espacial e temporal do sistema que está 
sendo previsto. Sistemas de menor escala, 
como tornados e linhas de instabilidade, 
exigem observações e informações atuali-
zadas com maior frequência, modelos mais 
refinados e previsores mais qualificados ca-
pazes de agir de forma eficiente emitindo 
avisos eficazes. Já os sistemas de maior es-
cala, como frentes e ciclones ou furacões, 
são previstos com bom grau de confiabili-
dade, com até mais de cinco dias de ante-
cedência. Entretanto, um erro de algumas 
horas ou de algumas dezenas de milhas 
pode ser muito importante, especialmente 

quando se trata de previsões para áreas 
marítimas afastadas da costa. 

Pode ser citado como exemplo o ca-
so recente do MV El Faro, embarcação, de 
790 pés de bandeira norte-americana, a 
qual partiu de Jacksonville, Flórida, às 2300 
EDT do dia 29 de setembro de 2015, com 
destino a San Juan, Porto Rico. Apenas al-
guns minutos antes, o MV havia recebido 
o aviso emitido pelo NHC, às 2253 EDT, in-
formando que uma tempestade tropical de-
nominada “Joaquim” encontrava-se a 290 
km a nordeste de San Salvador, Bahamas, 
deslocando-se para Oeste-Sudoeste com 4 
nós e ventos máximos de 60 nós mantidos 
à superfície. Cerca de 32 horas mais tarde, 
no dia 1º de outubro de 2015, por volta das 
07:15 EDT, o MV El Faro se encontrava em 
apuros a 64 km a Nordeste das Bahamas, 
seu pedido de socorro foi recebido um pou-
co antes da perda total da comunicação. As 
buscas, prejudicadas pelas condições na 
cena de ação, foram suspensas no dia 5 de 
outubro. Somente no dia 31 de outubro, os 
destroços foram localizados a uma profun-
didade de cerca de 15.000 pés. Nenhuma 
das 34 pessoas a bordo sobreviveram e to-
da a carga de contêineres e veículos foi a 
pique. A caixa preta, recuperada em agosto 
de 2016, rendeu 26 horas de gravações que 
auxiliaram nas investigações do acidente, 

Figura 3 – O naufrágio do El Faro. Capt. William Hoey (esq.), NHC (centro), WGBH News (dir.).
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identificando como causas do naufrágio o 
erro na previsão, tanto da posição do cen-
tro do sistema (104 milhas náuticas ao Sul 
da posição) quanto da intensidade da força 
do vento (35 nós maior do que o previsto), 
recebida com 33 horas de antecedência. O 
NHC reconheceu que os erros na previsão 
oficial foram mais que o dobro da média cli-
matológica e os atribuiu, em grande parte, à 
movimentação atípica de Joaquim, um dos 
sistemas mais desafiadores, cuja estrutura 
vertical não foi bem resolvida pelos modelos 
numéricos existentes. Tudo indicava que o 
cisalhamento seria forte demais para um de-
senvolvimento significativo do Joaquim que 
deveria permanecer relativamente fraco com 
movimento para o Oeste-Noroeste. No en-
tanto, Joaquim se fortaleceu, tornou-se um 
sistema profundo e rumou para o Sudoeste. 
As recomendações do Conselho Nacional de 
Segurança no Transporte, responsável pelas 
investigações, apontaram além das necessi-
dades de melhoria nos sistemas de comuni-
cações a melhoria dos modelos de previsão 
e do desenvolvimento de ferramentas que 
permitam agilizar a avaliação dos previsores.

Quando se olha a climatologia de 
ciclones, somos induzidos a pensar que 
o Atlântico Sul seja uma região de águas 
tranquilas. Entretanto, com mais de 1.500 
avisos emitidos por ano, apenas para a 
METAREA V, é bom os navegantes esta-
rem mais alertas. Além do caso Catarina, 
ocorrido em março de 2004, outros sis-
temas com características semelhan-
tes, vêm ocorrendo com frequência den-
tro da METAREA V. O mais recente foi a 
Tempestade Subtropical “GUARÁ”, cujo 
aviso especial emitido às 091630 HMG 
em 9 de dezembro de 2017 pelo SMM bra-
sileiro, operado pela DHN/CHM, identifica-
va o sistema cujo centro localizado na po-
sição 21ºS038ºW apresentava pressão de 
998 hPa e deslocamento para leste com 
10 nós até o dia 10 de dezembro às 1000 
HMG, devendo acelerar sua velocidade de 

deslocamento para 15 nós e rumo para 
Sudoeste. Esta tempestade gerou ventos 
ciclônicos de força 8/9 na Escala Beaufort 
(30 a 47 nós), com rajadas de Força 9/10 
(41 a 55 nós), afetando a METAREA V ao 
sul de 15ºS, e a leste de 040W até 110000 
HMG. Outras informações sobre a emissão 
destes tipos de avisos bem como sobre as 
demais atribuições legais da DHN/CHM 
relativas à meteorologia marítima encon-
tram-se na NORMAM-19 (BRASIL, 2018).

4. PERSPECTIVAS PARA O SERVIÇO 
METEOROLÓGICO MARINHO

O dia-a-dia do SMM é marcado pela 
busca contínua de soluções para os desa-
fios da previsão do tempo em áreas maríti-
mas. As discussões sobre as perspectivas 
de mudanças entre os SMMs nacionais, 
a Organização Meteorológica Mundial 
(WMO) e a Comissão Oceanográfica 
Intergovernamental da UNESCO (IOC) 
ocorrem no âmbito da Comissão Técnica 
Conjunta, chamada “Joint WMO-IOC 
Technical Commission for Oceanography 
and Marine Meteorology” (JCOMM) que 
divide seus programas em 3 áreas. A 
área de observações reúne os esforços 
de coleta in situ e a partir do espaço 
(ARGO, DBCP, GLOSS e SOT entre outros). 
O Gerenciamento de Dados é a área de 
padronização do intercâmbio de dados 
e coordenação da Climatologia Marinha. 
Por último, a área de Serviços e Sistemas 
de Previsão concentra a coordenação da 
produção de Informações de Segurança 
Marítima (MSI) meteoceanográficas. É 
nessa área que o Grupo de Especialistas 
em Serviços de Segurança Marítima 
(ETMSS) orienta a atuação dos coordena-
dores das 21 METAREAs que repartem a 
responsabilidade pela meteorologia mari-
nha em todos os oceanos do mundo.

As premissas que embasam as mu-
danças propostas em cada uma das áreas 
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da JCOMM podem ser reuni-
das em três pontos-chave. 
Primeiro, as observações me-
teoceanográficas devem ser 
integradas para agregar valor 
aos produtos dos SMM. Por 
integradas, subtende-se que 
devam ser automaticamen-
te coletadas, transmitidas e 
disponibilizadas por um sis-
tema. Outro ponto-chave é a 
padronização do intercâmbio 
de dados por protocolos in-
ternacionais. Ainda que hou-
vessem recursos para insta-
lar uma rede observacional 
suficientemente espaçadas 
no globo, há questões de so-
berania para a coleta de dados em paí-
ses vizinhos e os sistemas meteorológi-
cos desconhecem as fronteiras, ou seja, 
o intercâmbio de dados é uma condição 
sine qua non. O terceiro ponto é a per-
sonalização dos produtos aos usuários 
ou, atualmente, pelos usuários. Além 
de transmitir seus produtos de previ-
são, existem ferramentas atualmente 
que permitem aos usuários acessar as 
bases de dados e escolher como as in-
formações atenderão as suas necessi-
dades da forma mais adequada.

Com base nessas premissas, ini-
ciam-se os comentários sobre as pers-
pectivas de mudanças dos SMM pelo fu-
turo das redes observacionais. O Sistema 
Mundial Integrado de Observações da 
WMO (WIGOS) busca integrar todas as 
observações do planeta e padronizar os 
metadados para identificar perfeitamen-
te a origem e os parâmetros de cada cole-
ta. Além disso, a aplicação de controle de 
qualidade permitirá integrar não somen-
te observações provenientes de Serviços 
Meteorológicos oficiais, mas também 
de qualquer outra fonte de dados, e até 
mesmo de particulares entusiastas da 

meteorologia. A WMO também está ela-
borando uma infraestrutura de teleco-
municações e gerenciamento de dados 
observacionais denominada  Sistema de 
Observações da WMO (WIS), que tem um 
sistema de informações georreferencia-
das para os centros previsores. Os dados 
coletados pela rede de estações costeiras 
da MB e do INMET, que as mantém com 
auxílio de um convênio para operação e 
manutenção válido até 2022, serão inte-
grados ao WIGOS sob a coordenação do 
último. Passando ao foco no usuário, os 
sistemas OSCAR da WMO e JCOMMOPS 
da JCOMM permitem a personalização, 
pelo usuário, das consultas às bases de 
dados daquelas instituições.

A rede observacional oceanográfica 
também passará por mudanças. Espera-
se que todos os dados de boias passem a 
ser transmitidos em BUFR até outubro de 
2019 para disseminação em menos de 1 
hora (DBCP-35). Também está em estu-
do a assinatura do Termo de Cooperação 
(TC) REMO Observacional, em parceria 
com a PETROBRAS e demais instituições. 
Fruto dos sucessos obtidos na   oceano-
gráfica no país com os sucessivos TC 

Figura 4 – NOc Antares operando em apoio ao PNBOIA.
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Figura 5 – Página do CHM na internet (https://www.marinha.mil.br/chm).

REMO (Rede de Modelagem e Observação 
Oceanográfica) desde 2008, o TC REMO 
Observacional pretende incrementar a 
capacitação técnica do pessoal da MB 
com aquisição e operação de gliders, 
aquisição de dados para assimilação no 
modelo oceanográfico da REMO e expan-
são e manutenção do Programa Nacional 
de Boias (PNBOIA).

Passando à previsão numérica do tem-
po, o modelo atmosférico regional COSMO, 
do Serviço Meteorológio Alemão (DWD), im-
plementado pelo SMM, pode vir a ser subs-
tituído pelo modelo global ICON do DWD na 
janela temporal de 2019 a 2022. Isto depen-
derá do progresso do calendário proposto por 
aquela instituição no refinamento da resolu-
ção do modelo a ponto de ser equivalente 
ao regional. Na modelagem oceanográfica, o 
plano de trabalho do TC REMO em vigor até 
fevereiro de 2020 prevê as seguintes melho-
rias na modelagem de ondas: atualização 
da versão 4 para a mais 
nova versão 5 do modelo 
WaveWatch III, calibração 
da sua parametrização a 
partir da comparação de 
1 ano de previsões com 
observações e criação de 
grades não estruturadas 
de alta resolução para so-
lução completa de ondas 
em águas rasas, com pro-
jeto piloto para área de 
Itaoca. Na modelagem de 
correntes de maré, plane-
ja-se a emissão de cartas 
de correntes de maré digi-
tais via internet, e de cartas 
com previsão de correntes 
de maré até 72 horas por 
meio de um modelo com 
forçante meteorológica 
para incluir as componen-
tes associadas com maré 
meteorológica.

Há estudos em andamento para 
confecção da Carta Sinótica (CS) em 
meio digital com tratativas dentro do 
próximo Termo de Cooperação entre 
DHN e CPTEC. Até o momento, já se 
conseguiu implementar no aplicativo 
GEMPAK as saídas do modelo atmosfé-
rico WRF implementada no SMM, o que 
serviu como um protótipo da carta sinó-
tica digital. A passagem da confecção 
manual para digital da carta sinótica 
tem como uma das motivações a prepa-
ração do SMM para a adoção do concei-
to e-Navigation em desenvolvimento pe-
la Organização Marítima Internacional. 
Uma de suas metas é incrementar a 
apresentação das informações ao nave-
gante nos sistemas de geoinformação 
para navegação. A DHN contribuiu ativa-
mente com a NOAA nos Estados Unidos, 
na elaboração do padrão a ser empre-
gado no formato S-412 da Organização 
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Hidrográfica Internacional. Esta espe-
cificação tem por objetivo padronizar a 
exportação das feições meteorológicas 
das cartas sinóticas para os sistemas de 
geoinformação de navegação, a fim de 
apresentar os centros de pressão, isó-
baras, frentes e zonas de convergência, 
por exemplo, e que os SMM sejam capa-
zes de manter essas informações atua-
lizadas em tempo real ao emitir boletins 
e avisos de mau tempo.

O último grupo de perspectivas vis-
lumbradas para os SMM diz respeito à 
disseminação dos produtos com foco no 
usuário. Nessa linha de ação, a DHN vem 
sendo proativa na divulgação de notas à 
imprensa, adiantando-se a eventuais soli-
citações dos veículos de mídia, o que in-
crementa sobremaneira a visibilidade dos 
avisos de mau tempo. Por exemplo, essa 
postura foi responsável por duas divulga-
ções na mesma semana (3 e 10 de maio 
de 2018), o que se espera que tenha in-
crementado a segurança dos usuários que 
tomaram conhecimento da notícia. Outro 
ponto importante é a busca constante por 
novos e melhores canais de comunicação, 
como a implementação do aplicativo para 
celular “Boletim ao Mar” e a remodela-
gem do site do CHM para dar maior visi-
bilidade às MSI meteoceanográficas e de 
Segurança da Navegação.

O conhecimento e acompanhamen-
to das perspectivas de mudanças elen-
cadas para as redes observacionais, pa-
ra a previsão numérica do tempo e para 
os produtos disponibilizados mostram a 
atenção diuturna do SMM com o estado 
da arte da meteorologia marinha mun-
dialmente. Somente a integração dos 
esforços de todas as instituições envol-
vidas com a meteorologia no país pode-
rá permitir a superação dos desafios da 
atualização constante, que são rotina em 
todos os SMM nacionais e, em particular, 
no SMM do Brasil.

5. CONCLUSÃO

O tempo passou, mas o ideal de 
produzir informações ambientais ne-
cessárias à aplicação do Poder Naval, 
à Segurança da Navegação e aos proje-
tos nacionais de pesquisa de interesse 
da Marinha permanecem na missão do 
CHM, como operador do SMM. É assim 
o executor da parcela de responsabili-
dade legal da DHN que garante o cum-
primento dos compromissos assumidos 
pelo Brasil, como Estado-Membro da 
Organização Meteorológica Mundial e 
signatário da Convenção Internacional 
para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar (SOLAS). O SMM constitui mais uma 
das contribuições diretas da MB para a 
Sociedade Brasileira. 

As decisões tomadas pelo pessoal 
do SMM envolvem a salvaguarda da vida 
humana no mar e a de vultosos recursos 
financeiros e materiais. São tomadas à 
luz das condições de tempo e de mar 
previstas pelo SMM, e seus prognósti-
cos têm repercussão diária na mídia, em 
especial nas previsões de ventos, mar 
grosso, ressaca e baixa visibilidade, que 
são divulgadas nos principais veículos 
jornalísticos de rádio e televisão. Com 
frequência, os militares que prestam o 
serviço de previsor do SMM são consul-
tados por componentes da Comunidade 
Marítima, em geral a respeito das condi-
ções de mar e vento que enfrentarão nos 
próximos dias, seja para operações por-
tuárias, atividades de pesca ou de espor-
te e recreio. É por tudo isso que a DHN 
rememorou em 2018 o legado deixado 
pela Repartição Central Meteorológica 
após 130 anos de sua criação, estando 
atenta ao horizonte de manter o SMM 
como centro de excelência em meteoro-
logia marítima, para continuar servindo 
bem ao país e a todos os navegantes 
que por aqui singrarem.
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RESUMO

A gravimetria é um campo geofí-
sico que nos permite analisar a distri-
buição das massas em uma determi-
nada região. Embora seja conhecida 
a importância da gravimetria, há pou-
cos estudos feitos para a região oceâ-
nica brasileira, principalmente devido 
ao alto custo operacional. Assim, este 
trabalho propõe a criação de uma fer-
ramenta computacional que permita o 
processamento e a apresentação das 
anomalias gravimétricas juntamente ao 
campo batimétrico com a finalidade de 
facilitar a análise integrada destes cam-
pos. Dados de batimetria e gravimetria 
ar-livre foram obtidos do banco de da-
dos TOPEX e processados em ambiente 
computacional Python. Os resultados fo-
ram mapas e perfis gravimétricos inte-
rativos, possíveis com uso amigável do 
Python. Anomalias gravimétricas de até 
100 mGal foram observadas na plata-
forma continental e os maiores valores 
(aproximadamente 250 mGal) estavam 
localizados na Cadeia Vitória-Trindade. 
Além disso, foi observada uma forte cor-
relação entre os perfis batimétricos e 
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gravimétricos ar-livre. Sendo assim, foi 
satisfatório o processamento dos dados 
TOPEX para representar os campos gra-
vimétricos ar-livres e batimétricos para 
a região de estudo. 
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ABSTRACT

The relative gravimetry is a geo-
physical field that analyses the mass 
distribution around a determined area. 
Although is knew the gravimetry impor-
tance there are sparse studies around 
Brazilian oceanic region, mainly due to 
high operational cost. I this way, this 
work proposes to create a computatio-
nal tool to processing and graphic pre-
sentation of gravimetric anomalies, 
combined with the bathymetric field 
to become better the geophysical field 
analyses integrated. Bathymetry from 
space and Free-air gravity were acquired 
from TOPEX database and processed in 
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a Python interface development language 
environment. 2D Profiles and interactive 
maps were possible with friendly develop-
ment environment. Gravimetric anomalies 
about 100 mGal were observed at conti-
nental shelf and highest (around 250 mGal) 
values are located at Vitória-Trindade Ridge. 
In addition, it is verified a high correlation 
between both bathymetric and gravimetric 
free-air. Finally, the processing of TOPEX da-
ta was verified viable to represent the large 
scale free-air gravimetric field in study area.

Keywords: 

Gravimetric Anomalies, Bathymetry from sa-
tellites, Topex database and Python compu-
tational language.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente trabalho tem como propó-
sito apresentar uma ferramenta para apoiar 
o processamento de um grupo de dados ge-
ofísicos provenientes de satélites, fazendo 
a leitura destes e os apresentando em for-
ma de mapas e perfis, o que permite uma 
análise mais detalhada dos campos geofí-
sicos. Para isso, foram adquiridos dados de 
gravimetria e batimetria de domínio público 
com resolução de 1 minuto de grau.

Os dados de batimetria foram utili-
zados para reproduzir as profundidades 
do fundo do mar e a gravimetria ar-livre 
para identificar as diferenças de distribui-
ção de densidades na região de estudo. A 
área de estudo escolhida está delimitada 
entre os paralelos 19ºS e 27ºS e os me-
ridianos 32ºW e 49ºW, ao largo da região 
oceânica sul e sudeste brasileira.

A gravimetria é um método geofísico 
potencial que quantifica as variações de 
densidades na superfície da Terra. Este 
método é de fácil estimativa e análise que 
tem sua aplicação em diversas áreas da 
ciência, como na definição das constantes 

gravitacionais, e é de grande importância 
econômica como para a exploração na área 
de petróleo e gás e na definição da superfí-
cie geoidal local (Kearey, et al., 2002; Luiz e 
Costa e Silva, 1995).

Na região oceânica ao largo do sul 
e sudeste brasileiro pode-se verificar uma 
complexa morfologia, Figura 1, tanto na pla-
taforma continental quanto na bacia oce-
ânica apresentando variáveis larguras de 
plataforma continental e margens continen-
tais com diferentes feições. Nessa região, 
destacamos ainda a presença do Banco 
de Abrolhos no sul do estado da Bahia, da 
Cadeia Vitória-Trindade, do Platô de São 
Paulo e da Elevação do Rio Grande, feições 
de grande importância para o estudo e en-
tendimento da geologia da bacia oceânica 
local e das correntes oceânicas de larga es-
cala. Mesmo com as suas feições próprias 
da margem continental brasileira, ela segue 
um padrão típico de uma margem continen-
tal passiva (Baptista Neto e Silva, 2004).

Embora haja um vasto campo de ele-
mentos a serem investigados no território 
brasileiro, de acordo com a literatura ainda 
são escassos os estudos na costa brasilei-
ra de gravimetria oceânica de larga escala 
ou de alta resolução espacial. Junto a isso, 
atualmente, vem sendo verificada uma 
crescente demanda de levantamentos gra-
vimétricos em diversas escalas. 

Para tanto, gravímetros a bordo de 
navios são utilizados para tais levanta-
mentos, permitindo coletar dados do cam-
po gravitacional ao longo da sua rota. Em 
larga escala, há a necessidade do mape-
amento operacional para a identificação 
dos recursos existentes em nosso mar 
territorial e em escalas mais refinadas, o 
emprego da gravimetria em alta resolução 
para definição de níveis de referência de 
levantamentos topobatimétricos.

Os levantamentos gravimétricos mari-
nhos são feitos utilizando gravímetros relati-
vos, que são equipamentos dotados de um 
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sistema massa-mola no qual a distensão 
da mesma é utilizada para quantificar a va-
riação do campo gravitacional local. Estes 
equipamentos trabalham com uma aquisi-
ção de dados com um sistema de alta sen-
sibilidade e são de altíssimos custos.

Figura 1 – Mapa geomorfológico com toponímia oficial da região oceânica brasileira 
(disponível em https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/node/168).

Atualmente, o uso de satélites vem 
sendo empregado com a finalidade de se 
obter a gravidade segundo as vantagens 
da prática do sensoriamento remoto que 
são a visão sinótica bidimensional, permi-
tindo uma análise da distribuição de pro-
priedades em grandes regiões, e a alta 
resolução espaço-temporal, que viabiliza a 
amostragem dos dados em diferentes lo-
cais num curto período.

Além disso, a construção de séries 
de dados com consistência espacial ao 
longo do tempo dá confiabilidade no estu-
do de séries temporais de dados e reduz 
os erros inerentes ao trabalho com multi-
sensores e, por fim, o relativo baixo custo 

operacional uma vez que após o lançamen-
to, normalmente não há mais gastos com 
os elementos da plataforma orbital. Estes 
satélites trabalham com diversos tipos de 
órbita e as suas variações orbitais são uti-
lizadas para estimar oscilações do campo 

gravitacional que tem como referência o 
elipsoide (Vignudelli et al., 2004).

Dessa maneira, este trabalho buscou 
criar uma rotina computacional de proces-
samento de dados batimétricos e gravi-
métricos provenientes de um conjunto de 
satélites e com isso analisar as caracterís-
ticas destes campos e sua aplicabilidade 
como apoio às atividades de aquisição de 
informações geofísicas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados de gravimetria ar-livre e 

elevações foram adquiridos na página ht-
tp://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi. 
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Figura 2 – Campos de altimetria (esquerda) e gravimetria (direita) com os valores dos eixos horizontais e verticais 
em píxeis. Devido ao não tratamento dos dados são observados apenas valores digitais.

Figura 3 – Mapa de relevo marinho e anomalia gravitacional marinha, com profundidades entre 0 e -5000 e com 
valores gravimétricos entre -100 e 250, após a aplicação de máscara e posicionamento geográfico.

Os dados foram interpolados para uma 
resolução de 1 minuto de grau. Os dados 
de gravimetria foram corrigidos dos ruídos 
“não-geológicos” gerando um dado com 
uma acurácia de 1mGal. Este dado é pro-
veniente da combinação de diversos satéli-
tes altimétricos (Sandwell, 2014; Sandwell, 
2013; Sandwell, 2009) que com técnicas 
avançadas de filtragem permitem, além da 
gravidade, estimar também a topografia.

Para este trabalho os dados foram 
processados na linguagem semi-interpre-
tada Python, utilizando bibliotecas e co-
mandos que estão em anexo. O uso desta 
linguagem se deu uma vez que é ampla-
mente utilizada no meio acadêmico e cien-
tífico sendo a mesma livre e gratuita. Além 
das bibliotecas padrão do Python foram 
utilizadas a Basemap e a Pandas para a 
criação de mapas e processamento de da-
dos matriciais, respectivamente.

3. PROCESSAMENTO DOS DADOS E 
DISCUSSÃO

A partir da metodologia menciona-
da, esperamos obter campos e perfis alti-
métricos e gravimétricos que nos possibi-
litem analisar as variações de profundida-
des e distribuições de massas em função 
da longitude e latitude, como será apre-
sentado aqui em detalhe. Inicialmente 
foram obtidos campos referenciados na 
matriz obtida pelo rearranjo de dois con-
juntos de vetores, os de gravimetria e os 
de elevações, e puderam ser apresenta-
dos em uma imagem como pode ser veri-
ficado na Figura 2.

Após a organização espacial dos 
píxels houve a necessidade de vincular a 
posição matricial dos dados a coordena-
das geográficas para uma correta análise 
espacial dos campos, resultados esses 
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apresentados na Figura 3. Isso permite 
que seja possível obter um valor geofísico 
para cada ponto de grade georreferenciado. 
Ao campo geofísico referenciado são então 
aplicados valores limiares para as profundi-
dades para delimitarmos o nosso objeto de 
interesse, que neste caso são as variações 
oceânicas. Além disso, foi feito o procedimen-
to de mascaramento da porção continental 
em ambos os campos, uma vez que não nos 
interessa analisar o que ocorre no continente.

Após o processamento feito a partir 
dos dados brutos, na Figura 3 fica mais evi-
dente as variações dos campos batimétri-
cos, já que agora temos variações apenas 
de profundidade. É verificada a plataforma 
continental com menores profundidades e 
uma forte variação de profundidade entre 
esta região e a bacia oceânica, com profun-
didades que chegam a -5000. O perfil bati-
métrico extraído do mapa da Figura 3 em 
sua latitude 22ºS é s na Figura 4 e neste 
podem ser identificadas as feições típicas 
de uma margem passiva, ou seja, platafor-
ma, talude e elevação continental.

Figura 4 – Perfil batimétrico transversal à margem continental brasileira  na latitude de 22ºS se estendendo 
entre as longitudes 42ºW e 30ºW  (perfil extraído do mapa batimétrico desse trabalho).

É verificada também a Cadeia Vitória-
Trindade na porção nordeste do mapa ao 
longo da latitude -20ºS. Além disso, tem-se 
o campo de anomalias de gravimetria com 
bastante variabilidade e apresentando picos 
principalmente na região da plataforma con-
tinental e na região norte. Na Figura 4, prin-
cipalmente na porção sul da área, é clara a 
presença de uma margem continental passi-
va típica, contendo a plataforma continental 
(representada em amarelo), o talude conti-
nental e sopé continental (em azul-claro).

Na Figura 5, a sobreposição das isóba-
tas de profundidade sobre o campo de ano-
malia permitiu que fosse possível relacionar 
a geomorfologia e os picos de anomalias en-
contrados. Os maiores valores de anomalias 
gravimétricas estão presentes na plataforma 
continental e na Cadeia Vitória-Trindade, mui-
to provavelmente devido à anomalia batimé-
trica decorrente da citada cadeia.

Dada a distribuição longitudinal de 
massa da Cadeia Vitória-Trindade, foi feito 
um gráfico para análise dos perfis topo-
gráficos e gravimétricos apresentados na 
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Figura 5 – Sobreposição das isóbatas  ao campo 
de anomalia da gravidade o que permitiu uma 
análise simultânea das variáveis. A cadeia Vitória-
Trindade responsável pelo pico de anomalia junto à 

Elevação do Rio Grande.

Figura 6 – Perfil integrado de batimetria e anomalia 
gravimétrica ar-livre na latitude  20ºS  aproximadamente, 
demonstrando a forte correlação espacial existente 

entre  gravidade ar- livre e a batimetria.

Figura 6. Neste gráfico fica ainda mais evi-
dente a relação entre topografia e o efei-
to das densidades na gravidade oceânica 
devido ao fato de ser uma gravimetria ar-
-livre. Nos extremos longitudinais do gráfi-
co podemos ver uma inversão de posição 
entre o perfil batimétrico e gravimétrico, 
mais a oeste batimetrias mais rasas com 
menores anomalias e a leste batimetrias 
mais profundas com maiores gravime-
trias. Isso pode ser explicado pela ascen-
são do limite superior da crosta oceânica 
em relação à crosta continental, que atre-
lada a maior densidade promove maiores 
valores da gravimetria.

Por conseguinte, a linguagem Python 
foi um facilitador do processamento e apre-
sentação dos dados batimétricos e gravi-
métricos, uma vez que disponibilizou uma 
gama de meios para o tratamento dos da-
dos matriciais, permitindo também gerar 
janelas gráficas interativas. No que tange 
à quantificação dos campos geofísicos, 
tem-se que a distribuição de anomalia da 
gravidade oceânica na região de estudo é 
bastante complexa, com picos referentes à 
cadeia Vitória-Trindade, o que confirma a re-
lação direta entre a topografia que controla 
a distribuição das massas e, consequente-
mente, a gravimetria ar-livre. Os dados pro-
venientes do banco de dados Topex foram 
assim testados e se apresentaram viáveis 
para uso qualitativo. Como recomendação, 
sugere-se a implementação de mapas de 
anomalia Bouguer, que permitirá usar infor-
mações do campo gravimétrico para estu-
dos mais profundos além de avaliar o pa-
drão e mesmo a profundidade da interface 
Crosta Continental/Oceânica com o manto.
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KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. An Introduction to Geophisical Exploration. Blackwell Science Ltd, Ox-
ford, 2002.

SANDWELL, D. T. et al. New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried 
tectonic structure. Science, Vol. 346, no. 6205, pp. 65-67, doi: 10.1126/science.1258213, 2014.

SANDWELL, D. T.; W. H. F. SMITH, Global marine gravity from retracked Geosat and ERS-1 altimetry: 
Ridge Segmentation versus spreading rate. J. Geophys. Res., 114, B01411, doi:10.1029/2008JB006008, 
2009.

SANDWELL, D. T. et al. Towards 1 mGal Global Marine Gravity from CryoSat-2, Envisat, and Jason-1. The 
Leading Edge, 32(8), 892-899. doi: 10.1190/tle32080892.1, 2013.

VIGNUDELLI, S. et al.  Coastal Altimetry. Springer, Heidelberg, 2004. 



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

9090

BATIMETRIA PARTICIPATIVA: UMA VISÃO GERAL
Autor: CF (RM1) Paulo Pereira Oliveira Matos 1
Colaborador: CC Juarez Cerqueira Ferreira 2

RESUMO

Um dos desafios que se impõem, 
aos Governos Contratantes da Convenção 
Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar (SOLAS) 1974-1988, é 
manter adequadamente hidrografadas e 
cartografadas as águas sob sua jurisdição. 
Atenta a esta dificuldade, a Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI) vem discu-
tindo possibilidades para o incremento da 
aquisição de dados batimétricos em nível 
mundial. Entre as possibilidades que se 
apresentam está a batimetria participativa, 
que consiste na medição de profundidade 
por embarcações, usando instrumentos de 
navegação padrão, enquanto envolvidas 
em operações marítimas de rotina. Este 
artigo tem por objetivo apresentar os prin-
cipais conceitos relativos ao assunto, rela-
cionando suas principais características e 
o debatendo, apresentando como pano de 
fundo a realidade brasileira.

Palavras-chave: 

Palavras-chave: Batimetria participa-
tiva, hidrografia, segurança da navegação.

 
ABSTRACT

One of the major challenges to 
the contracting Governments of the 
International Convention for the Safety 

of Life at Sea (SOLAS) 1974-1988 is to 
adequately survey and map the waters 
under their jurisdiction. Aware of this 
problem, the International Hydrographic 
Organization (IHO) has been discussing 
several possibilities to increase data ac-
quisition capacity worldwide. One arising 
possibility is the crowdsourced bathymetry 
(CSB), consisting on the collection of depth 
measurements by vessels using standard 
navigation instruments while engaged in 
routine maritime operations. Given the 
relevance of the subject and its unprece-
dented character within the country, this 
article aims to present the main concepts 
related to CSB, its main characteristics 
and also to discuss the subject against the 
background of the Brazilian reality.

Keywords: 

Keywords: Crowdsourced Bathymetry, 
hydrography, safety to navigation.

 
1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios que se 
impõem, aos Governos Contratantes da 
Convenção Internacional para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar (SOLAS) 1974-
1988, é manter adequadamente hidrogra-
fadas e cartografadas as águas sob sua ju-
risdição. Esta obrigação consta da Regra 9, 
do Capítulo V da supracitada Convenção, 

1 Hidrógrafo, com mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
serviu no Centro de Hidrografia da Marinha entre 2009 e 2018.
2 Graduado pela Escola Naval, Hidrógrafo, Comandante do Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle (2018-2019).
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e visa possibilitar a segurança da nave-
gação em nível mundial. A Convenção 
SOLAS foi ratificada e internalizada pe-
lo Brasil, por intermédio do Decreto no 
92.610, datado de 2 de maio de 1986. 

A Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), órgão intergoverna-
mental consultivo e técnico de hidrografia, 
é a instituição responsável por coordenar 
as atividades de hidrografia e cartogra-
fia náutica em nível mundial. No âmbi-
to da OHI, a situação da hidrografia e da 
cobertura cartográfica náutica mundial 
encontra-se disposta na publicação C-55 – 
Status dos Levantamentos Hidrográficos e 
Cartografia Náutica em Nível Mundial. Esta 
publicação, atualizada anualmente pelos 
Estados-Membros da OHI, exemplifica o 
desafio enfrentado: em uma análise reali-
zada em águas com profundidade inferior 
a  200 metros, aproximadamente 50% per-
manecem não-hidrografadas. Em uma es-
timativa mais completa, levando em consi-
deração todos os oceanos globais, menos 
de 15% de todas as profundidades oceâni-
cas foram medidas (OHI, 2018).

Ainda relacionado ao problema co-
mentado, dados compilados pela OHI 
mostram um decréscimo no quantitativo 
de meios navais disponíveis para realizar 
medições batimétricas em nível mundial. 
Nas últimas três décadas, houve uma re-
dução de 34% no número de navios de 
pesquisa offshore, e 35% de redução do 
número de navios de pesquisa costeiros. 
Essa redução de meios não foi compensa-
da pelo incremento da eficiência tecnoló-
gica, ou mesmo pelo aumento da contra-
tação de outras empresas comerciais de 
LH (IPTES, 2014).

Embora as comunidades hidrográfi-
cas e científicas lamentem a falta de meios 
navais disponíveis – e, consequentemen-
te, a falta de dados batimétricos confiáveis 
– o interesse mundial por mares, oceanos 
e cursos d'água continua aumentando. 

O conceito de Economia Azul, promovido 
pela comunidade marítima e difundido 
pela OHI como “a soma de todas as ati-
vidades econômicas associadas com os 
oceanos, mares, portos e zonas costeiras” 
(VENTURA, 2013), encontra-se firmemente 
estabelecido, juntamente com uma cres-
cente consciência pública da dependência 
e vulnerabilidade da humanidade ao mar. 

Várias iniciativas globais de al-
to nível vêm sendo implementadas para 
abordar questões oceânicas, incluindo a 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de 
Paris e o Marco de Sendai para Redução 
de Risco de Desastres 2015-2030. Neste 
contexto, o déficit nos dados batimétricos é 
ainda mais significativo, pois se reconhece, 
agora, que o conhecimento da profundidade 
e forma do fundo marinho sustenta a execu-
ção segura, sustentável e rentável de quase 
todas as atividades humanas no mar. 

Atenta a esta dificuldade, a OHI vem 
discutindo diversas possibilidades para o 
incremento da aquisição de dados bati-
métricos em nível mundial. Algumas pos-
sibilidades envolvem o advento de novas 
tecnologias, como a batimetria por satéli-
tes que permite a aquisição de dados em 
áreas remotas, embora dependa de diver-
sos fatores ambientais e a utilização de 
veículos não tripulados (atividade já ofer-
tada comercialmente). Outra possibilidade 
discutida, utilizando-se uma tecnologia já 
disponível e amplamente disseminada, é a 
batimetria participativa (em inglês, crowd-
sourced bathymetry – CSB).

A batimetria participativa consiste 
na coleta de medições de profundidade 
por embarcações, usando instrumentos 
de navegação padrão, enquanto envol-
vidas em operações marítimas de rotina. 
Desta forma, poderiam estar disponíveis, 
aos Serviços Hidrográficos Nacionais e à 
sociedade como um todo, dados batimé-
tricos adicionais, complementares aos 
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existentes, com a finalidade de compor os 
bancos de dados batimétricos e incremen-
tar a segurança da navegação em nível 
mundial - com a ressalva de que estes da-
dos devem ser analisados tecnicamente, 
para poderem ser utilizados.

Dada a relevância do assunto e seu 
caráter inédito dentro do país, mesmo na 
Diretoria de Hidrografia e Navegação(DHN), 
este artigo tem por objetivo apresentar os 
principais conceitos relativos à batimetria 
participativa, relacionando as principais 
características e debatendo o assunto uti-
lizando a realidade brasileira.

2. BATIMETRIA PARTICIPATIVA: BREVE 
HISTÓRICO

O projeto Carta Batimétrica Geral 
dos Oceanos (General Bathymetric Chart 
of the Oceans - GEBCO), foi o primeiro 

esforço global no sentido de conhecer o 
formato do solo oceânico através de con-
tribuições voluntárias. Proposto inicial-
mente em 1899 e tornado realidade em 
1903, com o apoio do Príncipe Albert I de 
Mônaco, tem por objetivo fornecer gratui-
tamente informações batimétricas confiá-
veis dos oceanos globais ao público. 

Em 1929, a responsabilidade da 
GEBCO foi transferida para a OHI (então 
Bureau Hidrográfico Internacional – BHI) e, 
em 1973, o projeto passou a ser supervisiona-
do conjuntamente pela OHI e pela Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental (COI) da 
UNESCO. Nesses anos de aquisição e com-
pilação de dados globais de batimetria, fo-
ram produzidos diversos mapas do fundo 
do oceano a partir de medições de profun-
didade coletadas por navios, na medida em 
que estes viajavam pelos oceanos. Essas 
“sondagens de oportunidade” permitiram a 

Figura 1 – Carta GEBCO 5ª edição.
Fonte: sítio da GEBCO (https://www.gebco.net/).
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criação de cartas do fundo do mar, cada vez 
mais detalhadas. A Figura 1 apresenta a 5ª 
edição da GEBCO (datada de 2014):
 Os dados batimétricos coletados 
no âmbito da GEBCO são armazenados 
em um banco de dados mantido pelo 
Centro Nacional de Dados Geofísicos 
dos Estados Unidos (NGDC). Este ban-
co é chamado Banco de Dados da OHI 
para Batimetria Digital, International 
Hydrographic Organization Data Centre 
for Digital Bathymetry (IHO-DCDB). 

Atualmente, mais de 117 milhões 
de informações pontuais de profundi-
dade estão armazenadas no IHO-DCDB 
(REED, 2018). O acesso a estes dados é 
gratuito e irrestrito. O visualizador de da-
dos batimétricos do IHO-DCDB, disponí-
vel por meio do link: https://maps.ngdc.
noaa.gov/viewers/iho_dcdb/, permite a 
visualização e o acesso aos dados, em 
diferentes formatos (Figura 2):

Apesar de existir uma  grande quan-
tidade de dados coletados desde 1903, 
menos de 15% das profundidades dos 
oceanos foram medidas; o restante dos 
dados utilizados para compilar os mapas 
do fundo do mar resulta de interpolações 
e profundidades estimadas (OHI, 2018).

Assim, em 2014, durante a 5ª 
Conferência Hidrográfica Internacional 
Extraordinária (EIHC-5), a OHI dispôs-se 
a estudar a situação, propondo ações 
que pudessem permitir o incremento 
da quantidade de dados batimétricos 
coletados em nível global, bem como 
melhorar a sua qualidade e disponibi-
lidade. Entre as propostas apresenta-
das, uma dizia respeito diretamente à 
batimetria participativa.

Das discussões realizadas ten-
do por fulcro essa proposta, o Comitê 
de Coordenação Inter-Regional da OHI 
(IRCC)  estabeleceu um fórum técnico de-
dicado às discussões relativas à batime-
tria participativa: o Grupo de Trabalho de 
Batimetria Participativa (Crowdsourced 
Bathymetry WorkingGroup - CSBWG). 
O CSBWG tem por objetivo examinar a 
melhor forma de incorporar, gerenciar e 
usar dados batimétricos, adquiridos por 
outros meios além dos convencionais, e 
desenvolver princípios e diretrizes para 
permitir a coleta e uso apropriado da 
batimetria participativa para o benefício 
de todas as partes interessadas em co-
nhecer a forma e a natureza do fundo do 
mar e suas profundidades.

Figura 2 – Visualizador de dados do IHO-DCDB.
Fonte: elaborada pelo autor.
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O CSBWG já realizou seis reuniões 
presenciais, além de contar com intenso 
trabalho realizado por correspondência 
eletrônica. O grupo conta com a partici-
pação ativa de onze Estados-Membros, 
dentre eles o Brasil, além de receber con-
tribuição de instituições técnicas qualifi-
cadas e de representantes da indústria e 
de universidades.

3. PERSPECTIVAS ATUAIS DA 
BATIMETRIA PARTICIPATIVA

Em junho de 2018, durante a 6ª 
Reunião do CSBWG, foi apresentada 
pelos representantes do grupo de tra-
balho, a primeira versão da publicação 
B-12 – Guia da OHI para a Batimetria 
Participativa. Esta publicação, basilar 
para a supracitada atividade, apresenta 
a política da OHI para o assunto, con-
siderações legais sobre o registro dos 
dados, além de detalhar tecnicamente 
todas as etapas da batimetria participa-
tiva e suas incertezas relacionadas. 

O documento, contudo, não pre-
tende oferecer orientações definitivas 
sobre a atividade, tampouco sobre to-
das as possíveis utilizações dos dados, 
pois o escopo da batimetria participa-
tiva é de longo prazo e de longo alcan-
ce, possuindo aplicações futuras em 
potencial.

O modelo para a atividade de ba-
timetria participativa, inicialmente pro-
posto pela OHI, prevê o estabelecimento 
de uma instituição intermediária entre 
as embarcações voluntárias e o IHO-
DCDB, os chamados Pontos de Conexão 
de Confiança, ou Trusted Nodes (TN). Os 
TN são indivíduos ou organizações que 
servem de ligação entre os coletores dos 
dados batimétricos e o IHO-DCDB, e são 
responsáveis pela padronização do for-
mato dos dados a serem encaminhados 
e pelos metadados. O estabelecimento 

dos TN como intermediários, na batime-
tria participativa, permite ainda que os 
mesmos se estabeleçam como reposi-
tórios técnicos sobre o assunto, poden-
do ser contatados, pelos participantes 
na batimetria participativa, para dirimir 
dúvidas sobre as diversas etapas da ati-
vidade. Este modelo é apresentado na 
Figura 3:

Em um primeiro momento, não serão 
aceitas pela OHI contribuições de batime-
tria participativa provenientes diretamen-
te das embarcações voluntárias. Assim, 
espera-se que os dados sejam recebidos 
e formatados no IHO-DCDB, e na medida 
em que a batimetria participativa for evo-
luindo e tornando-se mais comum, crie 
uma cultura entre os próprios navegan-
tes, que poderão atender às supracitadas 
necessidades.

Embora cada um dos Estados-
Membros sejam livres para apontar os 
indivíduos ou instituições que atuarão co-
mo TN, a escolha natural deverá recair so-
bre os Serviços Hidrográficos Nacionais. 
A racionalidade desta escolha baseia-se 
na infraestrutura já instalada e na capaci-
tação técnica disponível nestes Serviços, 
não só para a recepção e transmissão de 
dados padronizados, mas também para 
análise e verificação da possibilidade de 

Figura 3 – Modelo de tráfego 
de informações proposto pela OHI. 

Fonte: OHI (2018).
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sua utilização no incremento da seguran-
ça da navegação. Para isso, a batimetria 
participativa deverá ser regulamentada 
em nível nacional dentro dos Estados-
Membros da OHI, sendo esta regulamen-
tação divulgada nos fóruns específicos.

Nos países que já contribuíram com 
o IHO-DCDB, o papel de TN foi realizado 
pelos Serviços Hidrográficos Nacionais, 
ou por instituições por eles contratadas. 
No caso brasileiro, as contribuições re-
alizadas à GEBCO são efetuadas, atu-
almente, pelo Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM).

A Figura 4 apresenta o fluxograma 
atual simplificado proposto pela OHI para 
a atividade de batimetria participativa.

Atualmente, há diversas possibilida-
des de utilização dos dados provenientes 
desta atividade. Podem ser apontadas: o 
reconhecimento para realização de LH, a 
qualificação de dados dispostos em do-
cumentos cartográficos náuticos, pesqui-
sa, modelagem de dados e composição 
de documentos náuticos em áreas mais 
afastadas ou remotas. Entre os trabalhos 
já desenvolvidos, podem ser citados:

(DESROSCHERS, 2018). Estes dados de-
verão incrementar a segurança da nave-
gação nos principais corredores de nave-
gação do norte do Canadá, região mais 
afastada e que, por fatores ambientais, é 
esporadicamente sondada.

A Figura 5 mostra o adestramento 
realizado com indivíduos da tribo Inuit no 
norte do Canadá.

- Administração Nacional Oceânica e 
Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA): o 
navio de pesquisa costeiro “BayHydro II”, 
equipado com um sistema de navegação 
em fase de testes, iniciou a coleta de da-
dos batimétricos por oportunidade, por 

Figura 4 – Fluxograma simplificado 
proposto pela OHI.

Fonte: IPTES (2014).

- Serviço Hidrográfico do Canadá 
(CHS). O CHS tem apoiado a atividade 
de batimetria participativa, atuando ati-
vamente do CSBWG. Em 2016, iniciou a 
modelagem dos procedimentos internos 
sobre a atividade, tendo se valido da uti-
lização de dados coletados pela indústria 
de cruzeiros marítimos e de empresas pri-
vadas de navegação (HAINS, 2017). Além 
disso, desenvolveu um projeto, no âmbito 
da Rede de Educação e Pesquisa Oceânica 
do Canadá (Canadian Ocean Mapping 
Research & Education Network - COMREN), 
que visa possibilitar a coleta de dados 
batimétricos na região norte do país, por 
meio da capacitação de indivíduos nativos 
da tribo Inuit em batimetria participativa 

Figura 5 – Adestramento em batimetria realizado 
junto a indivíduos da tribo Inuit, no Canadá.

Fonte: DESROSCHERS (2018).
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ocasião de seu suspender até a sua atra-
cação. No total, 123.000 dados batimétri-
cos pontuais foram coletados, em 12 dias 
de testes, sendo a batimetria recebida e 
analisada pela NOAA, com a finalidade de 
permitir a verificação da adequação das 
cartas náuticas produzidas na região.

- Universidade de Plymouth, 
Inglaterra: em um estudo conduzido no âm-
bito do setor de Hidrografia (mestrado) da 
universidade, dados coletados com o auxí-
lio de uma pequena embarcação de apoio, 
realizando batimetria participativa, foram 
comparados com dados batimétricos obti-
dos por equipamentos multifeixe em áreas 
de teste (nas proximidades de Plymouth, 
Inglaterra). Os resultados mostraram que 
houve uma alta correlação entre os dados, 
com a ressalva de que a precisão dos da-
dos de batimetria participativa atingiu pre-
cisão suficiente para serem classificados 
com ordem 1b, de acordo com a publica-
ção especial S-44 - Especificações da OHI 
para Levantamentos Hidrográficos - ver 
Tabela 1, na seção 4 (BAXTER, 2017). 

4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA 
BATIMETRIA PARTICIPATIVA

Muitas embarcações já possuem o 
equipamento mínimo para coletar batimetria 
– os ecobatímetros – necessitando somente 
instalar um registrador de dados, equipamen-
tos eletrônicos conectados ao ecobatímetro e 
ao sistema de posicionamento, coletando su-
as respectivas saídas, ou habilitar um softwa-
re para iniciar a coleta de batimetria. Dessa 
forma, o baixo investimento necessário para 
iniciar a aquisição de dados é uma das carac-
terísticas positivas dessa atividade (outras 
vantagens podem ser apontadas). Além dis-
so, outras vantagens podem ser apontadas:

- Cobertura geográfica da aquisição 
de dados batimétricos: o maior número de 
meios participantes, realizando rotas que 
normalmente não são cobertas por meios 

hidrográficos, amplia a cobertura geográfica 
da coleta de dados batimétricos. Regiões 
mais remotas poderão ser sondadas com 
uma frequência maior do que a usual, me-
lhorando a confiabilidade dos documentos 
náuticos locais;

- Possibilidade de adensamento de 
sondagens: embora amplie o horizonte ge-
ográfico, a batimetria participativa também 
poderá possibilitar um adensamento de 
sondagens nas principais rotas marítimas. 
Regiões de maior densidade de tráfego ma-
rítimo tendem a ser percorridas e sondadas 
um maior número de vezes, podendo promo-
ver o aumento da confiabilidade das informa-
ções hidrográficas dispostas nos documen-
tos náuticos;

- Incremento da consciência maríti-
ma: o aumento do número de embarcações 
realizando coleta de dados ocasionará um 
maior envolvimento da sociedade em geral 
no assunto, disseminando conhecimentos, 
aumentando a consciência marítima e in-
crementando a segurança da navegação. 
Embora a OHI venha realizando campanhas 
visando essa conscientização, fomentando a 
comemoração do Dia Mundial da Hidrografia 
(instituído pela Organização das Nações 
Unidas, dia 21 de junho), a importância da 
hidrografia ainda não é totalmente percebida 
ou entendida pela sociedade. Dar suporte à 
batimetria participativa será uma forma de 
popularizar o assunto, mesmo que indireta-
mente; e

- Redução de custos por parte dos 
Serviços Hidrográficos Nacionais: a possibili-
dade de incorporação de uma fonte adicional 
de dados batimétricos, obtidos sem a neces-
sidade de investimento de recursos próprios 
dos Serviços Hidrográficos, apresenta-se 
como uma oportunidade de economia para 
esses Serviços. Cabe ressaltar que a redu-
ção de custos se apresenta, principalmen-
te, na fase de aquisição de dados. Porém, 
de forma a garantir a qualificação e valida-
ção dos dados batimétricos, os Serviços 
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Hidrográficos Nacionais deverão investir na 
análise e processamento dos dados, o que 
pode causar uma ampliação do custo interno 
da instituição.

Como principais desvantagens, podem 
ser citadas:

- Dificuldade no controle da qualidade 
dos dados: a segurança da navegação de-
pende da qualidade e da precisão dos da-
dos. O LH é uma atividade rigorosa e profis-
sional, que segue procedimentos científicos 
e padrões internacionalmente estabelecidos 
pela OHI. Desta forma, dados provenientes 
de navegantes voluntários bem intenciona-
dos, mas sem capacitação ou treinamento 
específico, utilizando equipamentos sem a 
calibração devida, softwares e algoritmos 
desconhecidos, sob condições operacionais 

variáveis e fornecendo metadados incorretos 
ou incompletos, não poderão substituir, de 
forma plena, dados batimétricos obtidos com 
precisão controlada.

Um dos principais desafios enfrenta-
dos pelos navegantes está neste ponto. A 
qualidade dos dados adquiridos deve ser 
controlada. Do mesmo modo, aos dados 
adquiridos, cabe a vinculação de metada-
dos que os identifiquem e qualifiquem, sob 
o risco de impossibilitar a utilização destes 
dados. Neste sentido, informação de posi-
cionamento, por exemplo, é indispensável 
à batimetria participativa. Assim, os siste-
mas de navegação e posicionamento deve-
rão estar integrados, possibilitando a cole-
ta de informações de profundidade, hora e 
posição, concomitantemente.

Tabela 1 – Parâmetros Mínimos para Levantamentos Hidrográficos.
Fonte: Publicação Especial S44.
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Os padrões estabelecidos, pela OHI, 
para que os dados batimétricos coletados 
possam servir à atualização de documentos 
náuticos oficiais, estão dispostos na Tabela 
1 da Publicação Especial S44, como pode 
ser observado a seguir:

- Necessidade de processamento dos 
dados: caso seja verificado, pelos TN, que 
os dados provenientes da batimetria parti-
cipativa são elegíveis de compor documen-
tos náuticos oficiais relativos à segurança 
da navegação, estes dados deverão ser 
analisados à luz de especificações técnicas 
apropriadas, a fim de permitir sua inser-
ção no processo cartográfico náutico dos 
Estados-Membros da OHI. 

Embora, atualmente, de acordo com 
a publicação B-12, essa não seja uma obri-
gação dos TN, não restam dúvidas que 
para a utilização dos dados de batimetria 
participativa na segurança da navegação, 
os TN deverão analisar tecnicamente os 
dados (em níveis diferentes para cada tipo 
de produto/aplicação). Desta forma, haverá 
um aumento da utilização da infraestrutura 
e da capacitação instalada dos TN, o que 
deve ser considerado no planejamento de 
trabalho anual das instituições.

Uma característica da batimetria par-
ticipativa que pode dificultar a análise dos 
dados é o fato da atividade prescindir de 
qualquer edição pelo navegante (incluindo 
a observação de maré). Nos dados a serem 
obtidos em profundidades superiores a 100 
metros, no caso específico da maré, essa 
dificuldade não será observada (dada a pe-
quena influência da maré, em termos relati-
vos, na massa d’água).

Cabe ressaltar que a análise e o pro-
cessamento de dados batimétricos é um 
processo intensivo, conduzido por analistas 
técnicos capacitados, em que o julgamento 
humano é aplicado intencionalmente.

- Responsabilidade sobre os dados: 
os dados batimétricos coletados por tercei-
ros estão sujeitos às legislações nacionais. 

Este fato deve estar claramente disposto 
ao navegante que realizar batimetria parti-
cipativa. No Brasil, por exemplo, os dados 
coletados em LH têm seus direitos autorais 
protegidos por lei específica. 

No caso da batimetria participativa, 
parte-se do pressuposto de que o navegan-
te que realizou a atividade o fez voluntaria-
mente, com o propósito de aumentar o co-
nhecimento científico dos mares. Como es-
ta atividade pressupõe o fornecimento livre 
dos dados batimétricos, os participantes 
não poderão requerer formalmente os direi-
tos autorais sobre os dados. Analogamente, 
não poderão requerer direitos sobre produ-
tos desenvolvidos por terceiros utilizando 
estes dados.

5. A BATIMETRIA PARTICIPATIVA 
NO BRASIL: SITUAÇÃO ATUAL E 
POSSIBILIDADES

Como acontece nos demais Estados-
Membros da OHI, a batimetria participativa 
não possui, atualmente, legislação específi-
ca no país. No entanto, o Brasil, por intermé-
dio da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) e do CHM, participa das discussões 
sobre o assunto, bem como contribui com 
dados batimétricos para o projeto GEBCO 
(dados batimétricos provenientes de levanta-
mentos realizados por navios da Marinha do 
Brasil na Plataforma Continental), conforme 
comentado na seção 3. 

Nos dias atuais, a coleta de dados bati-
métricos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras 
(AJB) pode ser enquadrada, basicamente, de 
duas diferentes formas:

• Levantamento Hidrográfico (LH): 
regulamentado pelas Normas 
da Autoridade Marítima para 
Levantamentos Hidrográficos 
(NORMAM-25 2ª Revisão), é defi-
nido como o conjunto de ativida-
des executadas na obtenção de 
dados batimétricos, geológicos, 
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maregráficos, fluviométricos, topo-
-geodésicos, oceanográficos e geo-
físicos, em áreas marítimas, fluviais, 
lacustres e em canais naturais ou 
artificiais, navegáveis ou não, que 
não tenham como finalidade a pes-
quisa pura e a investigação científi-
ca, assuntos tratados pelo Decreto 
nº 96.000, de 2 de maio de 1988. 
Quando realizados por entidades 
civis, podem ser categorizados co-
mo A (realizados utilizando especifi-
cações técnicas que permitam que 
os dados obtidos sejam aproveita-
dos na atualização de documentos 
náuticos) ou B (executados sem o 
propósito de produzir elementos 
que sirvam para atualização de do-
cumentos náuticos). Os LH realiza-
dos por entidades civis demandam 
autorização expressa do CHM para 
serem realizados, conforme expres-
so nas supracitadas Normas; e

• Investigação Científica: para efei-
tos do Decreto nº 96.000, de 2 
de maio de 1988, é o conjunto de 
trabalhos, executados com fina-
lidade puramente científica, que 
incluam estudos oceanográficos, 
linográficos e de prospecção geo-
física, empregando navios, aero-
naves e outros meios, através de 
operações de gravação, filmagem, 
sondagem e outras.

Com a inserção do conceito de bati-
metria participativa (apresentado na seção 
1), haverá uma terceira forma de aquisição 
de dados batimétricos, nas AJB, por enti-
dades civis. E essa atividade poderá incre-
mentar o processo cartográfico náutico bra-
sileiro, como veremos a seguir.

Atualmente, para a manutenção e 
atualização do portfolio de cartas náuticas 
brasileiras, a DHN vale-se, basicamente, 
de dados batimétricos provenientes de LH, 
sendo estes realizados por duas fontes 

distintas: os meios navais subordinados 
à DHN e aos Distritos Navais; e os dados 
vinculados às entidades executantes de LH 
extra-MB. Estas duas fontes fornecem os 
dados batimétricos componentes do banco 
de dados utilizado como base para o pro-
cesso cartográfico náutico brasileiro.

Contudo, nos últimos cinco anos, ve-
rificou-se uma redução da disponibilidade 
de meios hidrográficos para a realização de 
LH, em virtude, principalmente, de restri-
ções orçamentárias. Concomitantemente, 
houve uma redução do número de solicita-
ções de realização de LH por entidades civis 

(conforme Figura 6), o que causou uma dimi-
nuição do quantitativo de subsídios hidrográ-
ficos disponíveis para inserção no processo 
cartográfico. Cabe a ressalva de que os LH 
realizados por entidades civis, em sua maio-
ria, cobrem pequenos trechos de terminais 
portuários. Em algumas vezes, são trechos 
de tamanho muito reduzido, insuficiente pa-
ra ter representatividade cartográfica mesmo 
nas cartas de grande escala.

Assim, a possibilidade de inserção dos 
dados provenientes da batimetria participa-
tiva, no processo cartográfico náutico brasi-
leiro, representará uma grande oportunida-
de de aumentar o quantitativo de subsídios 
hidrográficos e, diretamente, incremen-
tar a segurança da navegação. Contudo, 
tais dados necessitarão ser analisados 

Figura 6 – LH autorizados por ano pelo CHM.
Fonte: elaborada pelo autor.
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tecnicamente e validados por pessoal técni-
co especializado. Esta atribuição, nos dias 
de hoje, cabe ao CHM, que atua em todas 
as etapas do processo cartográfico.

Como os demais Serviços Hidrográficos 
Nacionais, a DHN e o CHM deverão contri-
buir para a criação de legislações específi-
cas, bem como estabelecer Procedimentos 
Internos que permitam a utilização dos dados 
batimétricos provenientes da atividade. 

6. CONCLUSÃO

A batimetria participativa se mostra 
uma alternativa válida em resposta ao pro-
blema de quase todo Serviço Hidrográfico 
Nacional: enormes áreas para levantar e 
recursos insuficientes para aplicar na ati-
vidade hidrográfica. Entretanto, restam 
dificuldades a serem transpostas, princi-
palmente no que tange à qualidade dos 
dados batimétricos coletados. É um con-
ceito de forte apelo junto à comunidade 
hidrográfica, pois pode se colocar como 
uma fonte adicional de dados batimétri-
cos, contribuindo para o incremento da 
segurança da navegação. 

Atualmente, há diversas possibilida-
des de utilização dos dados provenientes 
desta atividade, entre elas o reconhecimento 
para realização de LH, qualificação de da-
dos dispostos em documentos cartográfi-
cos náuticos, pesquisa, modelagem de da-
dos, composição de documentos náuticos 

em áreas mais afastadas ou remotas, por 
exemplo. Porém, para a cartografia náutica 
de regiões onde a folga abaixo da quilha é 
crítica, ainda restam ressalvas quanto à uti-
lização dos dados.

Para esta utilização, o papel dos TN 
será de vital importância. Esse papel, no en-
tanto, ainda se encontra em discussão nos 
fóruns técnicos específicos da OHI. O mode-
lo inicialmente proposto para a realização 
da atividade de batimetria participativa in-
sere os TN e os torna o ponto de contato 
entre o voluntário e o IHO-DCDB. Este papel 
deve ser discutido e pode ser ampliado, de 
forma a permitir não só a formatação dos 
dados batimétricos recebidos, mas tam-
bém a sua utilização para o incremento da 
segurança da navegação.

Os princípios da batimetria participa-
tiva são similares a diversas outras inicia-
tivas com participação comunitária (crowd-
sourcing), em bases globais, onde dados 
e informações ambientais são coletadas 
voluntariamente, por indivíduos ou institui-
ções, e fornecidos à sociedade sob uma in-
fraestrutura de dados abertos e no interes-
se do bem comum. E, analogamente ao que 
já acontece, nos dias de hoje, com outras 
iniciativas de sucesso (o aplicativo de nave-
gação por GPS WAZE é um exemplo), espe-
ra-se que a batimetria participativa possa 
contribuir para a disseminação de conhe-
cimento e a construção de uma sociedade 
mais capacitada e informada.
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RESUMO

Este trabalho busca descrever a 
circulação hidrodinâmica, durante o perí-
odo do inverno, nas Enseadas de Arraial 
do Cabo (EAC) no município de mes-
mo nome, no Estado do Rio de Janeiro,  
por meio  do módulo tridimensional 
(3D) do SisBaHiA® Sistema Base de 
Hidrodinâmica Ambiental. Foram conside-
radas as situações de correntes geradas 
por maré com ventos nos períodos de si-
zígia e quadratura. Os resultados obtidos 
pelo modelo foram confrontados com da-
dos de campo medidos por um Perfilador 
Acústico Doppler de Corrente (ADCP) nas 
proximidades do Boqueirão Sul (estreito) 
obtendo boa concordância. São apresen-
tados gráficos de comparação entre sé-
ries temporais de elevação da superfície 
livre e entre os perfis de intensidade da 
corrente no componente zonal e meridio-
nal além dos campos de velocidades e de 
elevações para os cenários considerados. 

Palavras-chave: 

Modelagem, circulação hidrodinâmica, 
SisBaHiA®, Arraial do Cabo.

Autor: CF Felipe Otavio Melo Jácome Gurgel 1
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USO DA MODELAGEM NO ESTUDO 
DA CIRCULAÇÃO HIDRODINÂMICA 

NAS ENSEADAS DE ARRAIAL DO CABO 
PARA O PERÍODO DO INVERNO

ABSTRACT

This work tries to describe the 
hydrodynamic circulation, during the 
winter period, in the Enseadas of Arraial 
do Cabo (EAC) in the municipality of 
the same name, in the State of Rio de 
Janeiro, through the tridimensional (3D) 
module of the SisBaHiA® - Base System 
of Environmental Hydrodynamics. The 
situations of currents generated by tide 
with winds in the periods of syzygy and 
quadrature were considered. The results 
obtained by the model were compared 
with field data measured by a Acoustic 
Doppler Current Profile (ADCP) near the 
Boqueirão Sul (strait) obtaining good 
agreement. Comparison graphs between 
time series of free surface elevation and 
between intensity profiles of the current 
in the zonal and meridional component 
are presented, besides the maps of ve-
locities and elevations for the scenarios 
considered.

Keywords: 

Modelling, hydrodynamic circulation, 
SisBaHiA®, Arraial do Cabo.
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1. INTRODUCÃO

O município de Arraial do Cabo, lo-
calizado no litoral leste do Estado do Rio 
de Janeiro, na Região dos Lagos, possui 
relevante importância social, econômica 
e ambiental, devido às atividades turísti-
cas, pesqueiras, portuárias e de pesqui-
sa. Em decorrência das diferentes ativi-
dades desenvolvidas, a maior parte das 
mesmas no espaço marinho, faz-se ne-
cessário um maior entendimento acerca 
das forçantes de circulação dentro das 
Enseadas de Arraial do Cabo (EAC) em 
virtude de sua importância no auxílio da 
segurança e da navegação.

Este trabalho tem como objetivo des-
crever os padrões da circulação hidrodi-
nâmica local considerando situações de 
correntes geradas por maré com ventos 
predominantes do quadrante Norte-Leste 
(N-E), ventos fracos e provenientes de fren-
te fria, no período do inverno, por meio da 
elaboração de um modelo hidrodinâmico 
na região estudada.

2. METODOLOGIA

Utilizamos nesse estudo o Sistema 
Base de Hidrodinâmica Ambiental ou sim-
plesmente, SisBaHiA®, que é um sistema 
profissional de modelos computacionais 
que está em contínuo desenvolvimento 
no Instituto Aberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia 
(COPPE), da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), desde 1987, com am-
pliações de escopo e aperfeiçoamentos fei-
tos por meio de várias teses de mestrado e 
doutorado, além de projetos de pesquisa. 
O sistema tem sido adotado em estudos e 
projetos contratados à Fundação Coppetec 
envolvendo modelagem de corpos de água 
naturais (Rosman, 2016).

