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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresento a sexagésima sexta edição dos Anais 
Hidrográfi cos, fruto da dedicação dos Militares e Servidores Civis desta Diretoria.

Concito ao leitor navegar pelas páginas desta revista e reviver a hidrografi a do pas-
sado, representada pelo nosso saudoso Rio Branco; viver a hidrografi a do presente, por meio 
do compêndio dos trabalhos e feitos do nosso pessoal e meios fl utuantes no correr do ano 
de 2009; e conhecer a hidrografi a do futuro, a ser construída pelas novas turmas de Ofi ciais e 
Praças hidrógrafos e faroleiros.

LUIZ FERNANDO PALMER FONSECA
Vice-Almirante

Diretor
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AULA INAUGURAL PARA A 62a TURMA DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS 

(CAHO)
PROFERIDA PELO CONTRA-ALMIRANTE  
REINALDO ANTONIO FERREIRA DE LIMA

T endo sido distinguido pelo 
Diretor de Hidrografi a e 
Navegação (DHN),  Exmo Sr. 

Vice-Almirante Luiz Fernando Palmer Fonseca, 
com o convite para proferir a aula inaugural 
da 62a Turma do Curso de Aperfeiçoamento 
de Hidrografi a para Ofi ciais (CAHO), devo-
lhe um agradecimento formal e expresso 
meus sentimentos de orgulho, satisfação, feli-
cidade e honra por poder estar de volta a esta 
casa, que me recebeu como jovem Segundo-
Tenente, embarcado no Navio Hidrográfi co 
“Sirius”, e na qual ainda hoje revejo velhos 
amigos, alguns deles meus antigos chefes, e 
mantenho as mais caras recordações.

Estamos diante de onze Ofi ciais-Alunos, 
dez brasileiros e um namibiano, oriundos de 
diferentes navios, com distintas personali-
dades, mas que, deste momento em diante, 
formam um grupo coeso, irmanados numa 
jornada de quase um ano, onde receberão, 
nas salas de aula, a bordo dos navios e nos 
trabalhos de campo, os conhecimentos bá-
sicos que os capacitarão a dar continuidade 
ao propósito de nossa centenária Repartição 
Hidrographica: 

apoiar a aplicação do Poder Naval, por meio de 
atividades relacionadas com a hidrografi a, oce-
anografi a, cartografi a, meteorologia, navegação 
e sinalização náutica, garantir a qualidade das 
atividades de segurança da navegação e, ainda, 
contribuir para projetos nacionais de pesquisa em 
águas jurisdicionais brasileiras e dos resultantes de 
compromissos internacionais. (DHN).

Ao optarem pelo Aperfeiçoamento de 
Hidrografi a e se apresentarem para o curso, 

os senhores já se incorporaram à Nossa 
Hidrografi a, à Família Hidrográfi ca, já fazem 
parte da nossa história, onde o trabalho 
árduo, diuturno e “anônimo” de homens e 
mulheres, civis e militares construiu, ao lon-
go de muitos anos, uma Instituição de bases 
sólidas e reconhecimento nacional e interna-
cional. Sim, senhores, o orgulho de sermos 
Hidrógrafos passa invariavelmente pelo ano-
nimato. Este é o primeiro ensinamento que 
desejo lhes transmitir. Permitam-me relem-
brar as palavras do saudoso Almirante Paulo 
Irineu Roxo Freitas (1973):

Mantenham sempre o caráter impessoal de toda 
a sua obra como hidrógrafos. A produção da DHN 
se caracteriza pelo anonimato de seus autores, 
cabendo a cada um de nós apenas a satisfação 
íntima de saber até que grau concorreu para os 
melhores resultados. (FREITAS,1973). 
 
Ao receberem as células iniciais do co-

nhecimento hidrográfi co, lembrem-se de que 
este curso será tão bom quando cada um 
dos senhores se dispuser a fazê-lo.  A partici-
pação e o interesse individual têm implicação 
direta na qualidade fi nal do CAHO. Existe 
inequívoca interdependência entre a moti-
vação dos alunos, professores e instrutores. 
Tenham em mente que este é um curso de 
aperfeiçoamento, de pós-graduação, onde o 
peso destinado ao “saber” deve ser propor-
cionalmente maior do que o do “fazer”.

O QUE É SER UM HIDRÓGRAFO?

A resposta a essa pergunta está muito 
longe de ser trivial. Como marinheiros nos 
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obrigamos a manter um íntimo contato com 
o mar e, por sermos Ofi ciais de Marinha, 
somos compelidos a estudá-lo para que o 
utilizemos em nosso proveito, em tempos 
de paz ou de guerra. Dentre todos os cur-
sos de aperfeiçoamento estruturados em 
nossa Marinha, aquele que mais se aprofun-
da nesse conhecimento é, sem dúvida, o de 
Hidrografi a.

Valho-me, novamente, das palavras do 
Almirante Roxo Freitas:

Ser hidrógrafo, senhores, é, antes de mais nada, 
ser marinheiro, pois esta é a especialidade daquele 
que melhor conhece o meio no qual o verdadeiro 
Ofi cial de Marinha escolheu viver, ou seja, o mar. 
Sem ser estudado e conhecido, o mar não pode ser 
adequadamente usado, seja na paz ou na guerra. 
A esse respeito, importa, que desde já, tenham o 
pleno conhecimento da amplitude de aplicação 
das tarefas que vão executar, uma vez formados. 
(FREITAS, 1973). 

Cada um dos senhores terá uma carrei-
ra única. As necessidades de especializações, 
cada vez mais frequentes, os farão trilhar dife-
rentes caminhos. No entanto, a vida de Ofi cial 
Hidrógrafo se inicia neste momento, com o 
Curso que, antigamente, era sufi ciente para a 
qualifi cação ao longo de toda a carreira. Hoje, 
a rapidez com que a evolução tecnológica nos 
alcança, permitindo a troca de conhecimentos 
e informações ao nível global, exigindo a ado-
ção tempestiva de padrões e requisitos cada 
vez mais rígidos em nossos serviços, faz com 
que as disciplinas ministradas no CAHO se-
jam apenas rudimentos que os tornarão capa-
zes de iniciar a vida a bordo de nossos navios, 
desempenhando tarefas básicas com correção, 
efi ciência e efi cácia. Tarefas básicas não signi-
fi cam tarefas simples. A qualidade dos dados 
adquiridos a bordo dos navios é basilar. Os 
processamentos decorrentes desses dados, 
e sua transformação em produtos e serviços, 
depende diretamente dessa qualidade.

O emprego multidisciplinar de ciên-
cias e técnicas, característico das atividades 

profi ssionais do Hidrógrafo, está em cons-
tante e rápida evolução. Busquem a atualiza-
ção dos conhecimentos que irão receber, o 
aprofundamento teórico em setores especí-
fi cos, a fi m de concorrerem para a rápida ab-
sorção e disseminação de novas tecnologias, 
o aperfeiçoamento das informações e previ-
sões por nós produzidas.

Volto a citar o Almirante Roxo Freitas:

O conservadorismo, o respeito à tradição, nunca 
deverá ser confundido com estagnação. As ativida-
des da nossa Diretoria estão sempre em mutação, 
em constante evolução, e todos os esforços devem 
ser feitos no sentido de nos mantermos atualiza-
dos. Essa busca permanente em prol da moder-
nização e atualização tem sido uma das nossas 
mais sadias tradições. (FREITAS, 1973).

Jovens Ofi ciais são, muitas vezes, im-
petuosos, inovadores, afoitos em alguns mo-
mentos e, não raro, julgam ser possuidores 
de métodos e soluções capazes de dar con-
ta de suas tarefas com maior rapidez, efi cá-
cia e economia de esforços. As palavras do 
Almirante Roxo Freitas se tornam sábias 
mais uma vez:

Não alterem nem inovem nada, sem antes procu-
rar saber, com os que os antecederam, as razões 
que os levaram a adotar a linha de ação que lhes 
pareça errada ou ultrapassada. O segredo do êxito 
da DHN reside na continuidade de ação dos que 
por aqui passaram e na coordenação que sempre 
existiu entre as várias gerações que se sucederam. 
(FREITAS, 1973). 