O SisBaHiA® possui um modelo hi-
drodinâmico de linhagem FIST 3D (Filtered 

in Space and Time 3D – Tridimensional), 
otimizado para corpos de águas naturais, 
utilizado no presente estudo. A linhagem 
FIST 3D representa um sistema de mode-
lagem de corpos de água com superfície 
livre composta por uma série de modelos 
hidrodinâmicos, nos quais a modelagem da 
turbulência é baseada em técnicas de fil-
tragem, semelhantes àquelas empregadas 
na Simulação de Grandes Vórtices (LES – 
Large Eddy Simulation). A versão FIST 3D 
resolve as equações completas de Navier-
Stokes com aproximações de águas rasas.

O domínio da modelagem do pre-
sente estudo abrange o contorno das 
EAC, incluindo as ilhas dos Porcos e do 
Cabo Frio, as praias dos Anjos, do Forno, 
do Farol, as Prainhas do Atalaia e o Saco 
do Cherne compreendidas entre latitudes 
22º 57,7’S e 23º 00,19’S e longitudes 41º 
58,7’W e 42º 01,2’W.

Os contornos de terra representam 
as margens do domínio de modelagem, 
assim como as ilhas. Estes foram obtidos 
por meio da digitalização utilizando ima-
gens de satélite do Google Earth, acessa-
das durante o mês de março de 2015. O 
contorno do mar representa o encontro 
da massa d’água a ser modelada com a 
massa d’água exterior. Foi definida de 
forma que toda a região de interesse es-
tivesse inserida no domínio e suficiente-
mente afastada da fronteira aberta. Os 
contornos foram representados em co-
ordenadas UTM (WGS84 – Zone 23S) e 
então desenhados  por meio do programa 
computacional Surfer 12.

A malha de discretização (Figura 1), 
no domínio da área de estudo, foi confec-
cionada por intermédio da ferramenta de 
geração de malhas, o software Argus ONE 
Student Version 4.2.0q. A partir desse mo-
mento, a malha, somente com nós nos vér-
tices, foi importada para o SisBaHiA®, on-
de os nós no meio dos vértices e no meio 
do elemento foram gerados.
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Procurou-se desenhar a malha 
de forma homogênea, porém com uma 
discretização mais refinada na área do 
Boqueirão Sul, local para calibração do 
modelo. O domínio de modelagem foi 
discretizado por meio de uma malha 
que se subdividiu em 1.295 elementos 
finitos biquadráticos, contabilizando 
5.570 nós no plano horizontal, sendo 
que 678 perfazem parte do contorno 
de terra, 106 do contorno aberto, 4 fa-
zem parte do contorno terra/aberto e 
4790 são nós internos.

 A área da malha possui 
17.232.925,245 m², seu volume de 
água tem 439.279.052,492 m³ e pro-
fundidade média de 25,49 metros.

Figura 1 – Domínio modelado na EAC, indicando 
a malha de discretização em elementos finitos 

quadrangulares biquadráticos com linhas internas 
interligando os nós dos elementos. As posições do 

maréfrafo e do ADCP são apresentadas acima.

Figura 2 – Batimetria (metros) da região de estudo 
interpolada por triangulação linear a partir dos 

dados da carta náutica nº 1503 da DHN através 
do programa computacional Surfer 12.

 As informações referentes à bati-
metria (Figura 2) da região foram retiradas 
da Carta Náutica nº 1.503 confeccionada 
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN): Enseadas do Cabo Frio. Escala 
1:20.000.

3. MALHA DE DISCRETIZAÇÃO

O SisBaHiA® admite especificação 
pontual do tipo do material de fundo. Usa 
interpolação biquadrática para os valores 
da rugosidade equivalente do fundo, que 
retrata o tipo de material existente na posi-
ção. Os dados sedimentológicos foram reti-
rados dos trabalhos de Savi (2002), Mega 
et al. (2015) e da Carta Náutica nº 1503.
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Figura 3 – Direção e intensidade de vento para o 
mês de agosto de 1999. Percebe-se ventos mais 
fortes no período de tarde e ventos com menor 
intensidade no período da manhã. Fonte: Marinha 

do Brasil - BAENSPA.

Figura 4 – Razão entre as intensidades de vento 
mar/terra para um nível de 10 metros (EUA, 2008).

Os dados de maré foram forneci-
dos pela Divisão de Dinâmica Costeira 
e Estuarina do Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) pa-
ra o período do estudo, meses de julho, 
agosto e setembro de 1999, retiradas 
da Estação Maregráfica da Enseada dos 
Anjos, localizada no Porto do Forno, lati-
tude 22º 58,3’S e longitude 42º00,9’W 
(FEMAR, 2016). A posição do marégrafo 
pode ser visualizada na Figura 1.

Os dados de vento para inserção no 
modelo foram fornecidos pela Estação 
Meteorológica da Base Aérea Naval de 
São Pedro d’Aldeia (BAENSPA), localiza-
da na Latitude 22º 00’ 49’’ S e Longitude 
042º 05’ W, fornecidos para os seguintes 
horários 06h, 09h, 12h, 15h, 18h e 21h 
no fuso OSCAR, havendo necessidade de 
interpolação dos mesmos. O método de 
interpolação utilizada foi a quadrática. As 
intensidades foram inseridas em m/s e as 
direções em azimute.

A BAENSPA possui observações a 
uma altura de 19 metros em relação ao 
nível do mar, não coincidindo com o nível 
de 10 metros de referência que é adota-
do pelo SisBaHiA®. Para o ajustamento do 
nível foi usado a regra prevista no Coastal 
Engineering Manual (CEM, 2008), onde z é 
a medida em metros da altura em relação 
ao nível do mar, no caso 19 metros.

Outro ajuste que foi realizado, refere-se 
à relação de diferença entre a intensidade 
dos ventos sobre o mar e sobre a terra pois 
a estação da BAENSPA está em terra. Isto se 
deve a diferença de rugosidade, entre estas 
superfícies, que é uma função da intensidade 
do vento, fazendo com que a relação entre as 
intensidades de vento sobre o mar e sobre a 
terra sejam não-lineares (CEM, 2008).

Os dados de velocidades médias na 
coluna d’água (modelo 3D), obtidos em 
cada nó da malha computacional foram 
gravados em intervalos de 30 minutos 
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durante todo o período simulado.
O modelo hidrodinâmico foi forçado 

por meio da maré e do vento, calibrados 
com dados de corrente fornecidos por um 

Figura 5 – Curva de maré entre os dias 19 de julho e 2 de setembro de 1999 fornecida pela 
Estação do Porto do Forno pelo IEAPM em comparação com a elevação da superfície livre 

modelada. Percebe-se uma boa concordância entre os dados de campo e modelados.

Perfilador Acústico Doppler de 
Correntes (ADCP) da marca RD Instruments 
Workhorse Sentinel modelo WH 300 KHz 
equipado com sensor de temperatura, na 

Figura 6 – Comparação intensidade de corrente Leste-Oeste. Medido (ADCP) x Modelado.
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Figura 7 – Comparação intensidade de corrente Norte-Sul. Medido (ADCP) x Modelado.

posição de latitude de 22º 59.86’S e lon-
gitude de 42º 00.66’W, proximidades do 
Boqueirão Sul (estreito), a uma profundi-
dade de 23 metros no período de 19 de 
julho a 3 de setembro de 1999 (Figura 1).

Foram simulados quarenta e cinco 
dias, do dia 19 de julho a 2 de setembro 
do ano de 1999.

4. METODOLOGIA

A Figura 5 apresenta as compara-
ções entre séries temporais de elevação da 
superfície livre medidas no marégrafo do 
IEAPM e as elevações obtidas pelo modelo. 

As Figuras 6 e 7 apresentam as com-
parações entre os perfis de intensidade da 
corrente obtidos pelo ADCP e os resultados 
obtidos pelo modelo no componente zonal 
e meridional, respectivamente.

São apresentados os resultados do 
modelo em três cenários característicos 
da região. O cenário 1 é um evento com 
fortes ventos provenientes do quadrante 
Sul-Oeste (S-W) devido à passagem de uma 
frente fria. Figuras 8, 9, 10 e 11.

O cenário 2 foi escolhido por forne-
cer, de forma clara, as direções do fluxo 
das correntes se alternando como em 
uma maré semidiurna, característica da 
região (Figuras 12, 13, 14 e 15). É uma 
situação de ventos fracos.

O cenário 3 é um evento de preamar 
com maré de sizígia e ventos característi-
cos da região (NE). Os resultados são apre-
sentados nas Figuras 16, 17, 18 e 19.

5. DISCUSSÃO
 Neste trabalho avaliaremos a região 
entre o continente e a Ilha do Cabo Frio que 
demonstram de forma sintética a circula-
ção hidrodinâmica conforme apresentado 
nos mapas a seguir.
 O cenário 1 iniciou às 05h30 do dia 
15 de agosto de 1999. É um evento de pre-
amar com maré de sizígia onde observamos 
que o padrão de circulação hidrodinâmico 
não obedece à maré e tem uma forçante ex-
terna que indica o sentido das correntes. 
 A água entra pelo Boqueirão Sul (es-
treito) por todo ciclo. Este fato demonstra a 
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Figura 8 – A figura apresenta uma situação de 
preamar de sizígia. Corrente na direção NE e um 
pequeno vórtice entre a Praia do Farol e o Boqueirão 
Sul (estreito). Velocidades, obtidas com o modelo 3D, 
de até 3,89 m/s no estreito e de 1,22 m/s na área de 

fundeio do ADCP. Intensidade da corrente (m/s)

Figura 10 – A figura apresenta uma situação de 
baixamar de sizígia, 12 horas após a Figura 8. A 
corrente permanece no sentido NE. Velocidades de 
até 3,02 m/s no estreito e de 1,07 m/s na área de 

fundeio do ADCP. Intensidade da corrente (m/s).

Figura 9 – Após seis horas a corrente permanece 
na direção NE. É uma meia maré de vazante de 
sizígia, com velocidades de 3,69 no estreito e 0,99 

m/s (ADCP). Intensidade da corrente (m/s).

Figura 11 – A figura apresente uma situação 
de meia maré de enchentes de sizígia (18 horas 
após), com velocidades de 3,72 e 1,14 m/s, 

respectivamente. Intensidade da corrente (m/s).

possível presença de algum sistema frontal 
que inverte o vento local (NE) para SW, S e SE.
 É notório na região próxima ao 
Boqueirão Sul, velocidades com magnitu-
des superiores às demais regiões do do-
mínio. Tal fato é ocasionado pelo estreita-
mento existente entre a Ilha do Cabo Frio e 

o Morro do Atalaia, pois o fluxo do volume 
de água de uma área aberta é direcionada 
para um canal estreito, forçando-o de acor-
do com sua morfologia.
 O modelo demonstra em sua decom-
posição vetorial da corrente que o fluxo mais 
intenso é no sentido zonal (Figuras 6 e 7).
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Figura 12 – Nesta situação a água entra pelo estreito, 
todavia, com velocidades bem inferiores ao exemplo 
passado. Magnitude máxima de 0,20 m/s no Boqueirão e 
0,10 m/s na posição do ADCP. Situação de proximidades 
da preamar de quadratura. Intensidade da corrente (m/s). 

Figura 14 – Campos de correntes bem semelhantes 
à Figura 12. As velocidades das correntes na 
posição do ADCP foram de 0,5 m/s e 0,9 m/s no 

estreito. Intensidade da corrente (m/s).

Figura 13 – Nesta figura, a corrente inverte a direção. 
Velocidades de 0,07 e 0,02m, respectivamente. Baixa-

mar de quadratura. Intensidade da corrente (m/s).

Figura 15 – Novamente a corrente alterna sua 
direção. As velocidades das correntes na posição 
do ADCP foram de 0,3 m/s e 0,7 m/s no estreito.

Intensidade da corrente (m/s).

 Neste período a preamar atingiu 
elevação de 1,40 metro e a baixa-mar foi 
de 0,60 metro, assim obtemos uma ampli-
tude de maré de 0,80 metro (Figura 5).
 Outro fato que convém salientar, é 
a elevação do nível médio do mar (NMM) 
com ventos provenientes do quadrante SW 
que causaram um empilhamento de água 
junto à costa (Figura 5). 

 Durante todo período, pode-se ob-
servar também a existência de um peque-
no vórtice na frente da praia do Farol até a  
altura do Boqueirão Sul.
 O cenário 2 iniciou-se às 07h do dia 
4 de agosto de 1999. É um evento esco-
lhido por fornecer, de forma clara, as dire-
ções do fluxo das correntes se alternando co-
mo em uma maré semidiurna, característica 
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Figura 16 – A figura apresenta uma situação nas 
proximidades da preamar de quadratura. Corrente na 
direção SW. Velocidades, obtidas com o modelo 3D, 
de até 0,24 m/s no estreito e de 0,08 m/s na área de 

fundeio do ADCP. Intensidade da corrente (m/s).

Figura 18 – A situação do campo de correntes permanece 
a mesma por todo o período, água saindo pelo estreito. 
As velocidades, obtidas com o modelo 3D, são de 0,04 
m/s na área de fundeio do ADCP, e 0,13 m/s no estreito. 

Situação de baixa-mar. Intensidade da corrente (m/s).

Figura 17 – Nesta figura, seis horas após a figura 
anterior, a corrente permanece inalterada em 
uma meia maré de vazante de quadratura, com 
velocidades de 0,19 e 0,07 m/s, respectivamente. 

Intensidade da corrente (m/s).

Figura 19 – Esta figura apresenta uma situação de 
meia maré de enchente. As velocidades, obtidas com 
o modelo 3D, são de 0,08 m/s, na área de fundeio 
do ADCP, e 0,21 m/s no estreito. Intensidade da 

corrente (m/s).

da região. Neste período a preamar atingiu 
elevação de 0,95 metro e a baixa-mar foi de 
0,41 metro, assim obtemos uma amplitude 
de maré de 0,54 metro.
 O instante inicial está nas proxi-
midades da preamar, maré de quadra-
tura, com correntes na direção NE. Na 

baixa-mar a situação se inverte e a cor-
rente assume o rumo para SW.
 Na preamar seguinte (Figura 13), alter-
na-se novamente, passando a ocorrer o domí-
nio da corrente na direção NE. Encerrando o 
ciclo de maré, a baixa-mar (Figura 14) assu-
me, novamente, a direção para SW.
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Neste caso, as direções do fluxo 
das correntes são alternadas de acor-
do com os conceitos teóricos de uma 
maré semidiurna com desigualdades 
diurnas, o que muitas das vezes não é 
comum na região.

As intensidades das correntes no 
período são maiores quando a direção é 
NE (máximas com 0,25 e 0,10 m/s). As 
magnitudes para o sentido NE foram, res-
pectivamente, de 0,07 e 0,09 m/s.

Verifica-se neste cenário que a ma-
ré passa a ser geradora do campo de cor-
rentes, na ausência de uma dinâmica ex-
terna. Assim como na situação anterior, 
as velocidades junto ao estreito possuem 
magnitudes superiores às demais regi-
ões do domínio.

O cenário 3 iniciou-se às 07h30 do 
dia 2 de setembro de 1999. É um evento 
de maré de quadratura onde voltamos a 
observar que o padrão de circulação hi-
drodinâmico não obedece à maré, tendo 
uma forçante externa que indica o sentido 
das correntes; nesta situação os ventos 
do quadrante N-E, a direção da corrente 
assume o rumo SW por todo período.

O instante inicial está nas proxi-
midades de uma preamar com as ca-
racterísticas predominantes de corren-
tes da área que é a direção SW e mag-
nitude de até 0,24 m/s. Na meia maré 
de vazante (Figura 17), a situação do 
azimute da corrente permanece inalte-
rada e sua intensidade máxima passa 
a ser de 0,19 m/s.

Na baixa-mar (Figura 18), a água 
continua saindo pelo Boqueirão Sul e a 
corrente assume magnitude de 0,13 m/s. 
Observa-se na massa d’água ao sul, pró-
ximo ao Morro do Atalaia, água entrando, 
tentando vencer a direção predominante 
de NE. No interior da enseada a maré já 
assume esta tendência.

Na meia maré de enchente (Figura 
19), a corrente mantém sua direção e sua 

intensidade atinge 0,21 m/s. As magnitu-
des das correntes próximas ao Boqueirão 
Sul continuam com velocidades superio-
res às demais regiões do domínio.

Neste período a preamar atingiu 
elevação de 0,82 metro e a baixa-mar foi 
de 0,42 metro, assim obtemos uma am-
plitude de maré de 0,40 metro (Figura 5).

Podemos observar que a ação dos 
ventos de NE provoca um rebaixamento 
de água junto à costa e, consequente-
mente, o abaixamento do NMM (Figura 5).

O regime de correntes local retrata 
a existência de duas direções, NE e SW, 
com predominância do fluxo para SW. As 
correntes para NE são menos frequen-
tes, porém mais intensas, normalmente 
associadas à passagem de frentes frias 
(Gurgel, 2016).

6. CONCLUSÕES

Os testes realizados com inten-
ção de validar o modelo computacio-
nal mostraram boa aderência entre os 
resultados obtidos com o modelo e os 
resultados provenientes do ADCP. Para 
melhorar a aderência dos resultados 
do modelo, sugere-se uma malha de 
discretização e dados batimétricos re-
finados de forma a exprimir o complexo 
relevo do fundo.

O regime de correntes no local de 
fundeio do ADCP, próximo ao Boqueirão 
Sul (estreito), retratam a existência de 
duas direções, NE e SW, com predomi-
nância do fluxo para SW. As correntes 
para NE são menos frequentes, porém 
mais intensas, normalmente associadas 
à passagem de frentes frias.

Foi identificado que a ação dos 
ventos do quadrante NE provoca um re-
baixamento do NMM e a ação dos ven-
tos do quadrante SW provocam o empi-
lhamento de águas junto à costa e, por 
consequência, o levantamento do NMM.



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

112112

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EUA. Coastal Engineer Manual. United States Army Corps of Engineers. 2008.
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RESUMO

Este trabalho apresenta experi-
mentos realizados com um projetor mo-
nofeixe, com o intuito de avaliar o uso 
dos parâmetros da Equação Sonar para 
a caracterização do substrato marinho. 
Embora tenham sido consideradas al-
gumas aproximações durante o desen-
volvimento desta pesquisa, os resulta-
dos finais apresentaram uma razoável 
perspectiva de como o retorno do sinal 
acústico pode ser usado como técnica 
de sensoriamento remoto para se inferir 
sobre os diferentes tipos de tenças que 
recobrem o leito marinho. 

Palavras-chave: 

Equação Sonar, classificação acústica, 
retroespalhamento e geologia.

ABSTRACT

This work presents experiments 
done using a singlebeam projec-
tor in order to evaluate the usage of 
the Sonar Equation Parameters for 

Autor: CC Anderson Barbosa da Cruz Peçanha 1

Colaborador: 1º Ten (RM2-T) Adriano Guilherme da Silva 2 

APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DA EQUAÇÃO 
SONAR PARA A CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA DE 

SEDIMENTOS MARINHOS

seafloor characterization. Although so-
me approximations had been token in-
to consideration during this research, 
the final results present a reasonable 
perspective of how backscatter signal 
can be used as a remote sensing tech-
nique to infer about the different types 
of seabed that cover the seafloor. 

Keywords: 

Sonar Equation, seafloor characteriza-
tion, backscatter and geology.

1. INTRODUÇÃO

A Equação Sonar é uma importan-
te ferramenta para se estimar as perdas 
envolvidas ao longo do trajeto que o si-
nal acústico percorre da fonte acústica 
até ser recebido, ou gravado, pelo hidro-
fone. Os resultados apresentados neste 
artigo integram dados de dois experi-
mentos realizados em ambientes distin-
tos, sendo o  primeiro realizado em um 
ambiente controlado: um tanque de tes-
te da Universidade de New Hampshire 
(UNH). Nesta ocasião, um hidrofone foi 
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posicionado de maneira a receber, di-
retamente, o sinal sonoro emitido pelo 
projetor acústico. O objetivo deste ex-
perimento foi calcular três variáveis da 
Equação Sonar, quais sejam:

i. o nível de pressão da fonte 
(Source Pressure Level - SPL) para um 
espectro de diferentes frequências, com 
o objetivo de se descobrir o valor da fre-
quência de ressonância do microfone;

ii. o nível da fonte do projetor 
(Source Level - SL) para diferentes ten-
sões de saída; e

iii. as perdas na transmissão 
(Transmission Losses - TL) para dife-
rentes distâncias entre o projetor e o 
hidrofone.

O segundo experimento foi reali-
zado no Rio Piscataqua, que delimita a 
fronteira entre os estados americanos 
de New Hampshire e Maine, e na área 
marítima do estado de New Hampshire, 
com o apoio do Research Vessel Gulf 
Challenger (GC), da UNH. O objetivo foi 
calcular a assinatura acústica do subs-
trato marinho em diferentes sítios próxi-
mos ao Porto de Portsmouth - NH.

2. TEORIA

Durante o experimento foi utilizada 
uma configuração biestática, na qual a 
fonte e o receptor não estão integrados 
em um único equipamento. Um sistema 
é denominado monoestático quando a 
fonte e o receptor estão integrados. Em 
um sistema biestático, o nível do eco 
(Echo Level – EL) no hidrofone (recep-
tor), referenciado a 1mPa a 1m do hidro-
fone, posicionado a uma certa distância 
r do fundo do mar pode ser definido co-
mo (KINSLER e colab., 2000): 

EL = SL – TL1 – TL2 + BL                     (1)

Onde:
SL é o nível da fonte, referenciado 

a 1 μPa a 1 m do projetor;
TL corresponde às perdas envol-

vidas na transmissão. Esta variável 
computa as perdas relacionadas com o 
espalhamento esférico e com a absor-
ção. Uma vez que o sistema utilizado 
durante o experimento é biestático, TL 
na Equação 1 é representada por dois 
termos diferentes, já que estão sendo 
consideradas as perdas envolvidas nos 
dois caminhos percorridos pelo sinal: 
um do projetor até o fundo (TL1); e outro 
do fundo até o receptor (TL2).

TL é dado por:

TL = 20 log10 r + α r                            (2)

Onde:
r é a distância percorrida pelo feixe 

sonoro; e
α é o coeficiente de absorção, que 

é dependente da frequência do sinal 
acústico.

BL corresponde às perdas acústi-
cas no fundo (Bottom Losses), também 
conhecidas com poder de reflexão do al-
vo (Target Strength - TS). 

BL é a variável afetada pelas pro-
priedades físicas infinitesimais do fun-
do, tais como: densidade e porosidade 
e Vp (velocidade de propagação das on-
das compressionais). Diferentes tipos 
de substratos apresentam valores par-
ticulares para BL (HAMILTON, 1970), e 
a proposta deste artigo é discutir o uso 
deste termo da Equação Sonar para ca-
racterizar o fundo marinho. BL está di-
retamente relacionado ao contraste de 
impedância entre a coluna d’água e o 
substrato (HAMILTON, 1970) e, quando 
este contraste é elevado, o coeficiente 
de reflexão também será. Neste artigo, 
o projetor utilizado é do tipo monofeixe 
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e foi montado apontando na direção do 
fundo (reflexão especular). Sendo assim, 
o coeficiente de reflexão (R) utilizado é o 
para incidência normal, conforme mos-
trado na Equação 3 (HAMILTON, 1970):

(3)

Onde:
  é a impedância característica 

no primeiro meio (água neste trabalho);
  é a impedância caracterís-

tica no segundo meio (fundo marinho 
neste trabalho).

Aqui foi considerado que a veloci-
dade do som na água era de 1.500 m/s.

R também pode ser interpretado 
como a razão entre a pressão acústica 
refletida sobre a pressão acústica inci-
dente e isto traduz o contraste de impe-
dância entre os dois diferentes meios. R 
varia de -1 ≤ R ≤ 1.

Baseando-se em R, BL também po-
de ser escrito como (HAMILTON, 1970):

BL= −20 log R                                  (4)

EL também pode ser referenciado 
ao SPL no hidrofone e assim pode ser 
computado da seguinte forma:
S P L= (Mx)−G+20 log Vrms                  (5)

Onde:

|Mx|  é a sensitividade livre do cam-
po de voltagem do hidrofone;

G  é o ganho aplicado ao receptor; e
Vrms  é a voltagem RMS no recep-

tor, dada por:

Vrms                                  (6)

        
Onde o numerador é a soma dos va-

lores quadráticos das voltagens dentro da 
zona de equilíbrio, e o denominador é o ta-
manho da amostra.

Uma vez que o EL é computado usan-
do-se a Vrms do sinal acústico recebido pe-
lo hidrofone, a Equação 1 ainda apresenta 
dois termos cujos valores são desconhe-
cidos: SL e o BL. Os experimentos no tan-
que e a bordo do GC foram utilizados para 
calcular SL e BL, respectivamente, e todos 
os detalhes sobre como isto foi feito serão 
elucidados na próxima seção. 

3. METODOLOGIA

Os equipamentos utilizados no tan-
que são os mesmos utilizados a bordo do 
GC (Tabela 1), mas com diferentes propósi-
tos e algumas alterações de configuração.
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No experimento realizado no tanque, o 
propósito foi determinar a frequência de res-
sonância, o SL para diferentes Vpp utilizados 
durante a transmissão e se a parcela do TL 
(Equação 2) correspondente ao termo do co-
eficiente de absorção era pequena o suficien-
te quando comparada à parcela do espalha-
mento esférico. A bordo do GC, o objetivo foi 
coletar dados de diferentes localidades com 
o intuito de se computarem os respectivos 
valores de BL, tomando-se por base as infor-
mações sobre tenças que estavam disponí-
veis em carta náutica. O objetivo deste expe-
rimento era compreender como os valores de 
BL poderiam ser utilizados para a classifica-
ção remota dos sedimentos que compõem 
fundo marinho. A Figura 1 mostra o diagrama 
de blocos com as conexões entre os equipa-
mentos utilizados durante os experimentos.

3.1 Experimentos no tanque de teste

O primeiro experimento teve como 
objetivo descobrir a frequência de resso-
nância do projetor que, de acordo com o 
fabricante, era 50 kHz. Os projetores são 
mais eficientes quando operam em suas 
respectivas frequências de ressonância, 
ou seja, quando operam na sua frequência 
de ressonância, observa-se o maior valor 
de entrada para Vpp e, como consequên-
cia, o maior valor para SPL. Durante este 
experimento, a distância entre o projetor e 
o hidrofone não foi alterada. Diferentes va-
lores de SPL foram computados conforme 
a frequência do sinal transmitido era alte-
rada, mesmo mantendo-se constante o va-
lor de SL. A equação 5 foi usada no cômpu-
to do SPL. Os parâmetros utilizados foram:

Figura 1 – Diagrama de blocos com os equipamentos utilizados durante os experimentos.
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a) amplitude constante (1.5Vpp);
b) largura de pulso constante (30 ci-

clos); e 
c) frequência variando de 45.5 kHz 

a 58 kHz.

Em seguida, foi calculado o valor do 
SL para diferentes Vpp. A distância entre o 
projetor e o hidrofone (r) foi mantida cons-
tante durante este experimento, o que fez 
com que TL não variasse. A Equação 7 foi 
usada para o cálculo do valor de SL. O ter-
mo TL da mesma equação leva em consi-
deração apenas o espalhamento esférico 
do termo da Equação 2.

SL = SPL + TL                                       (7)

Os parâmetros utilizados durante es-
te experimento foram: 

a) amplitude variando de 0,4 a 2,4 
Vpp, em intervalos de 0.2 V – com distância 
entre o projetor e o hidrofone de 6 (seis) 
metros; 

b) Amplitude variando de 2,4, 3.0 e 
4.0 Vpp, - com distância entre o projetor e o 
hidrofone de 8 (oito) metros; 

c) Largura de pulso constante (30 ci-
clos); e

d) Frequência configurada para 50 
kHz (frequência de ressonância).

Por fim, foram calculados os valores 
de TL para diferentes valores de r (3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 12 metros), com o intuito de 
determinar se a parcela do coeficiente de 
absorção, neste caso, era realmente irrele-
vante para o cômputo das TL. Desta forma, 
as TL foram calculadas de duas formas di-
ferentes: uma considerando TL = SL – SPL, 
e a outra considerando TL = 20logr .

Para isto, os parâmetros utilizados 
foram:

a) Amplitude configurada em 0.6 Vpp;
b) Largura de pulso constante (30 

ciclos); 
c) Frequência configurada em 50 kHz 

(frequência de ressonância); e
d) Hidrofone posicionado em 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 e 12 metros do projetor.

A Figura 2 mostra o dispositivo mon-
tado no tanque de teste da UNH,  utilizado 
para os experimentos descritos acima. 

Figura 2 – Disposição do projetor e do hidrofone no tanque de teste da UNH (Experimentos 1, 2 e 3).
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3.2 Experimento em ambiente real

O objetivo deste experimento foi anali-
sar o BL em cada uma das quatro localidades 
(sítios) onde os dados de retroespalhamento 
foram coletados. Métodos estatísticos base-
ados em correlação cruzada foram utiliza-
dos com o intuito de se selecionar somente 
a parte do sinal recebido que estivesse si-
tuada na zona de equilíbrio, o que é neces-
sário para o cálculo da Vrms. O intervalo de 
tempo entre o sinal transmitido e o recebido 
foi usado para computar os termos das TL, 
da Equação 1. Durante todos os experimen-
tos, SL foi mantido constante (1 Vpp), mas, 
em algumas das localidades, a largura de 
pulso foi alterada. Com exceção do sítio 1, 
onde o hidrofone foi sustentado por um ca-
bo de fibra; nos sítios 2, 3 e 4, o hidrofone e 
o projetor foram montados juntos, na mes-
ma peça de metal e alinhados entre si, de 
forma que ambos ficassem com a mesma 
profundidade de imersão quando coloca-
dos dentro da água, conforme ilustrado na 
Figura 3. Todos os dados foram coletados 
próximos ao Porto de Portsmouth (NH). 

A Tabela 2 descreve algumas informa-
ções adicionais sobre os parâmetros utiliza-
dos em cada um dos sítios:

Figura 3 – Montagem do hidrofone e do projetor 
no mesmo suporte. Nota-se que ambos foram 

montados com suas faces alinhadas. 

Tabela 2 – Parâmetros utilizados em cada sítio do experimento em ambiente real.

4. RESULTADOS

No Experimento 1, foi verificado que 
o maior valor para SLP ocorreu quando 
a frequência de transmissão era igual a 
50 kHz, conforme ilustrado na Figura 4, 
o que confirma a informação extraída do 
manual do fabricante do equipamento. 

No segundo experimento, foram 
calculados os valores para o SL para 
diferentes Vpp.1 Vpp foi o sinal utilizado 
durante todo o experimento e o valor 
correspondente a SPL foi de 173 dB 
referenciado a 1 Pa a 1m.
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Figura 4 – SPL versus frequência. O maior valor para SPL ocorre quando a frequência do sinal 
é igual a 50 kHz (frequência de ressonância).

Acoustic Project, Ocean Measurements Lab: Anderson Pecanha
Sound Pressure Level (SPL) versus Frequency

Figura 5 – TL versus distância (r). TL = SL - SPL em vermelho, e TL = 20log(r) em azul.