Que essas palavras não inibam vossa 
iniciativa. Apenas se certifi quem de que a 
inovação proposta oferece um ganho real às 
nossas atividades.

Nas palavras do Almirante Roxo Freitas, 
“ser hidrógrafo é um estado de espírito”. 
Essencialmente, somos pessoas que gostam 
de estudar. Somos Hidrógrafos especialistas 
em cartografi a náutica, oceanografi a, mete-
orologia, topografi a, geodésia, sinalização 

Aula Inaugural
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Almirante Roxo Freitas

náutica, geologia, geofísica, sensoriamento 
remoto, dentre outras disciplinas ligadas às 
Ciências da Terra. Desenvolvemos, um pou-
co mais, a vontade e a paixão pela busca do 
conhecimento dos assuntos afetos às neces-
sidades da própria Marinha. Representamos 
importante papel no preparo e na aplica-

ção do Poder Naval.
Independente da área 
em que se torne espe-
cialista, o Hidrógrafo 
deverá saber como 
adquirir dados confi -
áveis e de qualidade, 
como armazená-los, 
recuperá-los e, acima 
de tudo, ter a capaci-
dade de gerar infor-
mações úteis a todos 
os usuários, sejam 
eles da Marinha de 
Guerra ou Mercante, 
navegantes de recreio,  
da pesca, profi ssionais 
preocupados com o 

monitoramento ambiental ou com a investi-
gação marinha, dentre tantos outros. 

As necessidades da Marinha sempre 
representaram a proa a ser seguida. Para que 
possa cumprir sua missão e propósito de “pre-
parar e aplicar o Poder Naval, a fi m de contri-
buir para a defesa da Pátria”, a MB vem nos 
fornecendo recursos para que alcancemos os 
resultados por ela esperados, seja por meio da 
capacitação de pessoal, da aquisição de novas 
plataformas de coleta e seus sensores ou da 
manutenção do estado da arte na infraestrutu-
ra de análise que possuímos aqui no Complexo 
Naval da Ponta da Armação (CNPA). Toda essa 
estrutura demanda signifi cativa quantidade de 
investimentos, eventualmente insufi cientes em 
nossos orçamentos. Contudo, essa limitação de 
recursos nunca foi uma discrepância proibitiva 
para aqueles que trabalham com competência, 
seriedade, obstinação e entusiasmo, exemplos 
das qualidades que fi zeram os Hidrógrafos de 
ontem, legados às gerações que hoje perpetu-
am a secularidade desta Instituição. 

A determinação, criatividade, organi-
zação e tenacidade dos Hidrógrafos sempre 
propiciaram a superação das adversidades 
e a conclusão de nossos empreendimentos. 
Comecem a se impregnar dessas qualidades 
e, quando menos esperarem, estarão fazendo 
o impossível para dar conta de suas tarefas.

A incontrolável aceleração tecnológica 
que hoje presenciamos transforma o futuro 
em um simples amanhã. As informações ge-
radas envelhecem precocemente, o que nos 
obriga a deixarmos de ser expectadores e 
nos tornarmos agentes pró-ativos no cenário 
internacional. Levantamentos hidrográfi cos 
relativamente recentes se tornam obsoletos, 
uma vez que seu usuário possui ferramentas 
mais precisas de navegação do que aquelas 
que o Hidrógrafo possuía quando realizou 
seu trabalho. 

Hoje em dia existe uma relação muito 
estreita entre as necessidades dos usuários 
e a qualidade dos serviços que prestamos. 
Os Serviços Hidrográfi cos se obrigam a lu-
tar, diuturnamente, contra a obsolescência. 
Não foi recentemente que descobrimos que 
estávamos condenados a inovar, seja no do-
mínio técnico, seja na gestão dos métodos e 
processos. Em 1961 formávamos o primeiro 
Ofi cial com o título de Mestre. Daquele ano 
em diante, formamos uma equipe hoje cons-
tituída de 78 Mestres e 5 Doutores. 