Acoustic Project, Ocean Measurements Lab: Anderson Pecanha
Transmission Loss (TL) versus range
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Do terceiro experimento no tan-
que, foi observado que, considerando-se 
as características da água do ambiente 
de teste, a contribuição da parcela do 

coeficiente de absorção para o cálculo 
das TL era desprezível até a distância de 
8 metros entre o projetor e o hidrofone, 
conforme gráfico da Figura 5.
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O valor de BL para cada um dos sítios 
foi computado baseando-se na Equação 1 e 
na média dos resultados estão colocados na 
Tabela 3, que também traz as informações de 
tenças que foram extraídas da carta náutica. A 
Tabela 3 mostra que os sítios 1, 2 e 3 têm valo-
res similares  a BL, o que confirma a informação 
de tença extraída da carta náutica para os sítios 
1 e 2. O sítio 4 tem o menor valor de R, quando 
comparado aos outros sítios, o que pode indi-
car a presença de sedimentos com menor ru-
gosidade (HAMILTON, 1974, 1970; PEÇANHA, 
2016). Esta correlação entre os valores de BL 
e a rugosidade do fundo é importante para 
estabelecer, empiricamente, uma associação 

entre a natureza do fundo e os diferentes níveis 
de dB. Os valores encontrados são coerentes 
com aqueles esperados para os tipos de solo 
ensonificados. Para sinais acústicos com a fre-
quência de 200 kHz, esperam-se valores de BL 
de -10 dB, para tenças duras (rochosas), e de 
cerca de -35 dB, para tenças porosas (lamosas) 
(PEÇANHA, 2016). Um aspecto que também 
deve ser considerado para cálculo de BL, é que 
este varia com a frequência do sinal acústico 
que foi utilizada. A regra geral é que sinais com 
frequências mais baixas penetram mais no so-
lo marinho e podem apresentar resultados de 
BL não somente para a camada superficial de 
sedimentos, mas de camadas submersas. Em 

A Figura 6 mostra um exemplo de dados coletados no sítio nº 1.

Figura 6 – Vpp x Tempo, referente a dado que foi coletado no sítio nº 1. A distância entre o projetor e o hidrofone foi 
observada somente neste sítio, já que nos demais os dois equipamentos foram montados alinhados na mesma haste.
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5. CONCLUSÕES

Ambos os experimentos mostraram 
como se deve aplicar a Equação Sonar para 
estimar diferentes parâmetros relacionados 
à acústica submarina em proveito da classi-
ficação do fundo marinho. Nos experimentos 
realizados no tanque, onde o hidrofone foi 
utilizado para receber, diretamente, o sinal 
emitido pelo projetor, o parâmetro SL foi cal-
culado para uma série de diferentes valores 
de voltagem, incluindo o que seria utilizado 
posteriormente nos experimentos a bordo do 
GC. Os experimentos no tanque também fo-
ram utilizados para calcular a frequência de 
ressonância e para estimar a relevância do 
coeficiente de absorção para o cálculo de TL. 

Neste trabalho, alguns parâmetros 
que podem influenciar no resultado final 
não foram levados em consideração, con-
forme listado abaixo:

a.   não foi utilizado e, como verificado 
nos experimentos realizados no tanque, a par-
cela r é essencial caso a distância percorrida 
pelo sinal acústico seja maior que 8 metros;

b. não foram medidos os perfis de velo-
cidade do som; 

c. a área ensonificada (A) pelo sinal 
acústico não foi computada. De acordo com 
a Equação 8 abaixo, o cálculo da área enso-
nificada é necessário para se extrair, do valor 
de BL, a informação de característica de re-
troespalhamento do fundo (Sb), que é a infor-
mação necessária para a caracterização do 
fundo marinho (SCHIMEL e colab., 2015):

BL = Sb + 10logA                                             (8)

d. para se estimar o valor de BL 
com um projetor monofeixe é desejável 
um número maior de amostras, tendo 
em vista que este tipo de equipamento 
ensonifica apenas uma pequena parce-
la do fundo e, dependendo das condi-
ções meteoceanográficas e da atitude 
da embarcação, não se pode garantir 
que os dados tenham sido coletados 
sobre a mesma porção do solo mari-
nho. No caso deste trabalho, a título de 
ilustração, no sítio nº 1 a embarcação 
derivou cerca de 700 metros durante a 
coleta das 10 amostras;

e. não foram coletadas amostras 
de fundo durante o experimento. Embora 
estas informações tenham sido extraídas 
da carta náutica, os dados de coleta po-
deriam contribuir para uma melhor ava-
liação a respeito da robustez deste mé-
todo de classificação do fundo; e

f. para o propósito de classifica-
ção dos sedimentos, especialmente em 
águas rasas, é recomendado o uso de si-
nais com alta frequência com o objetivo 
de se incrementar a resolução do dado de 
retroespalhamento (SCHIMEL e colab., 
2015). Sinais com comprimento de onda 
menor são mais sensíveis às variações 
de rugosidade do fundo e às alterações 
da composição de sedimentos do fundo 
marinho. Neste caso particular, onde o 
coeficiente de absorção foi ignorado, e é 
sabido que este é dependente da frequ-
ência, provavelmente esta aproximação 
não se aplicaria a sinais acústicos com 
frequências de 200 kHz ou maiores.

Os dados coletados a bordo do GC 
serviram para confirmar o uso do retro-
espalhamento como técnica alternativa 
de sensoriamento remoto relativamente 
simples, pouco onerosa e rápida para in-
ferir os tipos de tenças presentes na área 
de interesse. Para fazer isto, a Equação 
8 foi utilizada para calcular as BL para 
cada um dos quatro sítios escolhidos e 

contrapartida, os sinais acústicos com alta fre-
quência, embora apresentem uma melhor defi-
nição, devido ao seu comprimento de onda ser 
menor, são mais rapidamente absorvidos pela 
coluna d’água e pelo solo marinho, limitando 
assim o seu alcance. De forma geral, o valor tí-
pico de penetração para sinais com frequência 
de 200 kHz é de 10 cm (PRESTON, 2006).
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os resultados obtidos foram comparados 
com as informações de tenças extraídas 
da carta náutica NOAA 13283. É impor-
tante reforçar que as informações dispo-
níveis nas cartas náuticas só são válidas 
para a posição onde elas estão assinala-
das e que a posição leva em consideração 
a dinâmica de mudança das característi-
cas do fundo marinho ao longo do tempo. 
O princípio de se utilizar o BL para carac-
terização do fundo marinho baseia-se no 
contraste de impedância entre solo e a 

coluna d’água (Equações 3 e 4). A poro-
sidade é um importante parâmetro físico 
que pode ser utilizado para classificar di-
ferentes tipos de sedimentos e também 
é um excelente índice para ambos BL e 
R (HAMILTON, 1970). Tendo em vista os 
resultados alcançados, conclui-se que 
esta correlação entre o tipo de tença e 
a respectiva BL pode ser utilizada como 
referência para validar o uso do dado de 
retroespalhamento para caracterização 
dos sedimentos marinhos.
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RESUMO

O Sistema de Previsão de Correntes 
de Maré em Águas Rasas (SISCORAR) é 
um software capaz de prever a intensidade 
e a direção da corrente gerada pela intera-
ção da maré astronômica com a batimetria 
em regiões de águas rasas. Desenvolvido 
pela equipe da Rede de Modelagem e 
Observação Oceanográfica (REMO), criada 
por meio de um termo de cooperação entre o 
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e a 
PETROBRAS, o sistema provê tais previsões 
aos usuários em uma interface gráfica intui-
tiva e interativa, disponível para a comuni-
dade científica e marítima em geral. Devido 
às técnicas de cálculo utilizadas, o aplicativo 
SISCORAR prevê tais correntes de maré com 
alta precisão em qualquer data, independen-
temente das condições atmosféricas e sem 
que seja necessário o acesso à internet após 
sua instalação. Em sua primeira versão, o 
aplicativo efetua previsões referentes à Baía 
de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Palavra-chave: 

Correntes de maré, modelagem numérica, 
águas rasas.

ABSTRACT

The Forecast System for Tidal 
Currents in Shallow Waters (SISCORAR) 
is a desktop application capable of fore-
casting the magnitude and the direction 
of the current generated by the interplay 
between the astronomical tide and the 
bathymetry in shallow waters. It was de-
veloped by the Oceanographic Modelling 
and Observational Network (REMO), esta-
blished by means of a cooperation betwe-
en the Brazilian Navy Hydrographic Center 
(CHM) and PETROBRAS, and provides the 
forecasts to its users in a friendly and inte-
ractive graphical interface, available to the 
scientific and maritime communities as a 
whole. Due to its calculus techniques, the 
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SISCORAR application forecasts the tidal 
currents with high precision for any time of 
any day of any year, independent of atmos-
pheric conditions, and does not require in-
ternet access after its installation. In its first 
version, the application performs forecasts 
of Guanabara Bay, in Rio de Janeiro, Brazil.

Keywords: 

Tidal currents, numerical modeling, shallow 
waters.

1. INTRODUÇÃO

A variação periódica do nível do mar 
é um fenômeno estudado sistematica-
mente há séculos. Ela é, entre outros fato-
res, uma das consequências da interação 
entre (1) as forças gravitacionais asso-
ciadas primariamente ao sistema Terra-
Lua-Sol e (2) os movimentos de rotação 
e translação de tais astros pelo Sistema 
Solar (Pickard & Emery, 1990). Devido à 
sua natureza, tal variação de nível pura-
mente astronômica pode ser facilmente 
extrapolada tanto para o passado quanto 
para o futuro por meio de métodos har-
mônicos, desde que alguns parâmetros 
referentes à sua oscilação sejam conhe-
cidos (Franco, 2009; Thomson & Emery, 
2014). Tais oscilações são, obviamente, 
importantíssimas para a segurança da 
navegação, uma vez que fazem variar a 
profundidade instantânea de uma deter-
minada localidade. Entretanto, existem 
ainda outras consequências desse pro-
cesso que são bastante mais difíceis de 
serem previstas: as correntes de maré.

As correntes de maré, em oposição 
aos movimentos verticais do nível do mar, 
são movimentos horizontais de água, que 
transportam massa e arrastam o que quer 
que esteja na água do mar. Tais correntes 
são geradas como consequência do fato de 

que o nível do mar é ligeiramente diferen-
te em regiões adjacentes (Pond & Pickard, 
1983). Esse desnível, regulado pela rota-
ção da Terra, pela forma da linha de costa e 
pelas variações de profundidades, originam 
as correntes de maré, que também têm 
reflexos no planejamento e na segurança 
da navegação. Velocidades típicas dessas 
correntes em regiões costeiras estão entre 
0 e 2 nós (0 e 1 m/s), porém, em casos ex-
tremos, como no estreito de Saltstraumen, 
na Noruega, elas podem atingir 10 nós (5 
m/s)! Contudo, em virtude da relação não-
-linear entre as diversas variáveis envolvi-
das, não se conhece solução analítica para 
as equações envolvidas de modo que se 
obtenha possível previsão determinística.

Até então, o método de acesso as 
informações acerca das correntes de ma-
ré na costa brasileira se dava unicamente 
pelas Cartas de Correntes de Maré (CCM). 
Tais documentos foram confeccionados 
entre 1962 e 1981 e possuem as seguin-
tes características:

• possuem precisão abaixo da 
capacidade computacional da 
atualidade; 

• capazes de previsões apenas pa-
ra períodos de sizígia (lua nova 
ou cheia); e 

• demandam cálculos adicionais 
por parte do usuário por meio de 
ábacos e tabelas.

É neste escopo que o presente 
projeto propõe o Sistema de Previsão 
de Correntes de Maré em Águas Rasas 
(SISCORAR), uma aplicação desktop capaz 
de prever a intensidade e a direção das 
correntes de maré em regiões costeiras do 
litoral brasileiro. Com a utilização de sofis-
ticadas técnicas de cálculo, o SISCORAR 
possui precisão condizente com a capaci-
dade computacional da atualidade, efetua 
previsões para qualquer fase da Lua e dis-
pensa a necessidade de cálculos adicio-
nais por parte do usuário.
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2. OBJETIVOS

De acordo com o exposto, os objetivos 
do presente projeto foram:

(1) desenvolver um aplicativo desktop 
que realize previsões de correntes de maré 
astronômica e (2) as exponha ao usuário em 
uma interface gráfica intuitiva e interativa 
(3) sem que haja a necessidade de acesso 
à internet para seu uso após sua instalação.

3. METODOLOGIA

3.1 MODELAGEM NUMÉRICA 
DA REGIÃO DE INTERESSE E SUAS 
ADJACÊNCIAS

Utilizou-se o modelo hidrodinâmico 
Advanced Circulation Model for Oceanic, 
Coastal and Estuarine Waters (ADCIRC, <ht-
tp://adcirc.org/>). Este modelo resolve as 
equações do movimento para fluidos em rota-
ção, com discretização do espaço através do 
método de elementos finitos e discretização 
do tempo através do método de diferenças 
finitas. Ele é utilizado por outras instituições 
de grande porte para gerar previsões de cir-
culação em regiões costeiras de importante 
atividade econômica, como portos e baías. O 
modelo ADCIRC possui código livre e parale-
lizado, grade não-estruturada e um fórum de 
discussão ativo e amplamente utilizado.

Foi conduzida uma simulação de 1 ano. 
Nesta simulação, as equações do movimen-
to foram promediadas verticalmente. Isto é, a 
cada instante de tempo, a velocidade calcu-
lada se referia à velocidade horizontal média 
da coluna d'água.

Nesta etapa, para fins da modela-
gem numérica inicial, foram consideradas 
as seguintes forçantes oceanográficas e 
atmosféricas: 

• ação da tensão de cisalhamen-
to do vento ao longo do perío-
do simulado (European Centre 
for Medium-Range Weather 
Forecasts, ECMWF); 

• variação de nível astronômico no 
contorno aberto (Finite Element 
Solution 2014, FES2014); 

• variação de nível não-astro-
nômico no contorno aberto 
(Hybrid Coordinate Ocean Model, 
HYCOM); e

• ação de correntes no contorno 
aberto (Hybrid Coordinate Ocean 
Model, HYCOM).

 Não foram consideradas: 
• a influência de outras forçantes 

atmosféricas, como variações do 
campo de pressão e 

• efeitos baroclínicos, oriundos de 
variações da massa específica 
da água do mar.

As simulações de corrente do mode-
lo numérico foram validadas através da 
comparação entre seus resultados e me-
dições realizadas em campo.

3.2 CRIAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS 
PARA CADA NÓ DE CÁLCULO

 Para cada um dos nós da grade do 
modelo, foram criadas séries temporais de 
velocidade zonal (leste-oeste) e de veloci-
dade meridional (norte-sul) de acordo com 
resultados horários do modelo numérico. 

3.3 ANÁLISE HARMÔNICA PARA 
CADA NÓ DE CÁLCULO

Foi conduzida uma análise harmôni-
ca na série temporal de cada nó da grade 
do modelo, de modo a detectar as compo-
nentes harmônicas relevantes.

Foram determinadas, para cada nó 
da grade, a lista de componentes harmô-
nicas relevantes assim como suas respec-
tivas amplitudes e fases relativas ao meri-
diano de Greenwich.

3.4 CÁLCULO DE PREVISÃO DAS 
CORRENTES DE MARÉ

As previsões das correntes zonais e 
meridionais foram calculadas conforme as 
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características de cada componente. Isto 
é, o valor previsto em cada ponto é igual 
à somatória do efeito individual de cada 
uma das componentes relevantes para 
aquele nó, considerando suas respectivas 
frequências, amplitudes e fases, assim co-
mo correções nodais aplicáveis.

Desta forma, para fins deste cálculo 
de previsão, não foram consideradas for-
çantes meteorológicas, como a ação de 
ventos, variações na pressão atmosférica 
e alterações do nível do mar de origem 
não-astronômica.

A magnitude e o sentido da corrente 
de maré prevista foram então calculados 
a partir das previsões das correntes zo-
nais e meridionais.

3.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
REGIÃO DA BAÍA DE GUANABARA

Para o processo de modelagem nu-
mérica da Baía de Guanabara e adjacên-
cias, foi utilizada uma grade não-estrutu-
rada de elementos triangulares (Figura 1). 
Os dados batimétricos utilizados para a 

Figura 1 – Elementos de cálculo, linha de costa 
continental (em marrom) e ilhas (em verde) da grade 
não-estruturada utilizada na modelagem numérica 

da Baía de Guanabara e suas adjacências.

Figura 2 – Batimetria interpolada utilizada na 
modelagem numérica da Baía de Guanabara e 

suas adjacências.

modelagem digital do terreno são oriundos 
de sondagens realizadas pela Marinha do 
Brasil. A batimetria interpolada no domí-
nio modelado é mostrada na Figura 2.

As principais características gerais 
da malha de modelagem são:

• Limites de longitude: 43.5°W, 
42.8°W;

• Limites de latitude: 22.7°S, 
23.3°S;

• Profundidades: 0 a 103.5 m;
• Número de nós: 16905;
• Número de elementos triangulares: 

32063;
• Resolução da grade em ambiente 

costeiro: ~50 m; e
• Resolução da grade ao largo: ~4 km.
As principais características gerais 

da modelagem conduzida são:
• Passo de tempo do modelo: 0.5 s 

para cálculos e 1 h para gravação 
dos dados de saída;
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• Período total de modelagem: 1 
ano (ano de 2017);

• Frequência dos dados utiliza-
dos para a análise harmônica: 
1 dado/hora;

• Validação do modelo: dados 
oriundos de dois Acoustic 
Doppler Current Profilers 
(ADCPs) e de dois marégrafos;

• Quantidade de componentes 
harmônicas detectadas: 13;

• Lista de componentes harmô-
nicas detectadas: K1, K2, M2, 
M4, M6, M8, MN4, MS4, N2, 
O1, P1, Q1, S2;

• Componente harmônica de 
maior frequência detectada: 
M8 (~3 horas/ciclo); e

• Componente harmônica de me-
nor frequência detectada: Q1 
(~27 horas/ciclo).

3.6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
COMPUTACIONAIS DO APLICATIVO

Para o uso do SISCORAR, o usuário 
precisará de uma máquina com sistema 
operacional Microsoft Windows 7 ou su-
perior com processador Intel ou similar 
de 2.0 GHz, com arquitetura x86 ou x64 
e com no mínimo 512 MB de memória 
principal (RAM) e 250 MB de espaço em 
disco. Será necessário acesso à inter-
net somente para o download do apli-
cativo no sítio eletrônico do Centro de 
Hidrografia da Marinha, que hospeda o 
instalador do sistema. Após isso, a ela 
passa a ser desnecessária.

O SISCORAR não necessita de 
integração com bancos de dados, 
da infraestrutura de um Centro de 
Processamento de Dados (CPD) ou de 
interação com outras máquinas.

Para seu desenvolvimento, foi uti-
lizada uma arquitetura monolítica. A 
linguagem de programação utilizada foi 
Java SE 1.8.0 (versão 8).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O resultado final deste esforço foi 
a primeira versão do SISCORAR, apre-
sentado pela Diretoria de Hidrografia e 
Navegaçao (DHN) em 28 de setembro de 
2018, Dia do Hidrógrafo. Ele foi desenvol-
vido pela equipe da Rede de Modelagem 
e Observação Oceanográfica (REMO), cria-
da por meio de um termo de cooperação 
entre o Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM) e a Petrobrás. Em sua primeira 
versão, o aplicativo efetua previsões re-
ferentes à Baía de Guanabara, no estado 
do Rio de Janeiro, e se encontra disponí-
vel no sítio eletrônico do CHM (<https://
www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm/
corrente-de-mare>).

Dois documentos adicionais também 
se encontram disponíveis neste sítio eletrô-
nico: o Manual do Usuário e a Referência 
Técnica. O Manual do Usuário contém ex-
plicações detalhadas sobre como efetuar 
o download do aplicativo, como gerar previ-
sões e como operar o programa de modo in-
terativo. A Referência Técnica contém a me-
todologia utilizada nas previsões, as espe-
cificações técnicas referentes a cada área 
geográfica modelada e um detalhamento 
das limitações técnicas do aplicativo.

A Figura 3 apresenta um exem-
plo de previsão gerada pelo SISCORAR. 
Inicialmente, o usuário deve selecionar a 
data e o horário para o qual deseja fazer 
a previsão. Logo após, o usuário pode in-
teragir com a imagem gerada. Opções de 
interação incluem: aplicar zoom; arrastar o 
mapa para visualizar regiões específicas; 
exibir/ocultar vetores indicadores da dire-
ção da corrente; exportar a figura gerada 
para a máquina do usuário; alterar as uni-
dades referentes à velocidade (as opções 
são m/s, cm/s e nós); deslizar o cursor so-
bre o mapa para visualização instantânea 
da velocidade e da direção da corrente; se-
lecionar coordenada específica através do 
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cursor para geração de gráfico com a evo-
lução da corrente (velocidade e direção) 
para um período de 24 horas; e confecção 
de filme com a evolução das correntes re-
ferentes a um período de 24 horas, com a 
possibilidade de também exportá-lo para a 
máquina do usuário.

Assim, o aplicativo SISCORAR aca-
bou por se destacar positivamente frente 
às CCM, sistemática que até então vinha 
sendo utilizada para este tipo de previsão 
na costa brasileira. Em relação a elas, o 
SISCORAR torna-se mais preciso, prático, 
versátil e acessível, pois ele:

• possui precisão condizente com 
a capacidade computacional da 
atualidade; 

• dispensa a necessidade de cálcu-
los adicionais por parte do usuário; 

• efetua previsões para qualquer 
horário de qualquer dia de qual-
quer ano, do passado e do futuro, 
e em qualquer fase da Lua;

Figura 3 –Exemplo de previsão gerada pelo SISCORAR exibida em sua interface gráfica.

• possui uma interface gráfica intui-
tiva e interativa; e 

• não necessita acesso à internet.

5. CONCLUSÃO

Desde a sua inauguração, em 28 de 
setembro de 2018, Dia do Hidrógrafo, o 
Sistema de Previsão de Correntes de Maré 
em Águas Rasas, SISCORAR, encontra-se 
disponível para uso totalmente ostensivo 
à comunidade, podendo ser adquirido no 
sítio eletrônico do Centro de Hidrografia 
da Marinha. Devido às técnicas de cálcu-
lo e de computação utilizadas, seu fun-
cionamento se destacou positivamente 
em relação à sistemática que vinha até 
então sendo adotada, com as Cartas de 
Correntes de Maré.

Suas simulações podem se re-
ferir a qualquer data, do passado ou 
do futuro, sem necessidade de aces-
so à internet após a sua instalação e 
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independentemente da fase da Lua e 
das condições atmosféricas. Associado 
ao seu caráter ostensivo, tais caracte-
rísticas o tornam uma multiferramenta 
com diversos usos potenciais, podendo 
ser utilizada para: 

• aumento da segurança da nave-
gação, pois permite o planeja-
mento de manobras marinheiras 
como atracação/desatracação 
de embarcações, fundeio de na-
vios e planejamento de derrotas;

• previsão meteorológica, pois po-
de, por exemplo, auxiliar a pre-
visão de condições favoráveis a 

formação de nevoeiros (devido 
às trocas de calor entre a at-
mosfera e o oceano em corpos 
d’água semi-fechados);

• desenvolvimento científico, pois 
pode ser utilizado para subsidiar 
projetos de pesquisa;

• mitigação de acidentes, pois po-
de ser usado para, por exemplo, 
previsão de deriva de óleo em 
caso de vazamentos; e

• ensino, pois é intuitivo de ser 
usado e propicia a simulação 
instantânea de uma vasta gama 
de diferentes cenários.
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RESUMO

 O Programa Nacional de Boias 
(PNBOIA) tem por objetivo a coleta de da-
dos meteoceanográficos por meio de boias 
dispostas ao longo de toda a costa brasi-
leira. De forma a buscar alternativas nacio-
nais para seus sistemas de boias, o Centro 
de Hidrografia da Marinha (CHM), por meio 
de uma parceria com a HOLOS BRASIL, 
desenvolveu um protótipo de uma boia me-
teoceanográfica costeira (OCAS), objetivo 
deste artigo. A boia foi desenvolvida des-
de a concepção do casco, até a adaptação 
da eletrônica interna, do sistema de ener-
gia e do sistema de processamento de da-
dos. A referida boia foi lançada na baía de 
Guanabara, nas proximidades do CHM, e 
está em fase de testes. Apesar de ainda ser 
um protótipo, os dados coletados já são uti-
lizados em apoio ao Serviço Meteorológico 

Marinho (SMM) da Marinha do Brasil, e a 
boia está funcionando de maneira satis-
fatória no que tange às condições mete-
orológicas e oceanográficas. Após reali-
zadas comparações dos dados coletados 
pela boia com outros sistemas operativos 
na baía de Guanabara, é possível afirmar 
que a qualidade dos dados está satisfató-
ria e consistente com o esperado para a 
região. Como perspectivas futuras, serão 
realizadas algumas alterações no projeto 
da boia e o relançamento da mesma nas 
proximidades de outra boia meteoceano-
gráfica, atividade que será importante para 
validar os dados coletados pela boia. Com 
esta iniciativa a Marinha do Brasil fomenta 
o estudo científico na área costeira, desen-
volvendo novos métodos e produtos para o 
auxílio às práticas navais e ambientais em 
toda a costa brasileira assim como à indús-
tria nacional através dessas parcerias.
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ABSTRACT

The National Buoy Program (PNBOIA) ai-
ms at collecting meteorological and oce-
anographic data by buoys placed along 
the Brazilian coast. In order to invest in 
national industry and search for national 
alternatives for its buoy systems, Brazilian 
Navy Hydrographic Center (CHM), [through 
a partnership with HOLOS BRASIL], develo-
ped a prototype of a coastal meteoceano-
graphic buoy (called OCAS). The buoy was 
developed from the design of the hull, to 
the adaptation of the internal electronics, 
the power system and the data proces-
sing system. OCAS buoy was deployed at 
Guanabara Bay, near CHM and it is  test. 
Although OCAS is still a prototype, the data 
collected are used in support of the Marine 
Meteorological Service (SMM) of  the 
Brazilian Navy. The buoy is behaving well 
and presenting consistent data. As futu-
re prospects, some changes will be made 
on the buoy project and it will be deployed 
close to another METOCEAN buoy system. 
This activity will be important to validate 
data collected by OCAS. With this initiati-
ve, Brazilian Navy promotes the scientific 
study in the coastal area, developing new 
methods and products to aid naval and en-
vironmental practices in all Brazilian coast 
as well as the national industry through 
these partnerships.

Keywords: 

Weather buoys; Operational oceanogra-
phy; Oceanographic instrumentation; National 
development.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é signatário da Convenção 
Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar (SOLAS), da 
Organização Marítima Internacional 
(IMO). Esta Convenção estabelece que 
o Brasil seja o responsável pela geração 
e disseminação de produtos meteoroló-
gicos em sua área de responsabilidade, 
denominada METAREA V. Neste contex-
to, a Marinha do Brasil estabeleceu o 
Serviço Meteorológico Marinho (SMM), 
que é responsável por realizar estas pre-
visões. Entretanto, previsões meteoro-
lógicas e oceanográficas somente têm 
validade quando são confrontadas com 
dados coletados. Desta maneira, em fa-
ce da extensa área de responsabilidade 
de nosso país, a Marinha do Brasil, no 
esforço de tornar permanente a presen-
ça brasileira em uma rede internacional 
de coleta de dados meteoceanográfi-
cos, atuou para a criação do Programa 
Nacional de Boias (PNBOIA).

O PNBOIA é um projeto multi-insti-
tucional, que tem como objetivo manter 
uma rede de boias meteoceanográficas 
de fundeio e de deriva, que coletam e for-
necem dados meteorológicos e oceano-
gráficos em tempo real para a sociedade, 
para a comunidade científica e para uso 
pelo SMM. Antes da criação do PNBOIA, 
a coleta de dados por meio de boias na 
área oceânica de interesse nacional se 
caracterizava por ações isoladas no âm-
bito de programas de cooperação inter-
nacional, de cunho oceanográfico, com 
pouco efeito prático para o país. Não 
existia no Brasil um programa operacio-
nal, com o objetivo de manter uma coleta 
contínua de dados, com viés para pre-
visão meteoceanográfica e com aporte 
anual de recursos.

As boias do PNBOIA coletam uma 
gama de dados ambientais, tais como 
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dados de ondas, ventos, correntes oce-
ânicas, temperatura do ar e da água e 
pressão atmosférica. Todos os dados co-
letados são transmitidos em tempo real e 
disponibilizados para o público por meio 
de uma página na internet [1], como 
também  pelo Global Telecommunication 
System (GTS), para todos os centros de 
previsão meteorológica do mundo.

2. MOTIVAÇÃO

O PNBOIA foi criado em 20 de se-
tembro de 1998 e desde então, opera 
boias fixas e de deriva na costa brasi-
leira. Em 2015, o PNBOIA possuía nove 
boias em operação, desde o litoral do 
Rio Grande do Sul até o Ceará, seu maior 
número de plataformas em campo simul-
taneamente. Atualmente, o número varia 
entre 4 e 5 boias, todas operando na cos-
ta sudeste/sul do Brasil.

Em seus mais de 20 anos de histó-
ria, todas as boias adquiridas e utilizadas 
pelo PNBOIA são importadas. Ou seja, to-
da a eletrônica, sensores, cabeamentos 
e casco são confeccionadas com tecno-
logia estrangeira. Entretanto, nos últimos 
anos, alguns fatores têm tornado inviável 
esse sistema de aquisição de material 
por meio de importações, tais como:

• As flutuações nas taxas de 
câmbio do dólar aumentaram 
sobremaneira os custos de 
importação;

• A crise financeira que se alastra 
pelo país nos últimos 5 anos, 
diminuindo os recursos disponí-
veis para o Programa;

• O aumento nos casos de vanda-
lismo, principalmente nos anos 
de 2017 e 2018 (Figura 1), que 
diminuíram o número de boias 
em operação e causaram gran-
de perda de material [2][3];

Uma solução encontrada para mi-
nimizar os impactos desses fatores está 
em processo de execução na Marinha do 
Brasil: a nacionalização dos componen-
tes importados. O PNBOIA está buscando 
parcerias com empresas brasileiras de 
tecnologia para o desenvolvimento de so-
luções nacionais para sistemas de coleta 
de dados meteoceanográficos no mar.

Dentre as soluções nacionais de-
senvolvidas pelo PNBOIA, uma delas é a 
OCAS, cujos resultados serão apresenta-
dos neste artigo.

Figura 1 – Número de casos (esquerda) e perdas 
financeiras (direita) referentes ao vandalismo 

nas boias do PNBOIA ao longo dos últimos anos. 
Importante observar um grande aumento de 

casos e de prejuízos em 2017, e a manutenção de 
valores elevados em 2018. Fonte: [2].

• A ausência de assistência téc-
nica das empresas estrangeiras 
no Brasil; e

• Dificuldade de se obter equi-
pamentos sobressalentes para 
materiais importados.



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXV

133133

ARTIGOS

ano, o primeiro protótipo plenamente 
funcional da boia foi testado com su-
cesso em ambiente costeiro, na baía da 
Ilha Grande, Rio de Janeiro. Um segundo 
protótipo operou ininterruptamente entre 
julho de 2014 e julho de 2015, em am-
biente offshore da Bacia de Santos.

A Marinha do Brasil já utilizou a 
BMO-BR em algumas de suas atividades, 
cabendo destacar:

• lançamento das boias do pro-
jeto Rede de Modelagem e 
Observação Oceanográfica 
(REMO) e Rede de Eletrônica 
Meteoceanográfica Offshore 
(REMETEOO), pelo NOc Antares, 
em 2015 [7];

• lançamento da boia SANTOS 
com o Antares, em conjunto 
com a empresa NAVCON e o 
Laboratório de Instrumentação 
Oceanográfica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (LIOc/
UFRJ), em 2017 [8]; e

• lançamento da boia ITAOCA, 
em conjunto com a empresa 
MESSENOCEAN, em 2018 [9].

Estas boias seguem uma tendên-
cia internacional de abandono de cascos 
metálicos, como já vem ocorrendo com 
NDBC [10]. Com isso, as atividades de 
lançamento, manutenção e transporte 
de boias é logisticamente mais simples.

4. BOIA OCAS – OCEAN AND COASTAL 
ACQUISITION SYSTEM

Pode-se observar que todos os pro-
jetos descritos anteriormente focaram 
em sistemas mais robustos, para aplica-
ções na indústria offshore. Apesar dos 
ótimos resultados apresentados até en-
tão, essas soluções ainda tem alto cus-
to para operação no mercado costeiro e 
portuário. O uso de boias nessas regiões 

3. HISTÓRICO DA TECNOLOGIA PARA 
SISTEMAS DE BOIAS

Em um panorama internacional, os 
primeiros sistemas de medições de dados 
no mar por meio de boias surgiram nas 
décadas de 1960 e 1970, a partir de três 
frentes de desenvolvimento de tecnologias 
[4]: primeiro ondógrafo não-direcional da 
Datawell Waverider; primeiros protótipos 
para medição de ondas direcionais [5]; 
e primeiras boias com coleta de diferen-
tes dados ambientais, pelo National Data 
Buoy Center (NDBC) [6]. Nas décadas de 
1980 e 1990, outras instituições iniciaram 
o desenvolvimento de suas próprias tecno-
logias comerciais, tais como a 3-M Buoy, 
da Axys Technologies Inc (boia utilizada 
pelo PNBOIA); a Wavescan, da FUGRO; e a 
Waverider, da Datawell. Contudo, a literatu-
ra mostra que não há registro de participa-
ção de instituições e empresas brasileiras 
no desenvolvimento desses sistemas [4].