Invariavelmente, nunca nos deixamos 
abater pela obsolescência. Os cursos de pós-
graduação têm nos permitido uma elevação 
no patamar de qualidade e, mais do que is-
so, o aprimoramento no apoio prestado ao 
Setor Operativo, contribuindo signifi cativa-
mente para que nossas forças navais, aerona-
vais e de fuzileiros navais utilizem as caracte-
rísticas ambientais do Teatro de Operações 
Marítimo com a máxima efi ciência e efi cácia, 
explorando os fatores favoráveis e minimi-
zando os riscos. 

A formação do Ofi cial Hidrógrafo 
não deve se limitar, exclusivamente, ao seu 
aprimoramento técnico. Conheçam mais de 
perto o Setor Operativo de nossa Marinha, 
como no Curso de Estado-Maior para 
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Capitão-de-Fragata
Antônio Luiz Von Hoonholtz

Capitão-de-Fragata
Antônio Vital de Oliveira

Ofi ciais Superiores (C-EMOS), onde terão a 
oportunidade de participar do planejamen-
to das operações navais, aplicando os úteis 
conhecimentos aqui adquiridos. Esta opor-
tunidade propicia à DHN receber de volta 
Ofi ciais com qualifi cação mais elevada e com 
horizontes mais amplos. Reivindiquem seus 
foros de Ofi cial combatente, assim como os 
fez o Capitão-de-Fragata Antonio Luiz Von 
Hoonholtz, o Barão de Teffé.

DE ONDE VIEMOS

Para compreendermos o espírito do 
Hidrógrafo e porque nos orgulhamos de per-
tencer a melhor das casas da nossa Marinha, 
voltemos no tempo.

Maritimidade e desenvolvimento são 
conceitos de íntimo relacionamento. Os 
Estados mais desenvolvidos de hoje lança-
ram-se, em algum momento do passado, 
à exploração do mar na defesa de seus in-
teresses. Eis a razão pela qual os Serviços 
Hidrográfi cos fi guram entre as mais antigas 
instituições governamentais. Com a DHN 
não foi diferente; ela esteve envolvida em tu-
do o que de importante ocorreu em nosso 
país nas últimas décadas.

Não é minha intenção me alongar em 
demasia nos fatos históricos da Hidrografi a 
brasileira, no entanto recomendo que bus-
quem conhecê-la, pela riqueza de exemplos e 
para melhor compreensão do presente.

A Hidrografi a brasileira teve marcan-
te infl uência francesa, produzindo notáveis 
Ofi ciais de Marinha que, antes mesmo de ad-
quirirem o preparo técnico específi co e se 
tornarem Hidrógrafos, possuíam notável for-
mação militar, comprovada nos campos de 
batalha. Dentre eles destaca-se o Capitão-
de-Fragata Antonio Vital de Oliveira, nosso 
patrono. Responsável por campanhas hidro-
gráfi cas pioneiras e detentor de invejável 
capacidade técnica, faleceu prematuramente 
no campo de batalha, na Guerra do Paraguai, 
durante o bombardeio de Curupaiti, em 02 
de fevereiro de 1867.

A morte de Vital de Oliveira fez inter-
romper a atividade hidrográfi ca brasileira, o 
que realçou a falha em conduzi-la em bases 
pessoais. O governo imperial, percebendo 
tal limitação, fez garantir o ressurgimento de 
nossa Hidrografi a em bases institucionais pe-
renes, criando por Decreto, em 02 de feverei-
ro de 1876, a Repartição Hidrographica. Seu 
primeiro Diretor foi o Capitão-de-Fragata 
Von Hoonholtz.

Naquele mesmo ano, em 26 de ja-
neiro, havia sido criada a Repartição de 
Pharoes e, em 04 de abril de 1888, era criada 
a Repartição Central Meteorológica. Estas 
três Repartições foram reunidas em 07 de 

novembro de 1891, formando a Repartição 
da Carta Marítima, origem da DHN que hoje 
conhecemos.

Desde sua criação, a DHN recebeu 
várias denominações, sendo que a atual per-
dura desde 1968. Suas sedes foram várias, 
duas das quais mais duradouras: a Ilha Fiscal, 
considerada até hoje como sede histórica, 

a
eira
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ocupada por quase setenta anos (entre 1914 
e 1983), e a Ponta da Armação, sede atual, 
ofi cialmente inaugurada em 1983. 

A Ilha Fiscal foi testemunha do desen-
volvimento e modernização da Hidrografi a 
brasileira e da criação, em 1933, do Curso de 
Aperfeiçoamento de Hidrografi a para Ofi ciais. 
Naquela época estabeleceu-se a doutrina do 
nosso Serviço Hidrográfi co: “verifi car a valida-
de dos resultados questionando-os à exaus-
tão”. Obedecida à risca por todas as gerações 
que se sucederam, garantiu a continuidade 
dos trabalhos e o respeito e prestígio nacional 
e internacional desta Diretoria.

A missão da DHN e, consequentemen-
te, sua organização administrativa, sofreram 
também diversas alterações, sendo a mais 
recente aquela que, em 1999, criou o Centro 
de Hidrografi a da Marinha (CHM) e a Base de 
Hidrografi a da Marinha em Niterói (BHMN). 
Essas duas Organizações Militares, somadas 
à própria DHN, ao Centro de Sinalização 
Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego 
(CAMR) e ao Grupamento de Navios 
Hidroceanográfi cos (GNHo), criados em 
1965 e 1996 respectivamente, formam ho-
je o Complexo Naval da Ponta da Armação. 
Caso ainda não o tenham percorrido, reco-
mendo que façam o quanto antes.

A despeito de todos os esforços, nos-
sos navios permaneciam afastados das instala-
ções do CNPA, com os prejuízos administrati-
vos, técnicos e operacionais decorrentes. Esta 
questão foi resolvida quando em 01 de ou-
tubro de 2004 se inaugurou o Píer Almirante 
Paulo Irineu Roxo Freitas, Hidrógrafo ilustre, 
ao qual carinhosamente nos referimos como 
“PIRF”. A inauguração deste cais proporcio-
nou aos navios subordinados ao GNHo a pro-
ximidade necessária com aquele Grupamento 
Operativo e com as demais Organizações 
Militares do CNPA, constituindo-se em fator 
de força para seus aprestamentos.

O QUE FAZEMOS

Temos reiterado sobre a necessida-
de de evolução de nossos equipamentos e 

métodos, visando não sermos superados 
pelo rápido avanço tecnológico. No entanto, 
tenham em mente que os dados necessários 
para a geração de muitos dos nossos pro-
dutos continuam imutáveis. São dados em 
maiores quantidades, mais exatos, obtidos 
com maior rapidez e cumprindo requisitos 
mais rígidos, porém ainda são os mesmos da-
dos de outrora.

Vejamos alguns exemplos:

� a origem dos levantamentos hidro-
gráfi cos (datum), muitas vezes, era obtida por 
meio de astronomia de campo; hoje ainda 
precisamos do datum, no entanto, o adquiri-
mos com muito mais exatidão por meio do 
Global Positioning System (GPS) Diferencial;

� para defi nirmos a rede básica dos 
nossos levantamentos hidrográfi cos, utilizá-
vamos a geodésia, com malhas de triângulos; 
os triângulos evoluíram para as poligonais; os 
distanciômetros (os telurômetros em expo-
sição no Espaço da Memória da DHN) hoje 
utilizam a tecnologia laser e os teodolitos e 
níveis, necessários para a topografi a, foram 
substituídos pelas estações totais;

� continuamos necessitando dos da-
dos de maré, mas os marégrafos com fl utu-
adores estão dando lugar aos de pressão ou 
mesmo com tecnologia radar; ainda instala-
mos réguas de maré;

� para medição de profundidade evo-
luímos do prumo de mão para o ecobatíme-
tro monofeixe, depois para o multifeixe e 
hoje nos deparamos com a tecnologia laser 
e imagens de sensoriamento remoto;

� as cadernetas registro, os rolos de 
ecobatímetro, as folhas de bordo estão per-
dendo suas características analógicas e se 
convertendo em arquivos digitais;