De fato, a primeira boia com al-
gum desenvolvimento nacional que se 
tem notícias é a CONSUB, que operou na 
bacia de Campos nos anos de 1990 e 
1991 [4]. Utilizando um modelo de cas-
co do NDBC e uma eletrônica já consoli-
dada no exterior. Apesar de não ter uma 
tecnologia nacional, iniciava-se a inte-
gração de sensores no Brasil.

Todavia, somente em 2010 é que o 
Brasil iniciou um investimento mais signi-
ficativo em projetos dessa natureza, prin-
cipalmente a partir de uma iniciativa do 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello da 
PETROBRAS (CENPES), em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e pequenas empresas 
brasileiras de base tecnológica. Eles de-
senvolveram a boia denominada Boia 
Meteoceanográfica Brasileira (BMO-BR), 
cujo casco naval foi patenteado pela 
PETROBRAS em 2011. Nesse mesmo 
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tem crescido bastante, principalmente 
devido ao início de projetos para esta-
belecimento de calado dinâmico e para 
monitoramento de dragagens ambientais 
[11][12]. A coleta de dados mais costei-
ros também é de interesse do SMM, prin-
cipalmente para a obtenção de dados 
mais próximos à costa e em regiões por-
tuárias, de modo que seja possível vali-
dar avisos de mau tempo.

A literatura mostra que é possível 
produzir sistemas menos resistentes, 
mas que atendam a todas as expectativas 
e necessidades de ambientes menos se-
veros, como são as áreas costeiras [13].

Assim, considerando esse panora-
ma, a Marinha do Brasil, no âmbito do 
PNBOIA, vem buscando parcerias com em-
presas brasileiras de tecnologia para o de-
senvolvimento de soluções nacionais para 
sistemas de coleta de dados meteocea-
nográficos no mar. Nesse contexto, nasce 
a OCAS, uma boia costeira com estrutu-
ra nacional (Figura 2). A empresa HOLOS 
BRASIL foi a responsável pelo desenvolvi-
mento do casco, que possui 1,4 metros de 

diâmetro e 270,6 kg, de baixo custo e me-
nos robusto, para operação em áreas cos-
teiras. O CHM foi o responsável por adap-
tar toda a eletrônica para essa estrutura 
menor, a partir dos sistemas importados 
já utilizados pelas boias do PNBOIA.

O referido projeto foi iniciado em 
maio de 2018 e a boia foi lançada em 
06 de dezembro desse mesmo ano, na 
baía de Guanabara, nas proximidades 
do CHM (Figura 2). O local foi escolhido 
para os testes iniciais do sistema, que 
se encontrava em processo de valida-
ção, mas já coletando dados em apoio à 
segurança da navegação portuária. Seus 
dados também são disponibilizados pa-
ra o GTS e utilizados pelo SMM para pre-
visões meteoceanográficas costeiras. O 
objetivo é validar o sistema e torná-lo 
operacional para uso pela Marinha do 
Brasil e pela comunidade marítima bra-
sileira, tanto para fins comerciais como 
para fins de defesa.

A seguir, será apresentado co-
mo ocorreu o desenvolvimento da boia 
OCAS-00, considerando os seguintes 

Figura 2 – Boia OCAS em operação na baía de Guanabara (esquerda) 
e desenho esquemático da boia (direita).
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tópicos: casco; superestrutura e tripé; 
sistema de fundeio; sistema elétrico e 
payload da boia; e sensores.

4.1. Casco 

O casco da boia foi desenhado pa-
ra que a mesma tivesse estabilidade no 
mar,  e afim de facilitar a logística de 
transporte, lançamento, recolhimento e 
manutenção da boia (Figura 2). O casco 
é formado por fibra de vidro e preenchido 
com uma espuma injetável. Esta espuma 
aumenta a flutuabilidade do sistema, 
não permitindo que o mesmo afunde em 
caso de quebra ou choque com a boia.

4.2. Superestrutura e tripé

A superestrutura se refere à por-
ção superior da boia, onde se localizam 
alguns sensores e os painéis solares 
(Figura 2). Foi projetada com auxílio do 
CHM, de modo que o manejo da boia du-
rante a montagem, lançamento e manu-
tenção fosse mais prático. Estes ajustes 
estão relacionados a três equipamentos:

• painéis solares: instalados de 
forma a poderem ser rebatidos 
durante o lançamento. Com 
isso, eles ficam mais protegi-
dos, impedidos de ter impacto 
externo;

• anemômetro: instalado junto 
com o refletor radar em um mas-
tro separado da superstrutura. 
A escolha desse local se deve à 
necessidade de retirada do sen-
sor durante o lançamento, devi-
do à fragilidade do mesmo. Um 
outro motivo da escolha de um 
mastro separado foi possibilitar 
a instalação do sensor em uma 
altura superior à superestrutura 
original da OCAS. Como o ane-
mômetro coleta dados de vento, 

para a previsão meteorológica é 
necessário que os dados  sejam 
corrigidos para 10 metros de al-
titude. A escolha do local foi re-
alizada para diminuir os efeitos 
da camada limite oceânica nas 
medições de dados de vento 
[14]; e

• correntômetro: instalado em um 
orifício presente no casco da 
boia, denominado moonpool. 
Foi adaptada uma estrutura pa-
ra instalação do correntômetro, 
de modo que o mesmo pudes-
se ser conectado à boia após o 
lançamento.

O tripé é a parte localizada abaixo 
do casco da boia (Figura 2). Sua função 
é atuar como um contrapeso, aumentan-
do a estabilidade do sistema. No tripé, 
foi adaptada a base para a colocação de 
anodo de sacrifício visando a mitigar a 
corrosão galvânica.

4.3. Sistema de fundeio

O delineamento de um sistema de 
fundeio para boias é de extrema impor-
tância, tanto para a segurança da mes-
ma como para a garantia da qualidade 
dos dados coletados [15][16]. Desta ma-
neira, o fundeio deve:

• ser resistente o suficiente para 
manter a boia presa ao fundo ma-
rinho durante todo o período de 
operação da mesma;

• fazer com que a boia tenha esta-
bilidade suficiente para que não 
tenha movimentos bruscos; e

• garantir que a boia possua mo-
vimento livre para que consiga 
coletar dados de ondas. Desta 
maneira, o fundeio não pode im-
pedir totalmente o movimento de 
balanço e caturro da mesma.
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A partir do empuxo calculado para 
a boia, verificou-se que o peso úmido 
do fundeio não poderia ser superior a 
377,2 kg, considerando uma margem 
de segurança de 50%. De acordo com 
a empresa fabricante do ondógrafo ins-
talado na boia (TRIAXYS [17]), a carga 
estática do sistema de fundeio deve ser 
da ordem de 230 kg. Neste contexto, o 
fundeio deve ter um peso úmido aproxi-
mado nessa ordem.

Para definição do tipo e compri-
mento do fundeio, foi necessário definir 
primeiramente a profundidade do pon-
to de lançamento (8 m). De acordo com 
[16], para fundeios costeiros, é comum 
usar um sistema somente de correntes 

(all chain), com dimensão entre 2 a 4 ve-
zes a profundidade local. Por fim, consi-
derando a dimensão do fundeio e o peso 
que o mesmo deveria possuir, foi escolhi-
da uma amarra de 1 ¼” com 16 metros 
de comprimento (Figura 3).

4.4. Sistema elétrico e payload da boia

O payload é a porção interna da boia 
onde se localiza toda a eletrônica referen-
te à composição elétrica, processamento 
e armazenamento de dados. Conforme 
informado anteriormente, a eletrônica utili-
zada na OCAS é uma adaptação da eletrô-
nica já estabelecida nas boias do PNBOIA. 
Entretanto, as boias originais do PNBOIA 
são do tipo 3-M, com 3,4 metros de diâme-
tro e 0,62 m³ de volume do payload. Desta 
maneira, houve uma diminuição no espaço 
disponível, uma vez que a OCAS apresenta 
0,164 m³. (Figura 4).

O primeiro desafio foi adaptar o sis-
tema de alimentação elétrico da boia, este 
composto por painéis solares, um módulo 
de distribuição de força e baterias chumbo-
-ácido seladas reguladas por válvula. Para 
as boias 3-M, são utilizadas oito baterias de 
100 Ah; entretanto, a boia OCAS somente 
permitia a instalação de um banco com de 
três baterias (Figura 4). Para verificar se 
esse banco teria uma autonomia suficien-
te para a operação da boia, foi realizada a 
montagem de uma boia indoor, que con-
siste em uma simulação de uma boia me-
teoceanográfica em operação, montada na 
bancada, com a instalação de todos os sen-
sores e sistema de controle de energia. O 
resultado do teste demonstrou que a boia 
OCAS teria uma autonomia de 2 meses sem 
a recarga das baterias com energia solar. 
Sua autonomia diminuiu, porém, isto não 
configurou um problema, uma vez que se 
almeja a utilização da nova boia mais próxi-
mo da costa, o que permite a realização de 
manutenções com maior frequência.Figura 3 – Desenho esquemático do sistema de 

fundeio utilizado para a boia OCAS.
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Um segundo desafio foi adaptar a 
estrutura de coleta de dados das boias 
3-M para servirem em um casco de di-
mensões bem inferiores. Para isso, as 
caixas estanques das eletrônicas inter-
nas foram adaptadas para dimensões 
menores, de modo a caber no local 
(Figura 5). Por fim, foi necessário insta-
lar o ondógrafo da boia, posicionado o 
mais próximo possível do centro de gra-
vidade da boia, sendo medidos todos 
os offsets horizontais e verticais. Estas 
informações foram inseridas no equipa-
mento para que o mesmo se ajustasse à 
coleta de dados.

4.5. Sensores e funcionamento da boia

Foram instalados na boia OCAS os mes-
mos sensores já utilizados nas boias 3M, do 
PNBOIA (Figura 2):

• um anemômetro mecânico, para 
medição de dados de velocidade 
e direção do vento;

• um piranômetro, para coleta de 
dados de radiação solar;

• um higrotermógrafo, para coleta 
de dados de temperatura do ar, 
umidade relativa e temperatura 
do ponto de orvalho;

• um perfilador acústico de 

Figura 4 – Payload da boia com o posicionamento das baterias (esquerda) 
e com a tampa para separação da parte eletrônica (direita).

Figura 5 – Payload da boia com a eletrônica montada (esquerda) 
e o posicionamento do sensor de ondas TRIAXYS no centro de gravidade da boia (direita).
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correntes por efeito doppler (cor-
rentômetro ou ADCP), para coleta 
de perfis verticais de velocidade e 
direção de correntes marinhas e 
dados de temperatura da super-
fície do mar;

• um barômetro, que se localiza 
no interior do payload da boia, 
para coleta de dados de pressão 
atmosférica;

• um ondógrafo, para medição de 
dados de ondas do mar; e

• para segurança da navegação, a 
boia possui uma antena AIS, uma 
lanterna de sinalização náutica e 
um refletor radar.

Todos os sensores externos são co-
nectados ao controlador da boia, que se 
localiza dentro do payload, conforme sis-
tema de cabos apresentados na Figura 6.

A OCAS foi configurada para realizar 
um ciclo de coleta de dados a cada ho-
ra, iniciando na hora cheia. Durante os 
primeiros vinte minutos de cada hora, as 
variáveis ambientais (i.e. ondas, vento, 
correntes, temperatura do ar, pressão 
atmosférica, etc.) são coletadas, com a 
seguinte configuração:

• 0 min: verificação da posição 
pelo GPS;

• 0 min a 5 min: coleta de dados 
com o ADCP;

• 0 min a 10 min: coleta de dados 
meteorológicos, oceanográficos 
e de status da boia; e

• 0 min a 20 min: coleta de dados 
de ondas.

Figura 6 – Detalhe da boia em seu processo de montagem, com posicionamento do moonpool do ADCP 
(esquerda) e com o local de passagem dos cabos para o payload (direita).

Figura 7 – Ciclo horário de funcionamento 
da boia OCAS.
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Os dados são processados nos cin-
co minutos subsequentes, ou seja, são 
realizadas as médias, as análises estatís-
ticas e dos dados de ondas. Após o pro-
cessamento dos dados, a boia permane-
ce 5 minutos estabelecendo contato com 
a rede de satélite para o envio dos dados. 
A boia utiliza os satélites CLS-ARGOS pa-
ra transmissão dos dados. Durante a se-
gunda metade de hora, a boia entra em 
modo de stand by, a fim de economizar 
energia e aumentar sua longevidade na 
água. A Figura 7 ilustra o ciclo de coleta 
de dados da boia OCAS.

5. PRIMEIRO LANÇAMENTO E 
RESULTADOS PREMILINARES

Após o sistema pronto e testado em 
terra, foi definido o local para lançamen-
to do mesmo. A escolha do ponto inicial 
foi definida considerando um local onde 
a boia tivesse uma profundidade suficien-
te para que o fundeio tivesse o peso ne-
cessário para manter a estabilidade do 
sistema. Em adição, o local deveria ser 
próximo ao CHM, permitindo a realização 
de adaptações e manutenções rápidas 
na boia, como também avaliar o seu com-
portamento de forma visual (p.ex.: deriva, 

oscilação devido à passagem de ondas, 
alinhamento vertical, estanqueidade e 
entrada de água). O local escolhido está 
apresentado na Figura 8.

Verificou-se que a operação de lança-
mento e toda a logística envolvida, trans-
porte e embarque do material, foram facili-
tadas devido às dimensões e peso da OCAS 
(Figura 9). A diminuição da carga na opera-
ção foi determinante para uma operação 
mais rápida e segura. Já em campo, a es-
trutura da OCAS apresentou visualmente a 
estabilidade esperada. Porém, por ser tra-
tar de um ponto bastante abrigado, ainda 
será necessário avaliar o comportamento 
da mesma em áreas de maior exposição 
às intempéries marítimas.

Até a data de submissão deste artigo 
(FEV2019), a boia encontrava-se em opera-
ção, com previsão de retirada da água pa-
ra uma primeira avaliação em MAR2019. 
Nesse período de aproximadamente 70 
dias, a boia coletou dados de forma inin-
terrupta, com todos os seus sensores em 
operação. A seguir, serão apresentados al-
guns resultados preliminares deste primei-
ro lançamento.

5.1. Qualificação dos dados

Antes de serem disponibilizados para 
o público e para o SMM, os dados coleta-
dos por essa boia passam por um controle 
de qualidade em tempo real e automático. 

Figura 8 – Local de lançamento da boia OCAS, 
nas proximidades do CHM.

Figura 9 – Fotos do lançamento da boia durante 
operação na Lancha Balizadora Pollux.
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Esta qualificação seguiu os procedimentos 
descritos em [18], e se baseia em códigos 
computacionais que permitem classificar o 
dado utilizando indicadores, denominados 
flags. Esses flags identificam quais dados 
são realmente espúrios e irreais (spikes), e 
quais são suspeitos [18].

5.2. Temperatura da Superfície do Mar (TSM)

A partir dos dados coletados (Figura 
10), é possível verificar temperaturas 
bastante elevadas, podendo atingir va-
lores próximos a 29°C. Nessa época do 
ano, é normal a ocorrência de tempera-
turas menores que 20°C no litoral do 
Rio de Janeiro, normalmente associadas 
à ocorrência de ressurgências costeiras 
[19]. Entretanto, dependendo da posi-
ção da Alta Subtropical do Atlântico Sul, 
não há o favorecimento da ocorrência da 
ressurgência na região [20]. Somando-se 
isso ao aquecimento da água superficial 

durante o verão, esses valores de TSM 
mais elevados eram esperados.

 Infelizmente, não há dados de 
TSM disponíveis para outras boias no 
mesmo período. Entretanto, se compa-
rarmos estes resultados com os dados 
coletados pela boia Niterói, do PNBOIA, 
em 2016, verificou-se que os dados pa-
recem visualmente coerentes (Figura 
10). Entretanto, a boia Niterói, por se lo-
calizar na entrada da baía de Guanabara, 
está mais sujeita a efeitos da ressurgên-
cia costeira [21] e, por isso, apresentou 
temperaturas menores.

5.3. Vento e Pressão Atmosférica

Os dados de vento são coletados por 
um anemômetro mecânico, que se localiza 
a 2,0 metros da superfície do mar. Os da-
dos disponibilizados são corrigidos para a 
altura de 10 metros, utilizando a metodo-
logia descrita por [14].

Figura 10 – Série temporal dos dados de temperatura da superfície do mar para a boia OCAS (acima) e para 
a boia Niterói, do PNBOIA (abaixo). Importante observar que os dados se referem às mesmas datas, mas em 

anos diferentes. As lacunas de dados presentes no gráfico da boia OCAS estão diretamente relacionados 
à intermitência na transmissão dos dados satelital. O mesmo não ocorre para a boia Niterói, pois os dados 

apresentados se referem aos coletados diretamente do datalogger do equipamento.
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Foram realizadas comparações dos 
dados coletados pela OCAS com duas esta-
ções meteorológicas do Instituto Nacional 
de Meteorologia - INMET (Niterói e Forte de 
Copacabana) e uma estação da Rede de 
Meteorologia do Comando da Aeronáutica 
– REDEMET (Aeroporto Santos Dumont). É 
importante salientar que, apesar dessas esta-
ções meteorológicas se localizarem nas proxi-
midades da baía de Guanabara, as condições 
meteorológicas são bem distintas para cada 
local, podendo o vento apresentar velocida-
des e direção bem diferentes para cada ponto 
em um mesmo instante de tempo.

A partir da comparação dos resultados 
(Figura 11), é possível verificar que os valores 
de velocidade do vento estão em uma mes-
ma ordem de grandeza. No caso dos dados 
de Copacabana, a mesma apresenta maio-
res intensidades de vento, principalmente 
por estar localizada em uma área menos 
abrigada e mais próxima do mar, sendo mais 
suscetível à ação das brisas [22].

O mesmo ocorre para os dados de pres-
são atmosférica (Figura 11). A boia OCAS e 
as estações do INMET apresentaram valores 
de pressão muito próximos, com a mesma 

tendência de variação. Também é possível ob-
servar uma defasagem dos dados de pressão 
para a estação do INMET em Copacabana, da 
ordem de 3hPa. Possivelmente, essa diferen-
ça está associada à ausência de calibração 
do offset da pressão atmosférica ao nível do 
mar da referida estação.

5.4. Ondas

O ondógrafo instalado na OCAS é o 
sensor que necessita de  maior atenção 
em sua configuração e no processamento 
dos dados coletados. Isso ocorre porque 
o ondógrafo que utilizamos (o TRIAXYS) 
foi desenvolvido e testado em boias com 
comportamento hidrodinâmico, peso e al-
tura diferentes [23]. Desta maneira, com 
a passagem de uma onda, caso a OCAS 
apresente uma resposta diferente do es-
perado, os dados coletados não serão 
úteis. Os dados de ondas serão apresen-
tados aqui, mas os mesmos ainda pre-
cisam de uma validação, que somente 
ocorrerá a partir da comparação de seus 
dados com a coleta concomitante com ou-
tro ondógrafo de referência.

Figura 11 – Série temporal dos dados de vento (cima) e pressão atmosféria (baixo) para a boia OCAS e as 
estações meteorológicas do INMET (Niterói e Copacabana) e do REDEMET (Aeroporto de Santos Dumont).
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A partir dos dados coletados (Figura 
12), verificou-se que as alturas de onda re-
gistradas estão de acordo com o esperado 
e o obtido pelas boias do PNBOIA na baía 
de Guanabara. A média das alturas signifi-
cativas foi da ordem de 0.2 metros (Figura 
12), o que corrobora com a literatura, que 
afirma que as ondas na baía são inferiores 
a 1 m de altura [24]. Comparando esses re-
sultados com os dados coletados pela boia 
Niterói em 2016, é possível verificar que os 
valores são bem próximos (Figura 12).

O maior valor medido pela boia OCAS 
ocorreu no dia 04/02/2019, com altura sig-
nificativa de ondas próximas a 0.5 metros. No 
período, a baía de Guanabara recebeu ondu-
lações de Sul, com alturas próximas a 2 me-
tros na entrada da baía, conforme registros da 
boia RJ-03, do Sistema de Monitoramento da 
Costa Brasileira (SIMCOSTA). Uma hipótese é 
que essas ondulações tenham atingido a boia 
OCAS, devido ao fato de a direção preferencial 
de propagação ser de sul [25]. Entretanto, es-
sa informação não pôde ser confirmada com 
os dados existentes até o momento.

Figura 12 – Série temporal dos dados de altura significativa de onda para a boia OCAS (acima) e boia 
Niterói, do PNBOIA (abaixo). Importante observar que os dados se referem a períodos diferentes.

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
FUTURAS

Até o presente momento, a iniciativa 
da Marinha do Brasil e da empresa HOLOS 
BRASIL para o desenvolvimento de uma 
boia costeira para coleta de dados mete-
orológicos e oceanográficos vem se mos-
trando um sucesso. A boia está apresen-
tando um comportamento esperado para 
as situações de mar para que ela foi dese-
nhada, como também os dados coletados 
parecem ser consistentes.

De fato, o local escolhido para o lan-
çamento era uma região bastante abriga-
da, o que não permite avaliar com maior 
detalhamento a capacidade de adaptação 
da boia para condições de mar menos favo-
ráveis. Ademais, os dados meteoceanográ-
ficos coletados apresentaram boa correla-
ção com outros sistemas de coleta de da-
dos presentes no local, tais como o INMET 
e do REDEMET. Entretanto, para que a co-
leta de dados pela boia seja validada, é ne-
cessário que a mesma seja instalada nas 
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proximidades de outro sistema já comercial. 
Nesse contexto, é intenção lançar a OCAS 
em um segundo momento, nas proximida-
des da boia RJ4 ou RJ3, do SIMCOSTA. De 
fato, a maior preocupação é validar a coleta 
e o processamento dos dados de ondas co-
letados pela OCAS, a partir da comparação 
com um ondógrafo de referência.

Como perspectiva futura, a equipe 
técnica do PNBOIA pretende substituir a ele-
trônica da OCAS por um sistema integrado 
e desenvolvido pela Marinha do Brasil. Essa 
integração permitirá uma maior nacionali-
zação do sistema, com mais maleabilidade 
na configuração dos equipamentos.

Com relação aos custos da referida 
boia, a mesma já apresenta uma vantagem 
operacional bastante significativa em rela-
ção às outras boias do PNBOIA que são uti-
lizadas em áreas costeiras. Considerando a 
situação atual, já foi possível verificar uma 
diminuição dos custos da ordem de 70%.

Por fim, apesar de ainda ser um protó-
tipo, e com necessidade de algumas adap-
tações, seus dados já estão disponíveis em 
tempo real pelos sistemas do CHM para o pú-
blico geral. Com isso, já vem sendo utilizada 

em apoio a segurança da navegação portu-
ária. Seus dados também são disponibiliza-
dos para o GTS e utilizados pelo SMM para 
previsões meteoceanográficas costeiras. O 
objetivo é validar o sistema e torná-lo opera-
cional para uso pela Marinha do Brasil e pela 
comunidade marítima brasileira, tanto para 
fins comerciais como de defesa.

Com esta iniciativa, a Marinha do Brasil 
fomenta o estudo científico na área costeira, 
desenvolvendo novos métodos e produtos 
para o auxílio às práticas navais e ambien-
tais em toda a costa brasileira, assim como à 
indústria nacional através dessas parcerias.
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RESUMO

Dados históricos de velocidade de 
correntes, coletados por ADCPs de três 
boias meteoceanográficas do PNBOIA 
(Santos, Itajaí e Rio Grande), foram uti-
lizados para caracterizar o escoamento 
médio e a variabilidade da Corrente do 
Brasil em superfície ao largo da costa sul 
brasileira. Estimara-se os valores de mé-
dia e desvio padrão da velocidade da cor-
rente para cada série analisada. A análise 
dos resultados mostrou uma variação do 
fluxo principal da corrente tanto na com-
ponente de velocidade paralela quanto na 
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transversal à linha de costa. Realizou-se 
também a análise das séries temporais 
de velocidade de correntes combinadas 
às imagens de temperatura da superfície 
do mar obtidas por satélite. Os resultados 
mostraram que as variações observadas 
estavam associadas ao deslocamento da 
frente térmica da Corrente do Brasil e à 
formação de feições de mesoescala.
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ABSTRACT

Historical current velocity data collec-
ted by ADCP from three PNBOIA meteoce-
anographic buoys (Santos, Itajaí and Rio 
Grande) were used to characterize the me-
an flow and variability of the Brazil Current 
on the surface off southern Brazilian co-
ast. The mean and standard deviations of 
the current flow were estimated for each 
analyzed series. The result analysis sho-
wed a variation of the main stream flow in 
both  parallel and transverse to the coas-
tline velocity components. The analysis of 
the current velocity time series combined 
with the sea surface temperature satellite 
images wasalso carried out the. The re-
sults showed that the observed variations 
were associated to the displacement of the 
Brazil Current thermal front and the forma-
tion of mesoscale features.

Keywords: 

Meteoceonographic buoys; Operational 
oceanography; Oceanic currents; Data 
analysis; Brazil Current.

1. INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Boias 
(PNBOIA) é um programa multi-institucional 
cuja missão consiste em coletar e dissemi-
nar dados ambientais marinhos através de 
uma rede de boias meteoceanográficas fi-
xas, boias de deriva e flutuadores, trazen-
do benefícios para diferentes áreas, como: 
modelagem meteorológica e oceanográfi-
ca, validação de dados de satélite, previ-
são do tempo, apoio a atividades offshore, 
segurança da navegação, salvaguarda da 
vida no mar e pesquisa científica.

Uma das atividades do PNBOIA prevê 
o estabelecimento e a manutenção da rede 
de boias meteoceanográficas ao largo do 
litoral brasileiro sobre a região da quebra 

da plataforma continental. Os sensores 
presentes nas boias coletam dados de 
temperatura da superfície do mar, direção, 
altura e período de ondas, direção e inten-
sidade do vento, perfil de velocidade das 
correntes na coluna d'água, temperatura 
do ar e do ponto de orvalho; umidade rela-
tiva; pressão; radiação e fluorescência. Os 
dados coletados são transmitidos em tem-
po real, por telemetria satelital, para os sis-
temas do Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM) e disponibilizados gratuitamente via 
internet e no Global Telecommunication 
System (GTS). 

 A quebra da plataforma continen-
tal é uma região de ocorrência de diversos 
processos oceânicos de interesse, entre 
eles o escoamento da Corrente do Brasil 
(CB), a corrente de contorno oeste asso-
ciada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul. 
Ela flui sobre o talude continental, borde-
jando sobre a quebra da plataforma con-
tinental, com direção predominante para 
SW. Associado a essa corrente, é comum a 
ocorrência de fenômenos de mesoescala, 
como vórtices e meandros (SILVEIRA et al., 
2000), sendo possível seu estudo através 
dos dados coletados pelo PNBOIA.

 O objetivo deste trabalho é carac-
terizar o escoamento médio e a variabi-
lidade da CB em superfície ao largo da 
costa sul brasileira a partir de dados his-
tóricos de velocidade da corrente coleta-
dos em três boias meteoceanográficas do 
PNBOIA: Santos, Itajaí e Rio Grande. Para 
auxiliar na interpretação espacial dos 
processos identificados, foram utilizadas 
imagens de temperatura da superfície do 
mar obtidas por satélite.

2. DADOS DE VELOCIDADE DA 
CORRENTE

 Foram analisados dados de perfis 
verticais de intensidade e direção da corren-
te coletados por perfiladores de correntes 
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Figura 1 – Localização da boias meteoceanográficas do PNBOIA.

acústicos, Acoustic Doppler Current Profiler 
(ADCP), instalados em três boias meteoce-
anográficas do PNBOIA, fundeadas na que-
bra da plataforma continental, em posições 

geográficas próximas às cida-
des que as nomeiam: Santos, 
Itajaí e Rio Grande (Figura 1). 

As séries temporais 
são horárias, com cada me-
dição correspondente a uma 
média de dez minutos. Para 
cada boia, foi selecionado 
para análise um período de 
amostragem de dados contí-
nuos entre os anos de 2015 
e 2018 (período no qual as 
três boias estavam opera-
tivas, mas não necessaria-
mente apresentando regis-
tros concomitantes). A pro-
fundidade local dos fundeios 
foi de 200 m, registrando 
dados de boa qualidade 
desde a superfície, em 5 m, 
até aproximadamente 70 m 
de profundidade. A coluna 
d’água foi dividida em cama-
das de medições com espes-
sura de 3,5 m cada.

Os dados coletados 
nas três primeiras camadas 
são transmitidos em tempo 
real, por telemetria satelital, 
para os sistemas do Centro 
de Hidrografia da Marinha 
(CHM) e disponibilizados gra-
tuitamente via internet e no 

BOIA INÍCIO FIM DIAS Lat/Lon
SANTOS 01-Nov-2017 18-Jun-2018 205 25°26,378'S/045°02,17'W

ITAJAÍ 07-Mar-2017 26-Jun-2018 476 27°24,35'S/047°15,93'W
RIO GRANDE 13-Jan-2017 06-Abr-2017 83 31°33,74'S/049°50,24'W

Global Telecommunication System (GTS). 
Os demais dados são recuperados duran-
te as atividades de manutenção preventiva 
das boias.

Tabela 1 – Período de amostragem dos dados analisados em cada boia meteoceanográfica do PNBOIA.
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BOIA INÍCIO FIM DIAS Lat/Lon
SANTOS 01-Nov-2017 18-Jun-2018 205 25°26,378'S/045°02,17'W

ITAJAÍ 07-Mar-2017 26-Jun-2018 476 27°24,35'S/047°15,93'W
RIO GRANDE 13-Jan-2017 06-Abr-2017 83 31°33,74'S/049°50,24'W

 Os dados de velocidade da corrente 
foram decompostos em suas componentes 
zonal (Leste - Oeste) e meridional (Norte - 
Sul) e suas densidades espectrais foram 
determinadas a partir da análise espectral 
de Fourier (EMERY e THOMSON, 1998). 
Utilizando critérios similares aos adota-
dos por SILVEIRA et al. (2008), ROCHA et 
al.(2014) e LIMA (2017), aplicou-se um fil-
tro digital Butterworth do tipo passa-baixa 
com frequência de corte de 72 horas para 
remover o sinal de frequências sub-iner-
ciais e super-inercias e destacar o sinal de 
processos de mesoescala.

 As componentes zonal e meridional 
de velocidade foram ainda rotacionadas 
para o eixo de maior variância (fluxo médio 
da corrente amostrada), que corresponde 
à direção paralela à linha de costa. ROCHA 
et al.(2014), ao compilar resultados obti-
dos por GARFIELD (1990),  SILVEIRA et 
al. (2008) e LIMA (2017) ressaltaram que 
este eixo é aproximadamente paralelo à 
frente térmica média da CB. Após rotacio-
nadas, as componentes passaram a ser re-
feridas no presente artigo como velocida-
des transversal e paralela à linha de costa.

3. ESCOAMENTO MÉDIO E 
VARIABILIDADE DA CORRENTE EM 
SUPERFÍCIE

 Para cada série temporal selecio-
nada (Tabela 1) e para as componentes 
paralela e transversal à linha de costa, 
foram estimados a média e o desvio pa-
drão (ou desvio médio quadrático) da ve-
locidade da corrente ao longo de toda a 
coluna d’água amostrada. A robustez das 
medidas estatísticas mencionadas foram 
aferidas a partir do cálculo do erro padrão, 
seguindo a formulação do teste de hipó-
teses de “Student” (EMERY e THOMSON, 
1998). Médias e desvios padrões meno-
res que o intervalo de confiança de 95% 

(duas vezes o erro padrão) foram conside-
radas estatisticamente não significativas. 
Nessa formulação, o erro padrão depende 
do desvio padrão assim como o número 
efetivo de graus de liberdade.
 Os valores de velocidade média e 
desvio médio quadrático para as profun-
didades de aproximadamente 12 e 51 m 
foram apresentados nas Tabelas 2 e 3. 
Estas profundidades foram escolhidas 
pois observou-se que elas representam 
bem o comportamento da corrente obser-
vado nas camadas de medição próximas 
à superfície e às mais profundas, respec-
tivamente. Como esperado, devido à ro-
tação das componentes da velocidade, o 
escoamento médio manifestou-se princi-
palmente na componente paralela. O perfil 
médio da componente transversal à costa 
foi próximo a nulo ao longo de toda coluna 
d’água em todas as boias analisadas. 
 Os resultados mostraram que o 
escoamento médio da corrente foi mais 
intenso na boia de Santos (-0,37 ±  0,24 
m/s em 51 m de profundidade) do que 
nas boias de Itajaí (-0,15 ±  0,21 em 51 
m de profundidade) e Rio Grande (-0,22 
± 0,16 m/s em 51 m de profundidade), 
sugerindo que a boia de Santos, está lo-
calizada mais próxima ao núcleo da CB 
do que as outras boias. 
 O mesmo comportamento foi obser-
vado nos resultados obtidos para o desvio 
médio quadrático das componentes de 
velocidade paralela à linha de costa, cujo 
maior valor também foi verificado na boia 
de Santos. Essas medidas tiveram ainda a 
mesma ordem de magnitude das médias 
das componentes de velocidade paralela 
calculada nas três séries temporais anali-
sadas e indicam uma grande variabilidade 
da corrente nos pontos analisados. Devido 
à localização das boias analisadas – região 
de escoamento da borda interna da CB con-
forme GARFIELD (1990) e SILVEIRA et al., 
(2008) – sugere-se que a alta variabilidade 
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observada nesse fluxo médio está associa-
da ao deslocamento da posição da frente 
térmica da CB assim como aos processos 
de mesoescala a ela associados, podendo 
gerar, estes últimos, completas inversões 
do sentido de fluxo da corrente.
 Apesar de menores, as intensi-
dades médias das componentes das 
velocidades paralelas à linha de costa 
estimadas nas boias Santos e Itajaí tive-
ram a mesma ordem de magnitude de 

Tabela 3 – Média [m/s] e erro da média, desvio padrão (STD) [m/s] e erro do desvio, das componentes 
paralela e transversal da velocidade medida a ~50 m de profundidade.

BOIA Média STD Média STD
SANTOS -0,39 ± 0,03 0,23 ± 0,02 -0,01 ± 0,02 0,13 ± 0,02

ITAJAÍ -0,10 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,00 ± 0,00** 0,08 ± 0,00
RIO GRANDE -0,14 ± 0,03 0,14 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,07 ± 0,01

BOIA Média STD Média STD
SANTOS -0,37 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,00 ± 0,03 0,13 ± 0,02

ITAJAÍ -0,13 ± 0,02 0,21 ± 0,01 -0,01 ± 0,01** 0,09 ± 0,00
RIO GRANDE -0,22 ± 0,04 0,16 ± 0,03 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01

** Valores abaixo do intervalo de confiança de 95%.

** Valores abaixo do intervalo de confiança de 95%.

Componentes Velocidade Paralela [m/s] Velocidade Transversal [m/s]

Componentes Velocidade Paralela [m/s] Velocidade Transversal [m/s]

 A boia de Santos também mos-
trou os maiores valores de desvio médio 
quadrático em relação à componente de 
velocidade transversal à linha de costa 
(0,13 m/s em 12 e 51 m de profundida-
de). Apesar de a média da intensidade 
da componente transversal à linha de 
costa ser próxima a nulo, os valores de 
desvio médio quadrático indicam varia-
ções no escoamento local também as-
sociadas a esta componente. 

 A velocidade da corrente, na mé-
dia, não apresentou cisalhamento vertical 
significativo, uma vez que o fluxo principal 
da corrente foi na direção sul em toda co-
luna d'água (nas três séries analisadas). 
Assumindo que as camadas de água amos-
tradas comportam-se de modo aproximada-
mente barotrópico, as componentes de velo-
cidade foram integradas na vertical (entre 5 
e 70 m de profundidade), com o objetivo de 
obter uma melhor visualização dos dados. 

Tabela 2 – Média [m/s] e erro da média, desvio padrão (STD) [m/s] e erro do desvio, das componentes 
paralela e transversal da velocidade medida a ~12 m de profundidade.

resultados apresentados por ROCHA et al. 
(2014). Nas regiões próximas a Santos e 
Itajaí, os autores estimaram, em superfí-
cie, intensidades médias de 0,51 ± 0,24 
m/s (em 29 m de profundidade) e 0,34 ± 
0,23 m/s (em 60 m de profundidade), res-
pectivamente. As diferenças observadas 
foram relacionadas à maior proximidade 
do núcleo da CB dos dados coletados por 
ROCHA et al., (2014) cujos fundeios locali-
zavam-se no talude continental. 
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Figura 2 – Componentes de velocidade da corrente paralela (vermelho) e transversal (azul) à linha de costa, integrada 
na coluna d'água, registradas pela boia meteoceanográfica SANTOS no período de novembro de 2017 a junho de 2018.

Figura 3 – Componentes de velocidade da corrente paralela (vermelho) e transversal (azul) à linha de costa, integrada 
na coluna d'água, registradas pela boia meteoceanográfica ITAJAÍ no período de março de 2017 a junho de 2018.

Figura 4 – Componentes de velocidade da corrente paralela (vermelho) e transversal (azul) à linha de costa, integrada 
na coluna d'água, registradas pela boia meteoceanográfica RIO GRANDE no período de janeiro de 2017 a abril de 2018.
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Figura 5 – Imagens MUR de TSM (em °C) dos dias 12 
(painel superior) e 25 (painel inferior) de novembro de 2017. 
Os quadrados pretos mostram a localização das boias 
meteoceanográficas do PNBOIA de Santos, Itajaí e Rio Grande.

 As Figuras 2, 3 e 4 mostram as 
componentes de velocidade da corrente 
paralela (vermelho) e transversal (azul) à 
linha de costa, integrada na coluna d'água, 
registradas respectivamente pelas boias 
meteoceanográficas de Santos (novembro 
de 2017 a junho de 2018), Itajaí (março 
de 2017 a junho de 2018) e Rio Grande 
(janeiro de 2017 a abril de 2018).
 Os resultados das análises das sé-
ries temporais corroboraram as estatísti-
cas básicas e mostraram uma pre-
dominância ao longo do tempo da 
direção da corrente para sul nos 
três pontos de análise. Entretanto, 
foi possível observar uma grande 
variação na intensidade da cor-
rente ao longo do tempo, e tam-
bém uma significativa variação na 
direção da corrente, apresentan-
do as três séries eventos de inver-
são do fluxo para norte (Figura 3). 
 Valores máximos da com-
ponente de velocidade paralela 
à linha de costa atingiram -0,8 
m/s em Santos, -0,74 m/s em 
Itajaí e -0,48 m/s em Rio Grande. 
Na componente transversal à li-
nha de costa, foram observados 
máximos de 0,46, -0,26 e 0,15 
m/s, respectivamente. MÜLLER 
et al. 1998, nas proximidades de 
28ºS, observaram a CB confina-
da próxima à quebra da platafor-
ma continental, com velocidades 
máximas para sul de aproxima-
damente 0,45 m/s. 
 O comportamento do es-
coamento médio da corrente e a 
variabilidade associada podem 
ser melhor explicados a partir de 
uma análise conjunta das séries 
temporais de velocidade da cor-
rente e imagens de temperatura 

 A partir das imagens de TSM foi 
possível analisar espacialmente (em super-
fície) o comportamento da corrente oceâni-
ca próximo aos locais de fundeio da boias 
meteoceanográficas. As feições de meso-
escala geradas pela CB nas costas sudeste 
e sul do Brasil apresentam forte assinatura 
térmica na superfície do mar, sendo marca-
dos pelo gradiente de temperatura existen-
te entre o núcleo e a borda das estruturas 
(LORENZZETTI et al., 2009). 

da superfície do mar (TSM) ob-
tidas por satélite. 
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 As imagens compõem uma base de 
dados denominada Group For High Resolution 
Sea Surface Temperature (GHRSST) e são re-
sultantes de uma análise do GHRSST L4 MUR 
Global Foundation Sea Surface Temperature 
Analysis. Os dados da análise Multiscale 
Ultrahigh Resolution (MUR) são diários, de 
resolução espacial de 1km, baseados em 
dados de observações noturnas de TSM de 
vários instrumentos que incluem o AMSRE, o 
MODIS, WindSat e observações in situ de TSM 
do projeto NOAA iQuam (CHIN et al., 2010). A 
análise espacial destas imagens de TSM cor-
roborou a hipótese de que o deslocamento da 
frente térmica da CB e a formação de feições 
de mesoescala geraram variações no escoa-
mento da corrente local amostrada.
 A Figura 5 apresenta duas imagens 
de TSM, dos dias 12 e 25 de novembro de 
2017. Nesta figura, os quadrados pretos mos-
tram a localização das boias Santos, Itajaí e 
Rio Grande. Comparando a localização das 
boias com o gradiente térmico, que demarca 
o limite entre as águas mais quentes da CB 
(que transporta Água Tropical em superfície) 
e águas costeiras mais frias, observou-se que 
as três boias estavam localizadas sobre re-
gião de influência do escoamento da CB.
 Analisando-se de forma conjunta as 
imagens de TSM e os dados amostrados in 
situ, foi possível observar a influência de es-
truturas de mesoecala no escoamento da 
corrente. Os dados de ADCP obtidos em Itajaí 
durante o mês de novembro de 2017 e ima-
gens de satélite para o mesmo período ilus-
tram como o meandramento da CB ocasiona 
inversões para norte no fluxo principal da cor-
rente. Esta inversão ocorreu a partir do dia 20 
de novembro, nos dados de ADCP (Figura 3), 
tendo sido observado nas imagens de TSM 
o meandramento da CB do Brasil na região 
(painel inferior da Figura 5). Neste momento, 
as imagens sugerem a ocorrência de uma cir-
culação ciclônica localizada na borda interna 
da frente térmica da CB. Esta seria gerada 
pela sucessão de cristas e cavados (núcleos 

de vorticidade positiva e vorticidade negativa) 
associados ao comportamento meandrante 
da corrente. Imagens de meados de novem-
bro (painel superior Figura 5) mostraram o 
comportamento contrário, quando a CB esta-
va mais estável. Neste momento, foi possível 
observar nos dados de ADCP um fluxo predo-
minante para sul da velocidade da corrente. 
 A descrição acima ilustra eventos 
de inversão da corrente que foram obser-
vados ocorrendo nos dados analisados em 
Santos, Itajaí (principalmente e de forma 
recorrente) e Rio Grande. Assim como em 
ROCHA et al., (2014), os resultados mos-
tram que o CB apresenta uma variabilidade 
significativa na costa sul brasileira, corro-
borando a importância da atividade de me-
soescala dentro desta região.

4. CONCLUSÕES

 O escoamento médio e a variabilida-
de da CB em superfície ao largo da costa sul 
brasileira foi estudado a partir de dados his-
tóricos de velocidade da corrente coletados  
pelo PNBOIA entre os anos de 2017 e 2018 
em três regiões distintas da quebra da pla-
taforma continental da costa sul brasileira: 
Santos, Itajaí e Rio Grande. Para auxiliar na 
interpretação dos resultados encontrados, fo-
ram analisados, de forma conjunta imagens 
de TSM para o mesmo período.
 Em termos de escoamento médio, os 
resultados mostraram nos três pontos, cor-
rentes locais fracas, características da região 
da borda interna da CB, com direção predomi-
nante do escoamento para sul. Entretanto, o 
deslocamento do núcleo da CB em direção à 
costa é capaz de gerar significativos aumen-
tos na intensidade da corrente, alterando o 
padrão de escoamento da corrente nos pon-
tos analisados. Este padrão também pode 
ser alterado pela formação de estruturas de 
mesoescala (meandros e vórtices) que além 
da intensificação podem gerar a inversão da 
direção da corrente para norte. 
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RESUMO

Grandes esforços estão sendo 
empregados por diversos cientistas e 
centros especializados em previsão 
de tempo para representar numerica-
mente a ocorrência de precipitação. 
Recentemente, dois pesquisadores 
do National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), Gálvez e Davison 
(2016), desenvolveram um novo índice 
de instabilidade termodinâmica voltado 
para o Caribe e a América Central, cha-
mado Índice Galvez-Davison (GDI). Logo, 
motivados pelos bons resultados obti-
dos por esse índice, este trabalho teve 
como objetivo implementar o cômpu-
to do GDI usando as saídas do modelo 
regional alemão Consortium for Small-
scale Modeling (COSMO) e o modelo 
reginal americano Weather Research 
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IMPLEMENTAÇÃO DO ÍNDICE GDI 
NOS MODELOS REGIONAIS COSMO E WRF 

DO SERVIÇO METEOROLÓGICO MARINHO (SMM)

and Forecasting Model (WRF). Este ín-
dice auxilia, diariamente, o previsor do 
Serviço Meteorológico Marinho (SMM) 
na tomada de decisão em casos que ne-
cessitem da emissão de avisos de mau 
tempo devido a ocorrência de chuva for-
te, principalmente nos meses de prima-
vera e verão. 
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ABSTRACT

Great efforts have been employed 
by several scientists and centers spe-
cialized in weather forecasting to repre-
sent the occurrence of precipitation nu-
merically. Lately, two researchers from 
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the National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), Gálvez and 
Davison (2016), developed a new in-
dex of thermodynamic instability for 
the Caribbean and Central America, 
called the Galvez-Davison Index (GDI). 
Therefore, motivated by the good results 
obtained by this index, the results of this 
study were based on those obtained by 
the German regional model Consortium 
for Small-scale Modeling (COSMO) 
and the US model Weather Research 
and Forecasting Model (WRF).This in-
dex aids the forecaster of the Marine 
Meteorological Service (SMM), on a dai-
ly basis, to provide issuance weather 
warnings due to the occurrence of heavy 
rain, especially in the spring and sum-
mer months.

Keywords: 

Severe weather, Galvez-Davison, imple-
mentation at SMM.

1. INTRODUÇÃO

A ocorrência de fenômenos mete-
orológicos vem influenciando cada vez 
mais o cotidiano do ser humano. Dentre 
esses, a precipitação é um dos fenôme-
nos de maior importância e, no entanto, 
uma das variáveis meteorológicas mais 
complexas de ser representada nume-
ricamente, sobretudo nas regiões tropi-
cais e subtropicais devido às diferentes 
forçantes atmosféricas que podem oca-
sionar chuva nessas regiões.

Neste sentido, grandes esforços 
estão sendo empregados por diversos 
cientistas e centros especializados em 
previsão de tempo ao redor do mundo. 
O intuito é melhorar a previsibilidade da 
ocorrência de chuva por meio de dife-
rentes modelos de previsão numérica, 
que são constituídos por um conjunto 

de equações matemáticas que regem os 
movimentos da atmosfera. Esse conjunto 
de equações, ainda que bem descrito na 
literatura, não possui solução completa 
e desta forma alguns parâmetros físicos 
não são resolvidos diretamente pelos 
modelos numéricos, mas são represen-
tados por meio de parametrizações que, 
por sua vez, podem negligenciar a atu-
ação de sistemas de escalas menores, 
como por exemplo, células convectivas, 
comuns nas estações de primavera e ve-
rão, especialmente na região sudeste do 
Brasil, e estão associadas à ocorrência 
de tempo severo.

Na tentativa de melhor representar 
as células convectivas associadas a even-
tos extremos de precipitação, os índices 
de instabilidade termodinâmica têm sido 
amplamente usados para prognosticar a 
precipitação decorrente dessas células, 
como por exemplo o Índice K (IK), o Índice 
Total Totals (ITT), o Índice  Lifted (IL) e o 
Índice  de Showalter (IS) (MACHADA et al, 
2017; HALLAK e PEREIRA FILHO, 2012; 
FEDOROVA et al. 2010). Recentemente, 
dois pesquisadores do National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA), 
Gálvez e Davison (2016), desenvolveram 
um novo índice de instabilidade termodi-
nâmica voltado para o Caribe e a América 
Central, chamado Índice Galvez-Davison 
(GDI), publicando uma análise detalhada 
da acurácia do Índice para a região de in-
teresse. Desde então, os campos de prog-
nóstico do GDI, computados com as saídas 
do modelo Global Forecast System (GFS), 
vêm sendo disponibilizados diariamente 
no website da NOAA (www.wpc.ncep.no-
aa.gov/international/gdi/) para diferentes 
áreas do globo, incluindo a América do Sul. 

Recentemente, Donndelinger (2018), 
analisou a viabilidade de aplicar o GDI na 
previsão de tempo severo associado a 
presença de células convectivas, obten-
do resultados satisfatórios para a região 
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norte da África e, por consequência, re-
comendando o uso do GDI em conjunto 
com outras ferramentas de previsão de 
tempo para auxiliar na previsão desses 
eventos. Desta forma, diante dos bons 
resultados divulgados na literatura, este 
trabalho se propôs a aplicar o algoritmo 
do GDI na linguagem de programação 
e visualização de dados Grid Analysis 
and Display System (GrADS), disponibi-
lizando o índice em campos prognósti-
cos para a METAREA V, e especialmente 
para a região costeira do Brasil, pro-
porcionando a utilização de mais uma 
ferramenta para auxiliar o previsor do 
Serviço Meteorológico Marinho (SMM) 
na tomada de decisão quanto a previ-
são de chuvas intensas.

O cômputo do GDI, disponibilizado 
em campos espaciais para o SMM, foi 
realizado usando as saídas do modelo 
regional alemão Consortium for Small-
scale Modeling (COSMO) e o modelo 
regional americano Weather Research 
and Forecasting Model (WRF), buscan-
do manter as configurações do campo 
exatamente como está disponível no 
website da NOAA. 

2. METODOLOGIA

Conforme descrito por Gálvez e 
Davison  (2016), o GDI (adimensional) é 
o resultado da soma de três sub-índices 
relacionados a convecção, mais um fator 
de correção devido à topografia. Logo, o 
GDI pode ser escrito como:

GDI = CBI + MWI + II + TC

Onde, CBI é o índice de flutuabilida-
de da coluna, MWI é o índice de aqueci-
mento na média troposfera, II é o índice de 
inversão e TC é o fator de correção devido 
à topografia. Todos os termos que com-
põem a equação do GDI, com exceção do 

TC, são calculadas usando a temperatura 
e a razão de mistura nos níveis 950, 850, 
700 e 500 hPa. Já o TC é calculado ape-
nas em função da pressão em superfície. 
A descrição completa do cálculo de cada 
termo da equação do GDI pode ser encon-
trada em Gálvez e Davison (2016).

Valores do GDI acima de +45 indi-
cam um alto potencial para o desenvol-
vimento de tempestades generalizadas; 
valores entre +35 e +45 indicam poten-
cial para o desenvolvimento de tem-
pestades localizadas; entre +35 e +25 
indicam chuvas e trovoadas isoladas; 
entre +25 e +15 indicam possibilidade 
de chuvas isolada e rápida; entre +15 
e +05 indicam possibilidade de chuvas 
isoladas e muito rápidas, já os valores 
abaixo de +05 indicam condições des-
favoráveis à formação da convecção. 
A descrição detalhada dos valores do 
GDI também pode ser encontrada em 
Gálvez e Davison (2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vale ressaltar que os resultados 
apresentados neste trabalho limitaram-
-se apenas à apresentação do produto, 
ou seja, não foi realizado um estudo 
aprofundado da acurácia do produto GDI 
para o Brasil. Porém, além do campo es-
pacial do GDI também são mostradas 
imagens de satélite e de radar meteoro-
lógico com o intuito de uma breve com-
paração sem fins de validação. 

Desta forma, a Figura 1 mostra os 
campos com a distribuição espacial do 
GDI, computado com as saídas dos mo-
delos COSMO (Figura 1a) e WRF (Figura 
1b) para o prognóstico do horário de 15Z 
do dia 15 de fevereiro de 2019. Nesses 
campos, é possível observar que em gran-
de parte da área continental do Brasil 
e em partes da METAREA V, o GDI apre-
senta valores positivos acima de +25, 
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Figura 1 – Distribuição espacial do GDI computado com as saídas dos modelos COSMO (a) e o WRF (b) 
para o prognóstico de 15Z do dia 15FEV2019.

Figura 2 – Imagem de satélite para o horário das 14Z do dia 15FEV2019. 
Fonte: http://satelite.cptec.inpe.br/home/index.jsp.
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Figura 3 – Imagem dos radares meteorológicos das regiões sul e sudeste do Brasil para o horários das 
12Z do dia 15FEV2019. Fonte: https://www.redemet.aer.mil.br/.

indicando que todas essas áreas apre-
sentavam uma condição de instabilidade 
termodinâmica favorável à convecção. 

Observando a imagem de satéli-
te (Fig. 2), para um horário próximo ao 
do prognóstico do GDI (Fig. 2), nota-se 
que há semelhança entre as áreas com 
instabilidade termodinâmica favorável 
à atividade convectiva e às áreas com 
nebulosidade na imagem de satélite, o 
que indica que a instabilidade observa-
da pelo cômputo do GDI se converteu 
satisfatoriamente em nuvens.

Ao observar as regiões sul e sudeste 
do Brasil (retângulo azul), verifica-se a pre-
sença de nuvens espessas sobre a região 
(Figura 2), coincidindo com as áreas em 
que o GDI (Figura 1) manteve-se com valo-
res acima de +35, que, pela definição em 
Galvez e Davison (2016), regiões se encon-
tra com condições favoráveis ao desenvol-
vimento de tempestades generalizadas. 
Analizando a imagem com o mosaico dos 

radares meteorológicos das regiões sul e 
sudeste (Figura 3), observa-se que havia 
precipitação naquela região, com núcleos 
de chuva espalhados pelo centro leste dos 
estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, corroborando o prognóstico 
de instabilidade termodinâmica apresen-
tado nos campos do GDI.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo 
apresentar a implementação do índice GDI 
de forma operacional no SMM. Os cálcu-
los deste índice foram obtidos a partir das 
saídas diárias e operacionais dos modelos 
regionais COSMO e WRF. 

A utilização do índice GDI, rotineira-
mente, pelo previsor do SMM, passou a 
auxiliar na identificação de regiões propí-
cias à ocorrência de fenômenos convecti-
vos associados a tempo severo. Isso indica 
que a utilização desse índice em conjunto 
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com outras ferramentas de previsão de 
tempo pode auxiliar a previsão de ocorrên-
cia de precipitação, contribuindo para a 
tomada de decisão em casos que necessi-
tam da emissão de avisos de mau tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MACHADO, J. P.; CARDOSO C. S.; Quadro M. F. L.; ALMEIDA T. D.; COSTA N. M.; RODRIGUES, 
G. L.; RODRIGUES T. S. & PAULA L. A.: Análise preliminar dos índices de instabilidade a partir 
de simulações realizadas com o modelo Weather Research and Forecasting (WRF) para o sul 
do Brasil. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 
40 - 2 / 2017 p. 153-162.

HALLAK R. & PEREIRA FILHO A. J.: Análise de desempenho de índices de instabilidade atmos-
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No entanto, recomenda-se a reali-
zação de mais estudos para comprovar 
a eficácia do GDI na previsão de even-
tos extremos de precipitação sobre o 
Brasil e a METAREA V.
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RESUMO

Este trabalho analisa eventos de res-
saca através do fluxo de energia de ondas 
de gravidade. Foram analisados e classifica-
dos 53 eventos de ressacas que ocorreram 
no litoral brasileiro entre janeiro de 2017 e 
setembro de 2018. Destes, três eventos fo-
ram selecionados como estudos de caso 
para uma investigação mais aprofundada, 
referentes às cidades de Fortaleza/CE e 
Itajaí/SC. Ao todo, foram utilizados: (1) avi-
sos de mau tempo emitidos pelo Serviço 
Meteorológico Marinho; (2) notícias veicula-
das pela mídia; (3) dados in situ de boias; (4) 
cartas sinóticas, e (5) resultados de modela-
gem numérica (WAVEWATCH III e COSMO). 
Foi estabelecido um limiar teórico para o flu-
xo de energia relacionado a eventos de res-
saca, P(HS = 2,5 m, T = 10 s) = 31,25 kW/m. 
Observou-se que 49 dos 53 casos analisa-
dos (92,5%) tiveram fluxo de energia acima 
deste limiar. Portanto, concluiu-se que o flu-
xo de energia é uma ferramenta potencial 

para a previsão de ressacas, sendo indicada 
a sua implementação em atividades de pre-
visão operacional.

Palavras-chave:

Ressaca, Fluxo de Energia, Ondas de 
Gravidade, Vulnerabilidade Costeira.

ABSTRACT

This project analyzes storm surge 
events through the calculation of the wa-
ve power of gravity waves. 53 storm surge 
events that happened along the Brazilian co-
ast between January 2017 and September 
2018 were analyzed and classified. From 
these, three events were selected as case 
studies for deeper investigations, refering 
to the cities of Fortaleza/CE and Itajaí/SC. 
Altogether, the following types of data were 
used: (1) severe weather warnings issued by 
the Brazilian Marine Meterological Service; 
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(2) news from the media; (3) in situ buoy data; 
(4) synoptic charts, and (5) numerical mode-
ling results (WAVEWATCH III and COSMO). 
A theoretical threshold was established for 
the wave power of storm surge events, P(HS 

= 2,5 m, T = 10 s) = 31,25 kW/m. 49 out of 
the 53 analyzed cases (92,5%) presented a 
wave power that is higher than this threshold. 
Therefore, it was concluded that the wave 
power is a potential tool for storm surge fore-
cast, suggesting that it be be implemented in 
operational forecast activities.

Keywords:

Storm Surge, Wave Power, Gravity Waves, 
Coastal Vulnerability.

1. INTRODUÇÃO

Ressacas são popularmente conhe-
cidas como eventos em que ondas oceâ-
nicas atingem regiões costeiras de modo 
a causar prejuízos sociais e econômicos. 
Tais ondas são de gravidade de superfície, 
sendo a superfície a interface oceano-at-
mosfera. Tipicamente, tais eventos contam 
com um nível do mar mais elevado que o 
usual e, quando significativos, são noticia-
dos em diversos meios de comunicação.

Devido aos prejuízos que as ressacas 
podem causar, a capacidade de prevê-las 
é necessária para a segurança da nave-
gação, a salvaguarda da vida humana no 
mar, a engenharia costeira e o planeja-
mento urbano. Para tanto, é importante 
entender seu processo de formação de 
maneira interdisciplinar.

Comumente, é necessária a combi-
nação de diversos fatores para a ocorrên-
cia dos prejuízos mais significativos. Um 
deles se manifesta quando o nível do mar 
está mais elevado que o usual, o que po-
de ocorrer por diversos motivos, fazendo 
com que regiões mais distantes da linha 
de costa sejam atingidas pelas ondas. Esta 

elevação momentânea no nível médio do 
mar pode se dar por fenômenos:

• astronômicos, como a ocorrência 
de uma preamar de sizígia; ou

• meteorológicos, como a ocorrên-
cia de ventos fortes (wind set-up, 
transporte de Ekman) ou ano-
malias no campo de pressão at-
mosférica (efeito do barômetro 
invertido).

Tais fenômenos meteorológicos po-
dem ocorrer tanto localmente (a atmosfera 
influencia o nível do mar local), quanto re-
motamente (a anomalia da altura do nível 
do mar se propaga por milhares de quilô-
metros pela costa, por exemplo, na forma 
de ondas de Kelvin). Ainda, acumulados 
de precipitação em curtos intervalos de 
tempo, apesar de não alterarem o nível do 
mar, podem agravar prejuízos por inunda-
ção em regiões costeiras.

Adicionalmente, as próprias ondas 
de gravidade podem localmente elevar o 
nível do mar por um fenômeno chama-
do wave set-up, que tem sua origem nas 
tensões de radiação das ondas, e con-
siste no transporte de massa na direção 
da costa ao longo da zona de arreben-
tação das ondas. Tais ondas podem ter 
sido geradas tanto por ventos locais (va-
gas ou wind sea) quanto por ventos re-
motos, e  se propagado por milhares de 
quilômetros (marulhos ou swell).

Na intenção de prevê-las, é bastante 
comum a análise contínua dos parâmetros 
gerais relacionados às ondas. Exemplos 
são sua altura significativa (HS), seu perío-
do de pico (TP), sua direção de pico, a inten-
sidade do vento que as gerou, a duração 
deste vento e o tamanho da pista (fetch) 
sobre a qual este vento soprou. Contudo, 
muito ainda permanece em discussão na 
comunidade científica a respeito da previ-
são deste tipo de fenômeno.

No Brasil, é atribuição do Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM) a produção 
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de previsões meteoceanográficas, como 
por exemplo os avisos de ressaca, a fim 
de prover informações acerca da seguran-
ça da navegação. Este serviço, a cargo da 
Marinha do Brasil (MB), por meio do Decreto 
nº 70.092, de 2 de fevereiro de 1972:

• é operado pelo Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM) 
por delegação de competên-
cia da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN);

• decorre dos compromissos 
assumidos pelo Brasil como 
Estado-Membro da Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), 
e signatário da Convenção 
Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar (SOLAS); e

• em cumprimento à missão do 
CHM, produz informações am-
bientais necessárias à aplicação 
do Poder Naval, à Segurança da 
Navegação e aos projetos nacio-
nais de pesquisa de interesse da 
Marinha do Brasil.

É neste contexto que as Normas da 
Autoridade Marítima para as Atividades 
de Meteorologia Marítima (NORMAM-19) 
definem as situações em que devem ser 
emitidos avisos de mau tempo relacio-
nados à possibilidade de ressaca. De 
acordo com tais normas, avisos devem 
ser emitidos quando houver ondas com 
altura significativa (HS) de 2,5 m ou su-
perior atingindo a costa.

Contudo, conforme mostrado por 
Innocentini et al. (2014), a análise contí-
nua somente dos parâmetros gerais aci-
ma listados pode vir a falhar na previsão 
de ressacas. Em seu trabalho, o fluxo de 
energia das ondas (do inglês, flux of ener-
gy ou wave power) é destacado, por ser 
uma grandeza que expressa a quantidade 
de energia transferida à costa. A variável 
altura significativa potencial (HSP) é defi-
nida como uma maneira alternativa de se 

interpretar o fluxo de energia. Em poucas 
palavras, HSP é a altura significativa que 
um sistema de ondas teria se seu período 
fosse normalizado para 10 s e seu fluxo de 
energia fosse mantido constante.

É o conjunto de todos os parâmetros 
gerais acima listados que resulta num fluxo 
de energia que, por sua vez, em interação 
com a batimetria local, regula a altura que 
as ondas terão na costa. A título de ilustra-
ção, um sistema com HS = 3,0 m e T = 6 s 
pode ter um fluxo de energia menor do que 
um sistema com HS = 2,0 m e T = 17 s, pois 
o fluxo de energia, dependendo das condi-
ções, pode ser diretamente proporcional ao 
período da onda. Assim, o primeiro sistema 
de ondas não necessariamente seria mais 
energético que o segundo.

Talvez o principal exemplo de aplica-
ção prática do fluxo de energia das ondas 
seja  sua utilização pela engenharia oceâ-
nica, que o calcula para estimar a potên-
cia (quantidade de energia por unidade de 
tempo) que pode ser extraída por ondas na 
costa para fins de, por exemplo, geração de 
energia elétrica. Sobretudo, conforme men-
cionado, este conceito ainda é relevante 
não somente para a segurança da navega-
ção e para a salvaguarda da vida humana 
no mar, como também para o planejamen-
to costeiro geral – da ocupação urbana até 
trabalhos portuários e questões de capta-
ção de água subterrânea.

Desta forma, o presente trabalho 
explora o cálculo do fluxo de energia das 
ondas e sua aplicação em três estudos de 
caso de ressacas que ocorreram na costa 
brasileira entre 2017 e 2018, tendo como 
objetivos:

1. Analisar, através do cálculo do 
fluxo de energia, eventos específi-
cos de ressaca ocorridos na costa 
brasileira – três casos  em 2017 
e 2018.

2. Discorrer sobre as interações oce-
ano-atmosfera em tais eventos.
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2. METODOLOGIA

2.1. Os dados utilizados

Foram levantados 53 episódios 
de ressaca que ocorreram entre janeiro 
de 2017 e setembro de 2018 na cos-
ta brasileira. Tais eventos foram elen-
cados tomando-se por base os avisos 
de mau tempo emitidos pelo SMM, que 
indicam para uma determinada locali-
dade e para um determinado período, 
a presença de condições ambientais 
favoráveis à ocorrência de fenômenos 
adversos. Para o caso específico de 
ressacas, o aviso classifica o estado 
do mar pela escala Douglas e indica 
que o mar grosso está se aproximando 
da costa. Conforme mencionado, uma 
condição de ressaca, de acordo com a 
NORMAM-19, é aquela em que ondas a 
partir de 2,5 metros atingem a costa. 
Em paralelo, foram reunidas notícias 
divulgadas por veículos de comunica-
ção online que fizessem alusão a um ou 
mais dos 53 eventos analisados.