� as fotos aéreas estão dando lugar 
às imagens de satélite com melhores resolu-
ções no terreno;

� no campo da oceanografi a, as 
garrafas Nansen, com seus termômetros 
de inversão, hoje equivalem aos moder-
nos CTD (Condutividade, Temperatura x 
Profundidade) e seus amostradores Rossette; 
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Taurus realizando sondagem multifeixe e varredura por 
Side Scan Sonar.

os correntômetros estão dando lugar aos 
perfi ladores de corrente doppler acústico; e

� na meteorologia, a evolução da capa-
cidade computacional nos permitiu executar 
modelos atmosféricos que, em diferentes es-
calas, possibilitou antecipar com maior exati-
dão os prognósticos de precipitação, ventos, 
temperatura, umidade, ondas, dentre outros. 
Boias fi xas e de deriva adquirem dados in situ 
em áreas remotas.

As tarefas decorrentes da missão da 
DHN são amplas e variadas, demandando co-
nhecimentos básicos de natureza geográfi ca, 
geológica e geofísica das feições costeiras, do 
solo e do subsolo marinho, bem como das 
correntes, marés e propriedades físicas do 
meio marinho e da atmosfera sobrejacente. 
Todos esses dados devem ser adequadamen-
te coletados, processados e correlacionados, 
de modo a melhor compreendermos as in-
terações dinâmicas entre oceano, atmosfera 
e massa continental, e dele gerarmos as in-
formações que darão apoio à aplicação do 
Poder Naval em prol da segurança da navega-
ção e da salvaguarda da vida humana no mar.

A busca de melhor conhecimento do 
ambiente marinho e da atmosfera, bem co-
mo da interação dinâmica entre estes, visa 

fornecer às forças navais, aeronavais e de 
fuzileiros navais as informações necessárias 
que lhes permitam a otimização do emprego 
de sensores e sistemas de armas, bem co-
mo a geração de produtos de apoio à deci-
são, dedicados à exploração tática na cena 
de ação, garantindo que a vitória no mar não 
seja uma mera obra do acaso.

As tarefas concorrentes para esse 
propósito encontram-se defi nidas no Plano 
de Desenvolvimento do Programa Oceano 
(PLADEPO), em vigor desde 1989, que com-
preende um conjunto de ações que visam ao 
desenvolvimento, estudo, concepção, elabo-
ração e disseminação de produtos e servi-
ços oceânicos integrados em um Sistema de 
Informações e Previsões Ambientais, com-
posto por documentos de apoio ao planeja-
mento e informações correntes, fornecidas 
em tempo real.

O PLADEPO hoje se compõe dos se-
guintes projetos:

� Previsão Meteorológica Especial;
� Cartas Especiais para Planejamento 

de Operações de Submarinos;
� Produtos Especiais para 

o Planejamento de Operações de 
Minagem e de Contramedidas de 
Minagem;

� Cartas Especiais pa-
ra Planejamento de Operações 
Anfíbias e Ribeirinhas;

� Cartas Temáticas de Fa-
tores Físicos;

�  Cartas Eletrônicas;
� Inteligência Operacional 

(sensoriamento remoto); e
� Sistema Tático de Fatores 

Ambientais.

 As tarefas que concorrem 
para a segurança da navegação são 

decorrentes de compromisso inscrito na 
Convenção Internacional para a Salvaguarda 

da Vida Humana no Mar (SOLAS), que im-
põe aos Estados contratantes entre outras 
responsabilidades:

Aula Inaugural
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� serviços e avisos meteorológicos – 
produção e divulgação tempestiva de previ-
sões e informações meteorológicas e ocea-
nográfi cas para navios no mar;

� serviços hidrográfi cos – execução 
de levantamentos, produção de cartas e pu-
blicações náuticas complementares e pro-
mulgação de avisos aos navegantes para suas 
atualizações (vale lembrar que hoje é exigida 
a ensonifi cação de 100% do fundo para por-
tos e canais de acesso); e

� criação e operação de auxílios à 
navegação – prover auxílios à navegação, na 
medida em que o volume de tráfego o justi-
fi que e o grau de risco o exija.