Em seguida, destes 53 episódios, 
foram selecionados três eventos resu-
midos na tabela 1 que serviram como 
estudo de caso para que fosse efetuada 
uma análise meteoceanográfica e o efe-
tivo cálculo do fluxo de energia. Cada um 
destes três eventos foi então caracteri-
zado por séries temporais de HS, TP e di-
reção de pico das ondas, registradas por 
boias meteoceanográficas do Programa 

Nacional de Boias (PNBOIA), mantido pe-
lo CHM, e localizadas na isóbata de 200 
m de profundidade.

Adicionalmente, para análises me-
teoceanográficas e estudos de interações 
atmosféricas, foram utilizados prognósti-
cos de modelos numéricos e cartas sinó-
ticas emitidas pelo SMM. O modelo nu-
mérico de previsão de ondas utilizado foi 
o WAVEWATCH III (WW3), que é um mode-
lo de propagação de ondas de gravidade 
desenvolvido pela National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). O 
WW3, por sua vez, é forçado por dados de 
vento a 10 metros de altitude, provenien-
tes do modelo atmosférico Consortium for 
Small-scale Modeling (COSMO),  desenvol-
vido pelo Deutscher Wetterdienst (DWD), 
o Escritório Meteorológico Alemão. Ambos 
os modelos numéricos são rodados ope-
racionalmente no CHM. A resolução hori-
zontal das grades de cálculos dos modelos 
COSMO e WW3 são de, respectivamente, 7 
km e 10 km.

2.2. O cálculo do fluxo de energia

O fluxo de energia  de uma onda 
de gravidade de superfície é uma grandeza 
vetorial que pode ser interpretada como a 
quantidade de energia que ultrapassa, por 
segundo, uma placa vertical imaginária, 
paralela à crista da onda, cujos lados são 
1 m horizontal e h m verticais, onde h é a 
profundidade local. Assim, sua unidade no 
Sistema Internacional de Unidades (S.I.) é 

Tabela 1 – Estudos de caso de eventos de ressaca no litoral brasileiro.
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J s-1 m-1 = W m-1. Em outras palavras, jun-
to à costa, ele representa a quantidade de 
energia que atinge a costa por segundo 
por metro longitudinal à linha de costa.

De acordo com a teoria linear das 
ondas de gravidade de superfície, a mag-
nitude do fluxo de energia de uma onda na 
interface ar-mar é dada por:

                        ,(Equação 1)

onde E é a densidade de energia da 
onda (unidades no S.I.: J m-2), isto é, sua 
energia mecânica (energia cinética mais 
energia potencial, da superfície ao fun-
do) por unidade de área; e  é 
a magnitude da velocidade de grupo da 
onda (unidades no S.I.: m s-1), isto é, a 
magnitude da velocidade de propagação 
da energia da onda.

Substituindo-se a expressão de E, 
obtida a partir de análise espectral, e a 
expressão de , obtida através da teoria 
linear de ondas e válida para águas pro-
fundas, tem-se:

                            ,(Equação 2)

onde  é a densidade da água do 
mar, aproximadamente 1027 kg m-3; g é 
a aceleração gravitacional, aproximada-
mente 9,81 m s-2; HS é a altura significati-
va do sistema de ondas; e T é o período do 
sistema de ondas. Esta equação é válida 
apenas para a propagação de ondas em 
águas profundas.

Como , temos que, 
quando HS é expresso em m e T é expresso 
em s,

,(Equação 3)
 
Conforme também descrito por 

Innocentini et al. (2014), as Equações 2 e 

3 podem ser utilizadas como indicadores 
de possibilidade de ressaca. Nesse senti-
do, faz-se útil a definição de limites teóri-
cos para HS e para T, a partir dos quais um 
determinado evento requereria atenção 
especial.

Conforme mencionado, a NORMAM-19 
prevê a emissão de avisos de possibilidade de 
ressaca em situações em que junto à costa. 
Innocentini et al. (2014), ao definirem a altura 
significativa potencial (HSP) de um sistema de 
ondas, utilizam como referência a condição.

Assim, aplicando-se:

1. a altura significativa de referência 
estabelecida pela NORMAN-19 
(HS = 2,5 m) e

2. o período de referência estabele-
cido por Innocentini et al. (2014) 
(T = 10 s) na Equação 3, obtemos

                                 ,(Equação 4)

Desta forma, este trabalho trata P = 
31,25 kW/m como um limiar teórico, uma 
primeira aproximação do fluxo de ener-
gia que uma onda deve ter, independen-
temente de seus valores de HS ou T, para 
ser uma candidata a causar condições 
de ressaca ao se aproximar da costa. A 
Figura 1 mostra a curva teórica que ilus-
tra este limiar, isto é, a curva P = P(HS,T) 
= 31,25 kW/m. Para cada valor de HS (ei-
xo das abscissas), há um par correspon-
dente de T (eixo das ordenadas). Quando 
combinados, o par (HS,T) produz um fluxo 
de energia P = 31,25 kW/m. Um exemplo 
de aplicação prática deste conceito é o 
seguinte: uma onda de HS = 2,2 m pode 
ser uma candidata a produzir um evento 
de ressaca caso T 12,9 s. Este método 
tem por vantagem, portanto, compilar a 
informação de HS e de T para um mesmo 
sistema de ondas.
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Ressalta-se, contudo, que a con-
dição P = 31,25 kW/m não é absoluta e 
varia conforme o clima de ondas e as con-
dições geomorfológicas de cada região. 
Uma análise mais detalhada e precisa 
envolveria o uso de percentis históricos 
dos fluxos de energia que atingem cada 
região costeira, de modo a contabilizar a 
importância relativa de cada evento espe-
cífico frente a condições climatológicas 
(Innocentini et al., 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 representa os 53 casos de 
ressaca analisados, onde plotou-se o par 
(HS,T) representativo de cada um. Foram 
representados três tipos de eventos, a sa-
ber: (1) eventos cobertos por avisos de mau 
tempo e não noticiados pela mídia (pontos 
verdes); (2) eventos cobertos por avisos de 
mau tempo e noticiados pela mídia (pon-
tos azuis); e (3) eventos não cobertos por 

Figura 1 – Curva de P(HS, T) = 31,25 kW/m = constante, obtido com base no critério de emissão de aviso 
de ressaca (HS = 2,5 m) e no período de referência utilizado por Innocentini et al. (2014) (T = 10 s). Cada 

ponto sobre a curva representa um par (HS, T) que corresponde a P = 31,25 kW/m.

Figura 2 – Fluxo de energia de eventos de ressaca que ocorreram na costa brasileira entre janeiro de 2017 
e setembro de 2018. Pontos verdes representam eventos cobertos por aviso de mau tempo e não noticiados 
na mídia; pontos azuis representam eventos cobertos por aviso de mau tempo e noticiados na mídia; e pontos 
vermelhos representam eventos não cobertos por aviso de mau tempo e noticiados na mídia. A curva contínua 

preta representa o limiar teórico P = 31,25 kW/m.
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avisos de mau tempo e noticiados pela mí-
dia (pontos vermelhos). Pode-se notar que 
49 casos (92,5%) apresentaram valores su-
periores ao limiar teórico estabelecido (isto 
é, P > 31,25 kW/m), restando apenas 4 ca-
sos (7,5%) que não se enquadraram neste 
critério (pontos abaixo da curva teórica).

Em 28 dos 53 casos foram emitidos 
avisos de mau tempo sem ter havido, no 
entanto, notícias na mídia a respeito dos 
eventos (pontos verdes). Destes 28 casos, 
27 apresentaram fluxos de energia acima 
do limiar teórico estabelecido, restando 
apenas 1 caso com fluxo de energia abaixo 
deste limiar. Este é o único caso em que há 
a possibilidade do aviso ter sido um alar-
me falso, uma vez que não foi verificada a 
ocorrência de ondas com HS igual ou supe-
rior a 2,5 metros atingindo a costa.

Em 16 dos 53 casos foram emitidos 
avisos de mau tempo respaldados pela mí-
dia, não havendo dúvida, portanto, quanto 
à ocorrência das condições adversas na 
costa (pontos azuis). Destes 16 casos, to-
dos apresentaram fluxos de energia acima 
do limiar teórico estabelecido.

Por fim, 9 dos 53 eventos não con-
tavam com avisos de ressaca em vigor e 
foram noticiados pela mídia (pontos ver-
melhos). Destes 9 casos, 6 apresentaram 
fluxos de energia acima do limiar teórico 
estabelecido, restando apenas 3 com flu-
xo de energia abaixo do limiar. Estes são 
os únicos três eventos que levam ao ques-
tionamento sobre se havia uma ressaca 
propriamente dita ou apenas condições de 
mar mais agitado junto à costa.

3.1. Estudos de caso

Dos 53 eventos de ressacas notifi-
cados pelo SMM, três foram escolhidos 
como estudos de caso (Tabela 1), para 
um estudo mais detalhado sobre seus 
contextos meteoceanográficos.

3.1.1. Estudo de caso I (Fortaleza/CE)

O caso I ocorreu no litoral da cida-
de de Fortaleza/CE, entre 31 de março 
a 2 de abril de 2017. Para este evento, 
havia um aviso de ressaca em vigor (NR 
159/2017) que contemplava a faixa li-
torânea entre Ilha de Santana (MA) e 
Touros (RN), com ondas de direção NE/N 
e HS de até 2,5 metros junto à costa.

A Figura 3 mostra que as condi-
ções meteorológicas reinantes para 
a região eram promovidas pela Zona 
de Convergência Intertropical (ZCIT). 
Tipicamente, as áreas de instabilidades 
atmosféricas associadas à presença da 
ZCIT pouco contribuem para a formação 
de vagas na região. Já no oceano, as 
condições prognosticadas pelo modelo 
WW3/COSMO eram de ondas de dire-
ção NE/N, com HS entre 2,0 e 2,5 me-
tros, corroborando a informação do avi-
so de ressaca. O acompanhamento das 
condições do mar indica que, nesta re-
gião, é comum ainda a chegada de sis-
temas de marulhos do hemisfério norte, 
provenientes de ciclones que ocorrem 
no oceano Atlântico Norte. Assim, tais 
marulhos chegam ao litoral norte da 
América do Sul e deixam o mar mais 
agitado junto à costa.

A Figura 4 apresenta séries tempo-
rais de HS (medido) e do fluxo de ener-
gia (P, calculado) obtidos através dos 
dados da boia do PNBOIA de Fortaleza. 
Nota-se que, a partir da madrugada do 
dia 1º de abril, P ultrapassa o limiar teó-
rico estabelecido, só retornando a con-
dição de normalidade na madrugada do 
dia 2 de abril. Ressalta-se que o fator 
preponderante para a magnitude de P 
foi o período (T) do sistema de marulhos 
que atingiu a boia de Fortaleza, dado 
que HS ultrapassou 2,5 m em apenas 
três medições discretas.
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Figura 3 – [Caso I, Fortaleza/CE] Cartas sinóticas elaboradas pelo CHM (acima), apresentando sistemas 
meteorológicos de escala sinótica, e prognósticos do modelo WW3/COSMO (abaixo), apresentando a previsão 

da altura significativa (m) e da direção média das ondas (vetores). Período: de 31/MAR a 02/ABR/2017.

3.1.2. Estudo de caso II (Itajaí/SC)

O caso II ocorreu no litoral da cida-
de de Itajaí/SC, entre 9 e 14 de agosto 
de 2017. Dos três estudos de caso ana-
lisados, este é o mais energético. Foram 
observadas ondas de até 4 metros em 
alguns locais, como exemplo na Praia da 
Costa (ES) e nas imediações da Baía de 
Guanabara (RJ). Ademais, o evento cau-
sou prejuízos econômicos em atividades 

portuárias (cidades de Itajaí e Navegantes, 
SC) e danos a edificações costeiras. O 
SMM emitiu um total de 6 avisos de mau 
tempo para este evento, que, devido à 
sua magnitude do evento, abrangeram do 
litoral de RS até o litoral de PE.

A Figura 5 mostra as condições mete-
oceanográficas reinantes durante o even-
to. Observa-se uma expressiva pista (fetch) 
para a formação de ondas no Atlântico Sul, 
devido à existência de um sistema de alta 
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Figura 4 – [Caso I, Fortaleza/CE] Variação temporal do fluxo de energia (P) e da altura significativa de ondas (HS). A 
linha laranja contínua representa a variação temporal de P; a linha laranja pontilhada indica o limiar teórico P = 31,25 

kW/m; a linha azul contínua representa a variação temporal de HS; a linha azul pontilhada indica o valor limite HS = 
2,5 m estabelecido pela NORMAM-19 para emissão de avisos de ressaca. Período: de 31/MAR a 02/ABR/2017.

Figura 5a – [Caso II, Itajaí/SC] Cartas sinóticas elaboradas pelo CHM (acima), prognósticos do modelo WW3/COSMO 
(abaixo); a previsão da altura significativa (m) e da direção média das ondas (vetores). Período: de 09/AGO a 11/AGO/2017.
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pressão (1038 hPa) ao lado de um sistema 
de baixa pressão (1006 hPa). Ao longo dos 
dias, o sistema de baixa pressão deslocou-
-se para leste enquanto o sistema de alta 
pressão deslocou-se para o norte, fazendo 
com que o vento que soprava por sobre es-
ta pista proporcionasse eventos de ressa-
ca de Chuí (RS) a Recife (PE) em um inter-
valo de tempo de poucos dias.

A Figura 6 apresenta séries tem-
porais de HS (medido) e de P (calcula-
do), obtidos através dos dados da boia 
do PNBOIA de Itajaí. O fluxo de energia 

médio deste evento foi cerca de três 
vezes maior que o limiar teórico de P = 
31,25 kW/m. Em seu auge, foram ob-
servados valores de P aproximadamente 
sete vezes maiores que este limiar.

3.1.3. Estudo de caso III (Itajaí/SC)

O caso III ocorreu também no lito-
ral da cidade de Itajaí/SC, porém entre 
19 e 24 de maio de 2018. Este evento 
afetou as condições do mar do litoral de 
RS ao norte do litoral de RJ.

Figura 5b – [Caso II, Itajaí/SC] Cartas sinóticas elaboradas pelo CHM (acima), apresentando sistemas 
meteorológicos de sscala sinótica e prognósticos do modelo WW3/COSMO (abaixo); a previsão da altura 

significativa (m) e da direção média das ondas (vetores). Período: de 12/AGO a 14/AGO/2017.
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Figura 6 – [Caso II, Itajaí/SC] Variação temporal do fluxo de energia (P) e da altura significativa de ondas (HS). A linha 
laranja contínua representa a variação temporal de P; a linha laranja pontilhada indica o limiar teórico P = 31,25 

kW/m; a linha azul contínua representa a variação temporal de HS; a linha azul pontilhada indica o valor limite HS = 
2,5 m estabelecido pela NORMAM-19 para emissão de avisos de ressaca. Período: de 09/AGO a 16/AGO/2017.

Figura 7a – [Caso III, Itajaí/SC] Cartas sinóticas elaboradas pelo CHM (acima), apresentando sistemas 
meteorológicos de escala sinótica, e prognósticos do modelo WW3/COSMO (abaixo) a previsão da altura 

significativa (m) e da direção média das ondas (vetores). Período: de 19/MAI a 21/MAI/2018.
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A Figura 7 mostra as condições mete-
oceanográficas reinantes durante o even-
to. Observa-se a ocorrência subsequente 
de dois sistemas atmosféricos. Primeiro, 
em 19 de maio, a formação de um ciclone 
extratropical devido ao aprofundamento 
de um cavado ao largo de SC e, segundo, 
em 23 de maio, o aprofundamento de um 
outro sistema baixa pressão.

A Figura 8 apresenta séries tem-
porais de HS (medido) e de P (calculado) 

obtidos através dos dados da boia do 
PNBOIA de Itajaí. A variação temporal 
do fluxo de energia apresentou dois pi-
cos, possivelmente em virtude dos dois 
distintos sistemas atmosféricos que 
atuaram na região. O fluxo de energia 
médio deste evento foi aproximada-
mente 2,5 vezes maior que o limiar te-
órico de P = 31,25 kW/m. No auge do 
evento, o fluxo de energia foi 5,5 vezes 
maior que este limiar.

Figura 7b – [Caso III, Itajaí/SC] Cartas sinóticas elaboradas pelo CHM (acima), apresentando sistemas 
meteorológicos de escala sinótica e prognósticos do modelo WW3/COSMO (abaixo); apresentando a previsão 

da altura significativa (m) e da direção média das ondas (vetores). Período: de 22/MAI a 24/MAI/2018.
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3.2. Comparação entre os casos de estudo

A Tabela 2 resume a comparação entre 
os três casos de estudo. O caso II foi o mais 
energético, apresentando os maiores valo-
res médios e extremos de fluxo de energia. 
Conforme mencionado anteriormente, apesar 
de o  valor médio de HS do caso I ter ficado 
abaixo de 2,5 metros, seu fluxo de energia se 

manteve acima do limitar teórico estabeleci-
do, ressaltando a importância da análise do 
período dos sistemas de ondas. Apesar de os 
eventos mais energéticos terem sido observa-
dos nos casos II e III, em Itajaí/SC, este estudo 
não permite afirmar que esta região é neces-
sariamente mais energética que Fortaleza/CE. 
Para um estudo deste tipo, faz-se necessária 
uma avaliação com mais casos a fim de se 
produzir uma análise estatisticamente válida.

Tabela 2 – Valores médios e extremos de altura significativa (HS), período de pico (TP) 
e fluxo de energia (P) para os casos I, II e III.

Figura 8 – [Caso III, Itajaí/SC] Variação temporal do fluxo de energia (P) e da altura significativa de ondas (HS). A linha 
laranja contínua representa a variação temporal de P; a linha laranja pontilhada indica o limiar teórico P = 31,25 

kW/m; a linha azul contínua representa a variação temporal de HS; a linha azul pontilhada indica o valor limite HS = 
2,5 m estabelecido pela NORMAM-19 para emissão de avisos de ressaca. Período: de 19/MAI a 24/MAI/2018.
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3.3. Considerações

1. Diversos fatores comprometem 
significativamente o balanço sedimentar 
das praias ao longo do litoral brasilei-
ro, tornando-as assim, mais propensas 
a processos erosivos (Muehe, 2004; 
Martins & Pereira, 2014). Exemplos de 
interferências antrópicas na dinâmica 
sedimentar costeira são: (1) a urbani-
zação sobre campos de dunas e/ou res-
tingas, (2) o mau dimensionamento de 
estruturas urbanas em orlas costeiras 
e (3) a construção de obras portuárias 
rígidas. Tais intervenções afetam a dis-
ponibilidade do sedimento em eventos 
energéticos e/ou modificam o padrão 
hidrodinâmico das correntes litorâneas 
paralelas à costa, afetando, assim, o 
transporte sedimentar e consequente-
mente a morfodinâmica costeira natu-
ral (Wright & Short, 1984). Desta forma, 
considerando o conhecimento popular a 
respeito de processos costeiros, ressal-
ta-se que nem todos os episódios de res-
saca notificados pela mídia necessaria-
mente estão relacionados a ondas com 
altos fluxos de energia.

2. O limiar teórico P = 31,25 kW/m 
utilizado neste trabalho não é absoluto. 
Não se deve negligenciar as característi-
cas geomorfológicas e o índice de vulne-
rabilidade costeira de cada região. Este 

tipo de análise, contudo, foge ao esco-
po deste trabalho. Para uma discussão 
acerca de uma metodologia baseada em 
percentis que normaliza os eventos de 
diferentes regiões com base em dados 
históricos, vide Innocentini et al. (2014).

4. CONCLUSÕES
1. Para os três estudos de caso anali-

sados, observou-se que, no caso I, a 
variável mais preponderante para o 
valor de P foi o período (T), ao passo 
que, nos casos II e III, a variável mais 
preponderante foi a altura significati-
va das ondas (HS).

2. O cálculo do fluxo de energia e o es-
tabelecimento de um limiar teórico 
(no caso, P = 31,25 kW/m) se mos-
traram válidos para 49 dos 53 casos 
estudados (92,5%). Assim, conclui-se 
que o fluxo de energia das ondas de 
gravidade se revela como um poten-
cial parâmetro para a previsão de 
condições favoráveis à ressaca.

3. Sugere-se que o fluxo de energia das 
ondas de gravidade seja considerado 
em processos de emissão de avisos 
de mau tempo relacionados à res-
saca, idealmente, através da imple-
mentação operacional de seu cálculo 
por modelos numéricos.
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RESUMO

Atuais demandas nacionais e in-
ternacionais para o intercâmbio de 
dados e informações marinhas mo-
tivaram a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN) para a criação de 
uma Infraestrutura de Dados Espaciais 
Marinhos (IDEM), que contemple seus 
dados, produtos, informações, bancos 
de dados e favoreça a interoperabili-
dade. Este artigo discorre sobre estas 
demandas e apresenta a necessida-
de de integrar o Banco Nacional de 
Dados Oceanográficos (BNDO) à futura 
IDEM-DHN. Considera-se fundamental 
a execução do projeto de modernização 
do BNDO para atender aos requisitos 
da IDEM-DHN e acreditá-lo perante a 
Comissão Oceanográfica Internacional 
(COI), pois ambos visam garantir o aces-
so a todo acervo de dados marinhos de 
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ABSTRACT

Current National and International 
demands for data and information ex-
change have motivated the Directorate 
of Hydrography and Navigation (DHN) 
to create a Marine Spatial Data 
Infrastructure (MSDI) wich involves its 
products, information, data bases, and 
contribute to interoperability as well. 
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This paper discusses these requests 
and presents the need to integrate the 
Brazilian Oceanographic National Data 
Center (BR-NODC) to a DHN-MSDI pro-
ject. It is essential to modernize BR-
NODC to reach these demands in or-
der to get International Oceanographic 
Commission (IOC) accreditation, becau-
se both aim at for an easy, quick and 
effective marine data access to support 
coastal and marine activities and gover-
namental agencies. 

Keywords: 

Marine spatial data infrastructure, na-
tional oceanographic dadta center, ma-
rine spatial planning.

1. INTRODUÇÃO

Dados e informações ambientais 
são importantes para as atividades no 
ambiente marinho, pois subsidiam o pla-
nejamento estratégico no âmbito da de-
fesa nacional, da exploração dos recur-
sos marinhos, das atividades portuárias 
de comércio e transporte, da pesquisa 
científica, da previsão e do monitora-
mento de fenômenos da natureza, en-
tre outros. O senso de valor e unicidade 
dos dados marinhos são características 
especialmente relevantes, uma vez em 
que representam uma medição única na 
escala temporal, ou seja, um momento 
que não é possível retroceder, e, está as-
sociado aos altos custos empregados na 
capacitação de profissionais, compra de 
equipamentos e manutenção de platafor-
mas de coletas.

Ao longo dos anos, diversas ini-
ciativas nacionais e internacionais têm 
buscado promover a integração de da-
dos de diferentes fontes a partir da ado-
ção de padrões, boas práticas e técni-
cas de gerenciamento, com o intuito de 

promover e facilitar a reutilização, am-
pliando suas aplicações para além dos 
objetivos iniciais da coleta. 

Na comunidade científica, entre-
tanto, a discussão não foi pacífica e 
houve grande divergência acerca da 
política de compartilhamento de dados 
(GEWIN, 2016), fato que só começou a 
mudar com o incentivo de Conselhos e 
Comissões Internacionais que promove-
ram o acesso público aos dados, princi-
palmente àqueles que serviram de base 
para publicações de alto impacto. Os 
defensores da ideia de ciência aberta 
(open science) apontam para a oportu-
nidade de acelerar novas descobertas 
científicas em larga escala. 

Adicionalmente, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e a Cultura (UNESCO) apresentou o 
Planejamento Espacial Marinho (PEM) 
(Figura 1) como um processo prático 
para auxiliar o manuseio das atividades 
costeiras e marítimas dentro dos objeti-
vos do desenvolvimento sustentável. O 
PEM é definido como “um processo pú-
blico de análise e alocação da distribui-
ção espacial e temporal das atividades 
humanas em áreas marinhas, visando 
alcançar objetivos ecológicos, econômi-
cos e sociais, geralmente especificados 
por meio de processo político” (EHLER E 
DOUVERE, 2011).

Neste contexto, iniciativas como o 
programa de Intercâmbio Internacional 
de Dados Oceanográficos (IODE), cria-
do pela Comissão Oceanográfica 
Internacional (COI), as Infraestruturas de 
Dados Espaciais Marinhos (IDEMs) pro-
movidas pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (INDE) e 
a Infraestrutura de Defesa (IDE-Defesa) 
ganham grande significado e podem fa-
cilitar o planejamento de uso em áreas 
nacionais marinhas.
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Tais programas de intercâmbio de 
bancos de dados e de IDEMs são funda-
mentais para garantir que as atividades 
no ambiente marinho usufruam dos bene-
fícios resultantes dos avanços tecnológi-
cos, e principalmente, ocorram de forma 
ainda mais segura, ágil e eficiente. Como 
exemplo, podemos citar as demandas 
da Organização Marítima Internacional 
(OMI) para o uso do sistema de navega-
ção eletrônica e da OHI para adoção da 
S-100, conjunto de modelos de cartas 
eletrônicas, que para seu funcionamen-
to, necessitam de informações e dados 
diversificados e de diferentes fontes.

A constante busca por novas estra-
tégias para impulsionar maior integração 
entre os dados provenientes de navios, 
bem como de instituições ambientais e 
costeiras, reafirmam o esforço mundial 
em prol do intercâmbio de dados mari-
nhos e da melhoria das comunicações 
entre as instituições depositárias de tais 
informações. Diante das demandas na-
cionais e internacionais para intercâmbio 

Figura 1 – O Planejamento Espacial Marinho (PEM) e 
seus setores. Fonte: EHLER E DOUVERE (2011).

de dados, e dos respectivos benefícios 
atrelados, a Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN) motivou-se para a 
criação de uma Infraestrutura de Dados 
Espaciais Marinhos que contemple seus 

produtos, informações e banco de dados 
e que favoreça a interoperabilidade e o 
intercâmbio dos mesmos. 

Desta forma, este artigo tem por 
objetivo contextualizar a importância do 
Banco Nacional de Dados Oceanográficos 
(BNDO) na IDEM-DHN. Busca-se, portan-
to, apontar os desafios e as oportunida-
des pertinentes a este projeto de desen-
volvimento de uma IDEM.

2. O BANCO NACIONAL DE DADOS 
OCEANOGRÁFICOS

O Banco Nacional de Dados 
Oceanográficos (BNDO) foi instituído 
em 1971, pelo Decreto 68.123, de 27 
de janeiro, substituído posteriormen-
te pelo Decreto 2.113, de 5 de janeiro 
de 1994. Em 1972, foi reconhecido in-
ternacionalmente como centro deposi-
tário de dados brasileiros e, em segui-
da, como um Centro Nacional de Dados 
Oceanográficos (sigla em inglês: NODC 
– National Oceanographic Data Center). 
O título surgiu com a adesão da DHN ao 
programa IODE da COI, que tem o objetivo 
de promover o intercâmbio de dados oce-
anográficos através do seu cadastramen-
to, recuperação e disseminação. Também 
é atribuição dos NODCs aderir à Política 
de Intercâmbio de Dados Oceanográficos 
da COI e às melhores práticas, bem como 
realizar o tratamento e a análise de seus 
conjuntos de dados através de processos 
de qualificação, a fim de facilitar o uso 
dos dados e informações, e minimizar 
inconsistências (COI, 2008). Atualmente, 
o BNDO é um serviço prestado pela DHN 
e operado pelo Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM), sendo suas atribuições 
realizadas de forma distribuída pelas su-
perintendências desse Centro.

 O BNDO recebe dados por meio 
do Decreto n° 96.000, de 02 de maio 
de 1988, que afirma que as instituições 
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Figura 2 – Fluxograma do BNDO.

nacionais e estrangeiras autorizadas a 
realizarem pesquisa científica em Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB) devem 
fornecer à Marinha do Brasil seus rela-
tórios preliminares, resultados, conclu-
sões, dados e informações, no prazo de 
até doze meses do término da pesquisa. 
Adicionalmente, o BNDO recebe diversos 
dados marinhos das comissões hidroce-
anográficas realizadas pelo Grupamento 
de Navios Hidroceanográficos (GNHo) 
em parceria com o CHM, e de navios de 
oportunidade, assim como outros dados 
ambientais adquiridos pelo CHM que 
constam na Norma de Acesso a Dados e 
Informações Aberta da DHN (NAD-DHN).

O acervo histórico de dados do 
BNDO é amplamente diversificado com 
dados e informações datadas desde 
1903 (Figura 2). Atualmente, possui da-
dos oceanográficos (temperatura, salini-
dade, corrente, nutrientes, entre outros), 
geológicos (amostras de fundo), ma-
regráficos (tábua de maré, constantes 
harmônicas, observações maregráficas, 
previsões horárias e de máximas e mí-
nimas), meteorológicos (vento, precipi-
tação, ondas, entre outros) e geofísicos 
(magnetometria, gravimetria, sísmica e 
batimetria do LEPLAC).

Nos últimos cinco anos, a quan-
tidade de comissões oceanográficas 

recebidas pelo BNDO foi 
em média de 47 por ano, 
atingindo o máximo de 55 
comissões recebidas em 
2015 (Figura 3). Neste 
período, majoritariamen-
te, as comissões rece-
bidas pelo BNDO foram 
realizadas pela Marinha 
do Brasil (MB). Dentre 
as demais instituições, o 
Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo 
(IOUSP), em frequente 
parceria com outras uni-
versidades e centros de 
pesquisas reconhecidos, 
destaca-se como segunda 
maior fonte de dados do 
BNDO nos últimos anos.

O BNDO atende a 
solicitações de dados de 
diferentes setores com fi-
nalidades distintas. Dentre 
os principais grupos de 
solicitantes de dados es-
tão o Poder Naval, órgãos 
públicos, incluindo comu-
nidade científica, e institui-
ções privadas (Figura 2). 

Figura 3 – Quantidade  de Comissões Oceanográficas 
recebidas pelo BNDO nos últimos cinco anos.
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Os pesquisadores e estudantes solicitam 
diversos dados para desenvolvimento de 
trabalhos científicos, monografias, disser-
tações, teses, artigos ou projetos. As em-
presas, por sua vez, frequentemente solici-
tam dados de maré para subsidiar planeja-
mentos de obras, manobras de praticagem 
e levantamentos hidrográficos. 

As solicitações das instituições milita-
res, incluindo o próprio CHM, possuem diver-
sas aplicações, como por exemplo: confec-
cionar Boletim de Informações Ambientais, 
planejamento de comissões, operações 
navais, adestramentos e missões, além de 
subsidiar sistemas operacionais estraté-
gicos de defesa. Dentre os casos mais re-
centes, destaca-se a solicitação de dados 
maregráficos para auxiliar o lançamento 
do Submarino 
Riachuelo – S40, 
no dia 10 de de-
zembro de 2018. 
O Submarino 
Riachuelo foi o pri-
meiro  construído 
pelo Programa de 
Desenvolvimento 
de Submarinos 
(ProSub), e a ceri-
mônia ocorreu no 
Complexo Naval 
de Itaguaí. 

O acompa-
nhamento das soli-
citações de dados 
pelo BNDO (Figura 4) é realizado desde 
1990, com o objetivo de melhorar  seus ser-
viços. Desta maneira, foi possível observar 
que a quantidade de solicitações teve um 
salto a partir dos anos 2000, em possível 
resposta aos avanços tecnológicos, e uma 
queda entre 2014 a 2017, em resposta à 
crise econômica enfrentada pelo país. Em 
2018, acredita-se que a quantidade de 
solicitações voltou a crescer principalmen-
te com a publicação da NAD-DHM, que 

ampliou a divulgação dos tipos de dados 
fornecidos pelo BNDO e sua política de da-
dos abertos. Ao longo do texto apresenta-
remos mais informações sobre a NAD-DHN.  