A fundamentação técnica a ser obser-
vada pelos países contratantes para sua ope-
racionalização é estabelecida pelos seguin-
tes organismos internacionais: Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), Comissão 
Oceanográfi ca Intergovernamental (COI), 
Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI) 
e Associação Internacional de Sinalização 
Náutica (IALA).

Tais tarefas são conduzidas pela DHN 
e executadas pelo trabalho sinérgico do:

� Centro de Hidrografi a da Marinha, 
que produz os boletins e cartas meteoroló-
gicas e os avisos de mau tempo, bem como 
as previsões numéricas ambientais, além das 
cartas náuticas e os correspondentes avisos 
aos navegantes;

� Base de Hidrografi a da Marinha em 
Niterói, responsável pela infraestrutura de 
apoio das OM do CNPA e pela impressão 
das cartas náuticas e publicações;

� Grupamento de Navios Hidroceano-
gráfi cos, aprestando os meios necessários à 
coleta dos dados hidrográfi cos e oceanográ-
fi cos; e 

� Centro de Sinalização Náutica e 
Reparos Almirante Moraes Rego, além dos 
Serviços de Sinalização Náutica Distritais es-
palhados pelo Brasil, responsáveis pela adap-
tação da moderna segurança da navegação 
aos novos paradigmas da carta eletrônica, 
sistema automático de identifi cação (AIS) e 
estações GPS diferenciais.

Temperatura na Camada (ºC) Gradiente Térmico na Termoclima

Ainda hoje, a carta náutica desponta 
como símbolo do nosso trabalho. É o do-
cumento clássico do navegante, oferecendo 
o posicionamento geográfi co do navio, deli-
mitando áreas que devam ser evitadas e de-
terminando a singradura com segurança. No 
entanto, ela não suporta sozinha a totalidade 
das informações necessárias ao navegante. 

Desta feita, publicações auxiliares como 
Roteiro, Lista de Faróis, Lista de Auxílios-
Rádio e Tábuas das Marés devem obrigato-
riamente acompanhá-la.

A DHN conduziu, a partir de 1935, 
o Primeiro Plano Cartográfi co Náutico 
Brasileiro, concluído com êxito quarenta 
anos depois. Talvez este tenha sido o único 

CARTAS TEMÁTICAS DE FATORES FÍSICOS
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programa governamental brasileiro de longa 
duração cumprido na íntegra. No entanto, a 
mudança nos parâmetros de segurança da 
navegação, como o maior calado dos navios, 
a maior velocidade das embarcações e o 
aumento do tráfego marítimo, aliados à ne-
cessidade de padronização internacional dos 
documentos náuticos, conduziram à elabora-
ção do Segundo Plano Cartográfi co Náutico 
Brasileiro, a ser concluído até 2010.

O progresso da eletrônica e da infor-
mática nos últimos vinte anos, além da con-
sagração no uso do GPS, fez surgir novas 
possibilidades e produtos para aumentar a 
segurança da navegação. Um desses produ-
tos é a Carta Náutica Eletrônica (ENC), que 
originalmente, em seu formato raster, apre-
sentava sobre uma tela de vídeo a imagem da 
carta náutica e a posição do navio em tempo 
real. Esse conceito já evoluiu e temos hoje a 
carta digital em formato vetorial e equipa-
mentos denominados ECDIS (Electronic Chart 
Display and Information System), que proces-
sam uma base de dados (a ENC vetorial e 
todas as informações digitais de segurança da 
navegação) em conjunto com as informações 
de rumo, velocidade, profundidade, posição, 
distância de acidentes geográfi cos, auxílios-
rádio e quaisquer outros auxílios à navegação. 
Os limites das cartas, o formato dos dados 
e dos metadados, o tamanho dos arquivos 
e a metodologia de atualização devem obe-
decer aos rigorosos padrões internacionais 
estabelecidos pela OHI e pela Organização 
Marítima Internacional (IMO).