As solicitações atendidas pelo 
BNDO, foram em sua maioria, para insti-
tuições militares e públicas. Entretanto, 
ocorreu uma grande inversão a partir do 
ano de 2001, quando as instituições par-
ticulares tiveram o maior número de soli-
citações atendidas. Inúmeros fatores po-
dem estar relacionados a esta mudança, 
como por exemplo, os fatores econômicos 
do país. Acredita-se também que a dimi-
nuição no atendimento das solicitações 
dos dados de instituições públicas como 
as universidades seja em resposta à de-
fasagem de seus sistemas. 

Figura 4 – O número de solicitações atendidas pelo BNDO por ano 
e sua distribuição entre os grupos de instituição solicitante.

O engajamento da DHN/CHM, no âm-
bito organizacional, de promover o inter-
câmbio de dados através da adesão das no-
vas tecnologias influenciou positivamente 
as demandas do BNDO. Dentre os marcos 
encontrados, destacam-se:

• 1998: Disponibilização na internet 
das Tábuas de Maré; 

• 2016: Disponibilização na internet 
das Fichas de Estações Maregráficas (F-41) 
e de Cartas Sinóticas pretéritas; e
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• 2018: Assinatura da Portaria nº 
13 da DHN – A Norma de Acesso aos 
Dados e às Informações Abertas da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(NAD-DHN).

A iniciativa de disponibilizar alguns 
dados do BNDO na web demonstrou 
avanços para a evolução do intercâmbio 
para uma forma mais ágil. Entretanto, 
as tendências mundiais de intercâmbio 
têm apontado para maiores avanços e 
necessidades. O IODE/COI tem alinhado 
seus interesses às tendências tecnoló-
gicas de conexão de sistemas ao incen-
tivar os NODCs a estabelecer seus pró-
prios Portais de Dados Oceanográficos 
para alimentar o nó do portal global (si-
gla em inglês: ODP - Ocean Data Portal). 
O intuito é facilitar o acesso aos dados e 
serviços marinhos seguindo os mesmos 
padrões de uma IDEM.

Nos últimos anos, entretanto, o 
BNDO vem apresentando a necessida-
de de modernização de sua estrutura, 
decorrente do avanço tecnológico dos 
equipamentos de sua coleta de dados 
que contribuiu para um aumento consi-
derável do volume e da diversidade das 
fontes e formato dos mesmos. Com o 
grande volume de dados e informações, 
e a exigência de tempo de resposta às 
solicitações cada vez menores, o siste-
ma atual mostra-se inadequado.

Além disso, a COI publicou o 
manual "IODE Quality Management 
Framework for National Oceanographic 
Data Centres” (COI, 2013), orientan-
do os NODC a adotar os requisitos es-
tabelecidos e se submeter a um pro-
cesso de certificação (acreditação). O 
atendimento aos requisitos e às espe-
cificações representam, além de um 
compromisso internacional, uma qua-
lificação necessária para a operação 
do BNDO como um centro nacional de 
dados certificado internacionalmente.

3. A INFRAESTRUTURA DE DADOS 
ESPACIAIS MARINHOS

Uma Infraestrutura de Dados 
Espaciais é definida usualmente como 
o conjunto de tecnologias, políticas e 
acordos institucionais adotados em um 
sistema interoperável que permite a bus-
ca, o acesso e a visualização de dados 
geoespaciais (PINHEIRO e FLORENTINO, 
2017). Logo, a concretização de uma 
IDE não tem apenas a finalidade de vi-
sualização da base de dados espaciais, 
mas sim a interoperabilidade entre os 
sistemas para facilitar o crescente me-
canismo dos Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG).

 Nesse sentido, as IDEs são respos-
tas para a integração e interoperabilidade 
entre as diversas fontes, que variam des-
de arquivos de dados (shape files, json, 
geotiff, entre outros), banco de dados, ser-
viços web e geosserviços. Inicialmente, 
foram concebidas para a cartografia ter-
restre, a exemplo da infraestrutura espa-
cial europeia – INSPIRE (Infrastructure 
for Spatial Information in the European 
Community). Logo após, surgiu a concep-
ção das componentes marinhas, como a 
EMODnet (European Marine Observation 
and Data Network) e o SeaDataNet (Pan-
european Infrastructure for Ocean & 
Marine Management).

O Decreto de nº 6.666, de 27 de no-
vembro de 2008, instituiu a Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (INDE) no 
Brasil e determinou que todos os órgãos 
e entidades do Poder Executivo Federal 
aderissem ao compartilhamento e dis-
seminação de dados e metadados geo-
espaciais através da INDE. Os órgãos e 
entidades estaduais, distritais e munici-
pais podem aderir de forma voluntária. 
Deste modo, a INDE tornou-se a primei-
ra iniciativa para a realização de uma 
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) 
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no território brasileiro, cujas normas e 
padrões são homologados pela Comissão 
Nacional de Cartografia (CONCAR). 

Figura 5 – Arquitetura SOA para o desenvolvimento de IDE. Fonte: OLIVEIRA et al. (2010).

O Decreto também enfatiza a INDE 
como fonte de serviços, o que se pode 
destacar como uma das suas principais 
funções. A proposta está alinhada com a 
de muitos autores que defendem o es-
tabelecimento de uma arquitetura orien-
tada a serviços (SOA – Service-Oriented 
Architecture) (Figura 5) para o desenvol-
vimento de IDE, ao proporcionar o forne-
cimento e acesso aos dados através de 
geosserviços web. 

Os geosserviços (WFS, WMS, WCS, 
CSW, entre outros) são funcionalidades 
viabilizadas por meio de uma interface que 

opera como um servi-
dor para uma aplica-
ção cliente, e pode 
ser encontrada na 
forma de mensagens 
XML (BRASIL, 2010). 
Também fornecem 
aplicações para vi-
sualização de dados 
vetoriais e matriciais, 
modificação de atribu-
tos vetoriais e publi-
cação de metadados. 
Logo, os geosserviços 
proveem e garantem a 
utilização dos dados e 
informações por múl-
tiplos usuários e para 
diferentes propostas. 

Neste contex-
to, o CHM é citado no 
Plano de Ação da INDE 
(BRASIL, 2010) como 
produtor de dados de 
batimetria, cartas náu-
ticas (matricial e ve-
torial), avisos aos na-
vegantes e cartas si-
nóticas, devendo con-
tribuir com eles para 
compor os dados 
temáticos na catego-

ria Cartografia Náutica. Os metadados dos 
itens citados encontram-se cadastrados 
no Catálogo de Metadados Geonetwork 
da INDE, com exceção dos dados de ba-
timetria. Sobre este dado espacial, estu-
dos recentes desenvolvidos pela Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN) em 
conjunto com a Universidade Federal 
Fluminense (UFF) têm apontado o poten-
cial uso da superfície batimétrica oriun-
da do Projeto LEPLAC (Levantamento da 
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Plataforma Continental) como referência 
à iniciativa de implementação da IDEM 
nacional (FLORENTINO, 2018).

O Catálogo de Metadados é um exem-
plo de componente primordial para uma 
IDE. As aplicações Geonetwork e Geoserver 
são projetos do Open Source Geospatial 
Foundation (OSGeo) e expandiram consi-
deravelmente o uso e desenvolvimento 
dos softwares geoespaciais (PINHEIRO e 
FLORENTINO, 2017), pois permitiram a ade-
são de uma gama de usuários por meio de 
plataformas livres, gratuitas e independen-
tes de empresas privadas como a Caris e a 
ESRI. Estas foram a motivações que levaram 
à escolha da utilização de tais aplicações 
para desenvolvimento do catálogo de meta-
dados e dos geosserviços da IDEM-DHN.

Já em nível internacional, o inte-
resse da OHI na Infraestrutura de Dados 
Espaciais Marinhos foi marcado pelo esta-
belecimento do grupo de trabalho Marine 
Spatial Data Infrastructure Working Group 
(MSDIWG). Através dele, a OHI vem incen-
tivando os Países Membros a investir em 
tempo e recursos na iniciativa desde 2008 
(OHI, 2019), pois possibilitou a criação de 
uma rede de aprendizagem, uma vez que 
os Estados Membros compartilham suas 
experiências acerca das fases de desen-
volvimento de suas IDEM. 

Cabe ressaltar que a navegação ele-
trônica, definida como “coleta, integração, 
intercâmbio, apresentação e análise har-
monizadas das informações marítimas, a 
bordo e em terra, por meios eletrônicos”, 
com o propósito de “aprimorar a navegação 
de berço a berço do cais e serviços relacio-
nados, para a proteção e a segurança no 
mar, bem como a preservação do ambien-
te marinho” (OMI, 2019), requer uma IDEM 
como base para o seu estabelecimento. 

Da mesma forma, a OHI criou um novo 
Modelo de Dados Hidrográficos Universal 
(S-100), baseados em padrões ISO 19.100 
e do Consórcio Geoespacial Aberto (OGC 

- Open Geospatial Consortium), que visa 
estabelecer produtos e serviços com base 
em padrões preparados para  essa próxima 
geração de navegação. A OHI dividiu os pro-
dutos cujas especificações estão sob domí-
nio de órgãos internacionais, como é o ca-
so da COI com os produtos S-301 a S-399.

 Em paralelo, a DHN apoia o proje-
to SisGeoDef, que tem como finalidade 
estabelecer o conceito de operação do 
Sistema de Geoinformação de Defesa. O 
SisGeoDef consiste em um Sistema de 
Informação para apoio à decisão no âm-
bito do Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas e das Forças Singulares, que 
visa otimizar o conhecimento por oca-
sião das operações conjuntas, singula-
res ou interagências, e tem como base 
os seguintes pilares: a padronização de 
dados geoespaciais por meio de norma-
tivos técnicos; a Infraestrutura de Dados 
Espaciais de Defesa (IDE-DEFESA); um 
ambiente cibernético seguro e único por 
meio do qual a geoinformação possa ser 
disponibilizada; e, interoperabilidade com 
os sistemas que demandam e fornecem 
geoinformação no âmbito da Defesa.

Diante de tantas iniciativas, deman-
das e motivações, a participação da DHN 
na INDE, somente por meio do Nó Central, 
ou seja, que utilize os recursos tecnológi-
cos do IBGE, tornou-se insuficiente para 
atender seus interesses e demais compro-
missos (OHI, COI, UNESCO, Ministério da 
Defesa). Portanto, surgiu a necessidade 
de criação da IDEM-DHN. 

A IDEM-DHN tem como principal obje-
tivo a padronização e publicidade de dados 
e informações da DHN visando atender a se-
gurança da navegação e a comunidade ma-
rítima e científica. Espera-se que, com o seu 
estabelecimento, ocorra a promoção da des-
coberta,  intercâmbio,  integração e  usabili-
dade dos dados, bem como o aprimoramen-
to das análises de informações marítimas 
para a tomada de decisões estratégicas.
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A estruturação da IDEM-DHN es-
tá baseada nos pilares de governan-
ça, sistemas de informações, dados e 
padrões técnicos, assim como estabe-
lece a C-17 (OHI, 2017). A governança 
é constituída por instrumentos que vi-
sam garantir a gestão, evitando dupli-
cações, falhas, contradições ou perda 
de oportunidades (CROMPVOETS et al., 
2018). Desta forma, a governança é es-
tabelecida por representantes através 
de políticas e normas; a NAD-DHN foi o 
marco inicial da governança da IDEM-
DHN. Atualmente, o CHM envida esfor-
ços para formalizar o Comitê Gestor 
Permanente de assuntos da IDEM-DHN 
de modo a envolver representantes de 
todos os setores implicados para con-
cretização desse objetivo. 

Além disso, optou-se pelo uso dos 
softwares da OSGeo (Geonetwork e 
Geoserver), que suportam os padrões 
indicados pela OHI (ISO 19.100 e OGC), 
enquanto os dados encontram-se arma-
zenados em diferentes bancos de dados 

Figura 6 – Proposta da IDEM-DHN.

relativos às camadas envolvidas (Figura 
6). Dessa forma, a IDEM-DHN servirá de 
fonte de dados e informações para a 
INDE e para a IDE-Defesa, conforme as 
respectivas necessidades. 

É importante destacar que a utili-
zação de softwares na Marinha do Brasil 
requer a homologação da Diretoria 
de Comunicações e Tecnologia da 
Informação da Marinha (DCTIM), e que 
este processo foi iniciado no final de 
2018. A homologação dos sistemas é 
condição primordial para o CHM criar os 
serviços que permitirão a centralização 
dos diversos dados e informações em 
portal único da DHN.

4. A PARTICIPAÇÃO DO BNDO NA 
IDEM-DHN

A atuação da DHN na INDE tem 
sido limitada, pois, como já citado an-
teriormente, se encontra sob a forma 
de um nó central gerenciado pelo IBGE. 
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Essa forma de adesão permite a utili-
zação do aparato tecnológico (servidor, 
catálogo de metadados e uma platafor-
ma de visualização – VINDE) da institui-
ção. Mas, em contrapartida, dificulta a 
publicação rápida de grandes volumes 
de dados e metadados, disponíveis na 
DHN. Por isso, a instituição tem busca-
do aderir a INDE sob a forma de um nó 
próprio, ao estabelecer a IDEM-DHN, 
que permitirá a publicação de todos os 
itens de Cartografia Náutica citados no 
Plano de Ação da INDE (BRASIL, 2010) 
e também dos dados ambientais ma-
rinhos atendendo aos interesses do 
IODE-COI e MSDIWG-OHI.

Neste contexto, ressalta-se a impor-
tância de uma base de dados consistente, 
robusta, confiável e de fácil acesso (rápi-
do e seguro) para o desenvolvimento da 
IDEM-DHN, provida de um geoportal de 
dados integrado e interoperável, com foco 
ao atendimento dos gestores governamen-
tais em níveis estratégicos, que precisam 
tomar decisões importantes e rápidas, e 
da comunidade científica e, portanto, com 
controle de acesso de acordo com perfis 
de usuário previamente definidos. 

A incorporação dos dados do BNDO 
na IDEM-DHN facilitará a colaboração in-
terdisciplinar e interinstitucional e, conse-
quentemente, incentivará mais instituições 
a enviarem seus dados para compor o 
BNDO, colaborando para que a MB tenha 
acesso a mais dados de seu interesse.

O geoportal da IDEM-DHN possibili-
tará uma eficiente verificação dos dados 
pretéritos, garantindo não haver gastos 
em duplicidade na coleta de dados; maior 
retorno dos investimentos públicos através 
da reutilização dos dados;  realização de 
avaliação crítica de conclusões científicas 
anteriores; reforçará a pesquisa científica 
nacional ao incentivar a diversidade de es-
tudos e opiniões ao analisar conjunto de 
dados cada vez maiores. 

Entretanto, a falta de padronização 
dos dados históricos provenientes de di-
versas fontes, associada às particularida-
des de cada tipo de dado e equipamento, 
dificultam a operacionalização de uma 
infraestrutura única e eficaz com todos 
os serviços previstos para os usuários. 
Portanto, os processos de adequação 
aos padrões de gestão dos dados e de 
implantação dos geosserviços são, ini-
cialmente, os mais trabalhosos e neces-
sitam do engajamento de todos os atores 
envolvidos, desde a aquisição, processa-
mento e disseminação do dado, além do 
apoio e infraestrutura tecnológica. 

A adesão aos padrões de estrutu-
ração dos dados do BNDO é um caminho 
inevitável para garantir a qualidade da 
produção de cartas náuticas e a seguran-
ça da navegação no futuro, pois a OHI já 
integrou dados ambientais marinhos di-
versos em seus novos modelos de dados 
(série S-100 a S-400). Pois cabe destacar, 
que apesar dos desafios atrelados aos 
dados marinhos, as IDEMs têm  mostra-
do bastante eficiência em todo o mundo, 
com razões de custo-benefício que va-
riam de 1:2 e 1:18 (GRIFFIN et al., 2017). 
O estudo teve como base o exemplo da 
Nova Zelândia (LINZ), onde a política de 
dados é fortemente aberta e com grande 
participação da comunidade e do Serviço 
Hidrográfico. 

Os Serviços Hidrográficos, como a 
DHN, são atores importantíssimos diante 
dessas demandas, pois são capazes de 
gerenciar um oceano inteligente ao apre-
sentarem as infraestruturas com caráter 
multipropósito e multidisciplinar, que via-
bilizam a entrada e saída de dados e infor-
mações. A DHN tem promovido ações para 
acelerar o processo de implementação da 
IDEM, dentre as quais pode-se destacar 
a participação em fóruns nacionais e in-
ternacionais e a assinatura da Norma de 
Acesso aos Dados e Informações Abertas 
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da DHN (NAD-DHN). A norma é um indício 
de que a organização busca envolver ca-
madas de informações básicas e temáti-
cas em sua IDEM e os seus efeitos já são 
evidenciados através do aumento do nú-
mero de atendimento de solicitações do 
BNDO, logo após sua publicação. 

Entretanto, é importante destacar que 
o engajamento é um dos principais desafios 
internos a serem vencidos (PY, 2018) ao es-
tabelecer uma IDEM, sendo a governança o 
melhor instrumento para fazê-lo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação à disponibilização dos 
dados hidrográficos e meteoceanográficos 
coletados, a aquisição através de novas 
tecnologias, como batimetria derivada de 
satélite, UAV, ROV e navegação eletrônica, 
apontam para a necessidade de harmoni-
zação entre coleções, de integração, de tro-
ca e análise rápida de informações maríti-
mas. Neste sentido, uma Infraestrutura de 
Dados Espaciais Marinhos (IDEM) é uma 
solução para atender às novas demandas, 
pois permite a busca, o acesso e a visuali-
zação de dados geoespaciais. A criação de 
IDEM pelo mundo está ganhando força e 
apreciação, sobretudo com o apoio da OHI. 

A IDEM-DHN visa propiciar uma 
melhor compreensão do meio marinho, 
através da disponibilidade e acessibili-
dade dos dados, além de auxiliar a toma-
da de decisões estratégicas, promover o 
gerenciamento ambiental e aumentar a 
eficiência na produção de dados espa-
ciais. Dentre os benefícios, destaca-se: o 
estabelecimento de um tráfego marítimo 
seguro e eficiente; aperfeiçoamento da 
gestão da zona costeira, exploração sus-
tentável; otimização dos recursos mari-
nhos; proteção ambiental e ampliação da 
defesa marítima. Atualmente, não existe 
uma IDEM-DHN em funcionamento, mas  
em fase de elaboração. 

Apesar dos desafios previstos para 
integrar o BNDO na IDEM-DHN, é impor-
tante considerar que a diversidade e o 
quantitativo de dados indica que esta 
é uma boa fonte para subsidiar o pro-
cesso de PEM, mas que ainda precisa 
ser aprimorado para sua boa utilização 
(GANDRA et al., 2018).

A necessidade de integração entre 
os usuários e os produtos dos Serviços 
Hidrográficos vem crescendo exponen-
cialmente e pode ser constatada pelo 
desenvolvimento de um novo Modelo de 
Dados Hidrográficos Universal (S-100) 
pela OHI. Para atender às novas deman-
das e, consequentemente, à IDEM-DHN, 
considera-se fundamental a execução 
do projeto de modernização do BNDO, 
que permitirá ainda certificá-lo como 
NODC, de acordo com os requisitos 
previstos pela COI. A modernização do 
BNDO visa agregar novas funcionalida-
des e características para o aumento 
da qualidade, segurança e produtivida-
de na gestão do seu grande volume de 
dados e informações ambientais, bem 
como promover o intercâmbio de dados 
com outros bancos congêneres. Conclui-
se que a modernização do BNDO, pa-
ra o desenvolvimento da IDEM-DHN, é 
requisito fundamental para garantir o 
acesso a todo seu acervo de dados de 
modo fácil, confiável, rápido e eficaz, 
tendo em vista atender às necessida-
des dos setores governamentais e to-
madores de decisão, fornecer subsídios 
para atividades em áreas marítimas e 
costeiras, principalmente à pesquisa 
científica, assim como atender deman-
das jurídicas, a exemplo da elaboração 
de Boletins de Informações Ambientais. 
E, principalmente, promover a geração 
de novas informações que sirvam como  
auxílio no tráfego marítimo, prevenção 
de acidentes e cumprimento da missão 
da autoridade marítima.
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VIII - EFEMÉRIDES HIDROGRÁFICAS

Em 17JAN2018, o NHiSirius, construído no Japão, completou 60 anos de serviço 
ativo na MB. O Navio permaneceu atracado no Píer Mauá-RJ e contou com a presença 
de diversas autoridades, com destaque ao Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro e o 
Embaixador da Namíbia no Brasil, além de ter recebido mais de 3.500 visitantes.

No período de 08MAR a 27ABR2018, o Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste 
(SSN-9) realizou um Levantamento Hidrográfico (LH) binacional em conjunto com a Marinha 
de Guerra do Peru (MGP), no rio Javari, entre a foz do rio Javari e a cidade de Angamos, no 
Peru. O levantamento foi realizado pelo NHoFluRioBranco – trecho entre a foz do Javari e 
a milhagem 200 – e pelo B.A.P. Stiglich (PER) - trecho entre a milhagem 200 e a cidade de 
Angamos. Durante a execução do LH, foi possível executar a troca das metodologias apli-
cadas na sondagem entre as Marinhas. A foz do rio Javari foi sondada com o equipamento 
multifeixe da lancha hidrográfica do SSN-9.

Em 21MAR2018, foi estabelecido um Instrumento de Cooperação Bilateral entre a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e a Autoridade Marítima do Suriname (Maritieme 
Autoriteit Suriname - MAS) nas áreas de hidrografia, cartografia náutica e auxílios à navegação.

Realização do Seminário de e-Navigation, no dia 23MAR2018, na DHN, sob a co-
ordenação do CAMR, com o propósito de disseminar o conceito, as diretrizes e as ações 
decorrentes para a implementação do conceito de e-Navigation no âmbito da MB, tendo 
como alvo o público interno da MB.

O Diretor de Hidrografia e Navegação realizou Visitas Técnicas ao Centro de Hidrografia 
e Navegação do Norte (CHN-4), em Belém-PA, ao Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste 
(SSN-9), em Manaus-AM, e ao Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-6), em Ladário-
MS, de modo a avaliar a necessidade de readequação dos setores de hidrografia e carto-
grafia náutica dessas OM, visando a atender as demandas de produção cartográfica para 
as Bacias Amazônica e do Rio Paraguai.

Em ABR2018, o NPoAlteMaximiano e o NApOcARongel concluíram a OPERANTAR XXXVI. 
Durante a Comissão, os Navios deram suporte a diversos projetos de pesquisa do Programa 
Antártico Brasileiro, coletaram dados para o CHM e apoiaram o reabastecimento dos Módulos 
Antárticos Emergenciais e a reconstrução da Estação Antártica “Comandante Ferraz”.

Durante a 1ª Campanha Hidrográfica OCEANO S V/Elevação do Rio Grande (ERG), 
de 02ABR2018 a 21JUN2018 o NPqHoVitaldeOliveira utilizou, entre vários outros equi-
pamentos científicos, o ROV (remotely operated underwater vehicle), entre 800 e 2.500 
metros, para coletar amostras e registrar imagens inéditas na ERG.

No período de 03 a 11ABR2018, o NHiSirius esteve atracado no porto de Montevidéu, 
Uruguai, participando da 12ª Reunião da Comissão Hidrográfica do Atlântico Sudoeste (CHAtSO), 
e da 14ª Reunião da Aliança Regional para a Oceanografia no Atlântico Sudoeste Superior e 
Tropical (OCEATLAN). Na ocasião, o Navio realizou ação de presença no Rio da Prata e no Porto 
de Montevidéu, estreitando os laços de amizade com a Armada Nacional do Uruguai.

O SSN-9 realizou um LH em zona não hidrografada (ZNH), entre as cidades de 
Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no alto Rio Negro, por meio 
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do AvHoFluRioNegro, no período de 20ABR a 05JUN2018, em apoio à solicitação do 
Exército Brasileiro, e em atendimento ao III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro, ge-
rando quatro folhas de bordo.

Em 22ABR2018, apoiando o Projeto PIRATA, o NOcAntares realizou o resgate da 
boia T-Flex 04, que encontrava-se à deriva, a aproximadamente 423 milhas náuticas ao 
norte de São Luís-MA.

Em 09MAI2018, o NPoAlteMaximiano atracou no Museu do Amanhã, onde foi 
aberto à visitação pública, e recebeu participantes da cerimônia de entrega do prêmio 
Almirante Álvaro Alberto 2018. 

Em 15MAI2018, foi realizado o Seminário "130 anos da Meteorologia na Marinha", 
alusivo à criação da Repartição Central Meteorológica em 4 de abril 1888, com a pre-
sença de representantes do Instituto Nacional de Meteorologia, do Centro de Pesquisas 
da Petrobras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Alerta Rio, além de ex-
-Diretores de Hidrografia e Navegação.

Em 23MAI2018, o NHoFAlteGAranha foi agraciado com a Ordem do Mérito 
Naval. O Navio perfez um total de 305.000 milhas náuticas e 2.195 dias de mar, nos 
quais efetuou a manutenção em centenas de auxílios à navegação e a construção de 
dezessete faróis, o que demonstra a distinção e o reconhecimento pelos relevantes 
trabalhos realizados no litoral brasileiro.

Em 30MAI2018, o AvPqHoAspMoura teve sua subordinação transferida para o 
GNHo. Dessa maneira, o Grupamento passou a contar com dez Navios subordinados.

De 30JUL2018 a 02SET2018, o NHoCSul realizou o LH da Ilha da Trindade e Ilhas 
Martin Vaz. Nesta comissão o navio utilizou, entre outros equipamentos, o ecobatímetro 
multifeixe EM-122.

Em 09AGO2018, foi assinado um Protocolo de Intenções entre a DHN e o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais para um futuro termo de cooperação, que permitirá 
a melhoria dos produtos de Meteorologia e Oceanografia, por meio do intercâmbio de 
dados e conhecimentos técnicos em modelagem atmosférica, oceanográfica e de ondas 
entre as duas instituições.

Em 25AGO2018, o NPqHoVitaldeOliveira participou da Parada Naval para recep-
cionar o PHMAtlântico, ao largo da orla do Rio de Janeiro, estando a bordo, o Diretor de 
Hidrografia e Navegação.

Em 29AGO2018, foi firmado o Acordo de Cooperação entre a MB, o MCTIC, a 
PETROBRAS, a CPRM e a VALE, para governança do NPqHoVitaldeOliveira. O acordo visa 
ampliar a infraestrutura embarcada existente no país para a coleta e análise primária de 
informações ambientais nas áreas de oceanografia, hidrografia, geologia e meteorologia, 
além da aplicação de recursos nas manutenções e nas atividades de pesquisa do navio.

Em 28SET2018, foi lançado o aplicativo de Correntes de Maré para a Baía de 
Guanabara, o SISCORAR. Desenvolvido pela equipe da Rede de Modelagem e Observação 
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Oceanográfica (REMO), ele é capaz de prever a intensidade e a direção da corrente gera-
da pela maré astronômica em águas rasas, permitindo ao usuário o acesso às informa-
ções de forma interativa, intuitiva e amigável.

Em 28SET2018, foram lançadas, por ocasião do Dia do Hidrógrafo, as primeiras Cartas 
Náuticas do rio Madeira, com dados dos LHs realizados pelos Navios subordinados ao SSN-
9, marcando as primeiras atualizações confeccionadas com dados analisados e processa-
dos pelo SSN-9 que, com pouco menos de quatro anos de ativação, atingiu este importante 
resultado.

Em 08OUT2018 e 27OUT2018, os NPoAlteMaximiano e NApOcARongel iniciaram, res-
pectivamente, a OPERANTAR XXXVII.

No período de 16 a 18OUT2018, a DHN sediou treinamento sobre Informação de 
Segurança Marítima (Maritime Safety Information – MSI), no âmbito do Programa de Trabalho 
de Criação de Capacidades da Organização Hidrográfica Internacional (OHI – Capacity 
Building). O treinamento conduzido por instrutores da Agência Nacional de Inteligência-
Geospacial dos EUA (National Geospatial-Intelligence Agency – NGA) contou com a participa-
ção de 18 alunos de 11 países, além do Brasil.

Em 24OUT2018, foi inaugurada a página do Serviço Meteorológico Marinho (SMM) 
no Facebook, para a divulgação tempestiva de fenômenos meteorológicos significativos em 
apoio aos navegantes, sendo administrada pela Assessoria de Comunicação Social da DHN 
e pela Divisão de Previsões Meteoceanográficas do CHM.

Em NOV2018, foram disponibilizadas trinta e seis células de cartas eletrônicas de 
águas interiores (IENC) na página da DHN. Todas as IENC compõem a cobertura cartográfica 
eletrônica para navegação nos tramos Norte e Sul do Rio Paraguai. Ainda em novembro, foi 
implantada uma nova metodologia de atualização cartográfica, onde todas as cartas náuti-
cas, construídas sobre o sistema geodésico WGS-84, possam ser atualizadas empregando o 
banco de dados cartográficos.

Uma equipe volante do CHM conduziu, em NOV2018, com apoios de aeronave do 5º 
Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e logístico da Capitania Fluvial de Porto Alegre, 
o 1º Aerolevantamento com o Sistema Aerotransportado de Aquisição e Pós-processamento 
de Imagens da Marinha (SAAPI-MAR), na região da Cidade de Porto Alegre – RS, após a con-
clusão do reparo do equipamento, que durou cerca de quatro anos.

Em 05NOV2018, o SSN-9, por meio do NHoFluRioBranco, iniciou a reconstrução do 
Farolete Moronas, que encontrava-se destruído desde 2012, finalizando sua reconstrução 
em 12DEZ2018, marcando, pela primeira vez, o índice de eficácia de 100% na área do 
Com9°DN.

Em 08NOV2018, o NHoTaurus, após cerca de nove anos de reparos, recebeu a 
Comissão de inspeção e Assessoria de Adestramento (CIAsA) para realização da Inspeção 
Operativa. O Navio foi aprovado, sendo elevado à condição de Fase II de adestramento, re-
tornando às lides hidrográficas.
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Entre 12 e 14NOV2018, o NHoCSul permaneceu atracado no Museu do Amanhã, 
onde foi aberto à visitação guiada de representantes convidados da comunidade norue-
guesa envolvidas no "Seminário dos Oceanos".

Em 30NOV2018, por ocasião da 19ª Reunião da Meso American – Caribbean Sea 
Hydrographic Commission (MACHC), em Cartagena de Las Indias – Colômbia, foi renova-
do o Instrumento de Cooperação Bilateral entre a DHN e o Serviço Hidrográfico do Reino 
Unido (United Kingdom Hydrographic Office – UKHO) nas áreas de hidrografia e cartografia 
náutica.

Em DEZ2018, foram prontificadas as primeiras vinte e quatro cartas em papel e 
matriciais do Rio Madeira, elaboradas de acordo com o III Plano Cartográfico.

03DEZ2018, o NPoAlteMaximiano completou 1.500 dias de mar. Esse marco na 
história do navio foi alcançado em águas austrais, durante a sua décima comissão para 
o continente Antártico, durante a OPERANTAR XXXVII.

Em 05DEZ2018, o NOcAntares lançou, em região costeira, a boia nacional BMO-
BR, para testes comparativos entre um sensor de onda consagrado e outro nacional em 
desenvolvimento, a fim de aprimorar a modelagem de ondas de águas rasas, em provei-
to do Poder Naval para região de Itaóca-ES.

Em 05DEZ2018, foi lançada a boia meteoceanográfica nacional ITAOCA, a cerca 
de trinta milhas náuticas da costa, entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
fruto de uma parceria entre o CHM e a empresa brasileira MessenOcean, tendo como 
objetivo apoiar as previsões meteoceanográficas do SMM e as operações navais, bem 
como fomentar a indústria nacional.

Em 06DEZ2018, como parte do Programa Nacional de Boias (PNBOIA), foi lançada 
a boia meteoceanográfica OCAS-00 (Oceanographic Coastal Acquisition System) na Baía 
de Guanabara, projeto desenvolvido em conjunto com a empresa brasileira HOLOS, para 
a coleta de dados ambientais em águas costeiras e interiores.

Em 20DEZ2018, o NHoTaurus concluiu o LH do canal de acesso e porto de 
Imbituba-SC. Nesta comissão o navio estivou, na popa, a lancha hidrográfica do 
NPqHoVitaldeOliveira, equipada com ecobatímetro multifeixe, e a utilizou intensamente 
naquele LH.
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