O esforço do CHM para o planejamento 
e confecção das cartas náuticas eletrônicas pa-
ra as águas de jurisdição brasileira já se iniciou 
e a meta a ser atingida é a edição das primeiras 
156 ENC, com diversas abrangências, até 2010. 

O processo de Planejamento e 
Produção das Cartas Náuticas da DHN, a 
cargo do CHM, vinha sendo auditado pelo 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited des-
de 2006, tendo recebido seu Certifi cado ISO 
9001:2000 em 07 de dezembro de 2008. 

O amplo espectro de nossas atividades, 
sua fundamentação científi ca e dependência 

tecnológica, mantêm abertos inúmeros cami-
nhos evolutivos. Um deles, talvez o mais im-
portante no momento, seja o sistema deno-
minado e-Navigation, evolução natural da uti-
lização das cartas eletrônicas vetoriais e dos 
ECDIS, por meio dos quais os Estados mais 
desenvolvidos pretendem aproximar, em ter-
mos de controle, a navegação marítima da 
aérea. A nossa evolução natural passará por 
um Sistema de Informações Cartográfi cas, 
em síntese uma base de dados espaciais uni-
fi cada, da qual poderemos extrair qualquer 
dos nossos produtos, sejam cartas de nave-
gação ou especiais, em papel ou eletrônicas, 
vetoriais ou raster. 

Tomando agora como tema a ocea-
nografi a, esta remonta na DHN aos idos 
de 1954, com os trabalhos sistemáticos do 
Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva. 
A partir daquele ano ou, mais especifi camen-
te, a partir do Ano Geofísico Internacional 
de 1957, a oceanografi a assumiu papel de 
destaque mundial, em face das possibilidades 
de conhecer e explorar as riquezas existen-
tes nos mares e oceanos, além do interesse 
no campo militar.

No Brasil a MB teve participação funda-
mental como catalisador institucional e detentor 
de plataformas de coleta de dados (em diversas 
épocas os Navios Oceanográfi cos “Almirante 
Saldanha”, “Almirante Câmara”, “Almirante 
Alvaro Alberto” e atualmente o “Antares”). 
Algumas efemérides podem ser citadas:

� fundação do Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM);

� execução do Programa de 
Reconhecimento da Margem Continental 
Brasileira (REMAC);

� aquisição, até 1986, dos dados do 
Programa de Geologia e Geofísica Marinha 
(PGGM);

� execução, desde 1996, do Programa 
de Levantamento da Plataforma Continental 
Brasileira (LEPLAC), o que nos possibilitou sub-
meter à Comissão de Limites da Organização 
das Nações Unidas nossos pleitos sobre a 
Zona Econômica Exclusiva (ZEE); e
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� a participação no Programa de 
Levantamento do Potencial Sustentável de 
Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva 
(REVIZEE).

O resultado da participação em todos 
esses programas, que dignifi ca a Marinha e 
a nós, Hidrógrafos, foi fruto de muita dedi-
cação, esforço, superação, entusiasmo e par-
ceria coordenada com diversas Instituições, 
resultando na consagrada expressão hoje re-
conhecida por todos, a “Amazônia Azul”.

Como signatários da SOLAS, temos 
imensas responsabilidades sobre as áreas 
denominadas METAREA V e NAVAREA V, 
abrangendo os paralelos de 07oN a 36oS e 
do meridiano de 020oW até nosso continen-
te. O CHM é encarregado de gerar as infor-
mações meteorológicas de interesse para o 
navegante nessas áreas, sendo o boletim mais 
conhecido o Meteoromarinha. Além dos bo-
letins rotineiros, o CHM produz análises e 
previsões especiais, previsões numéricas, bo-
letins especiais para operações de socorro e 
salvamento, dados estatísticos, previsões de 
ventos e vagas, que transcendem as necessi-
dades do navegante.

A DHN participa, em parceria com a 
comunidade científi ca, de alguns programas 
nacionais e internacionais de coleta e disse-
minação de dados obtidos por boias, donde 
se destacam:

� Programa Nacional de Boias 
(PNBOIA);

� International South Atlantic Buoy 
Program (ISAPB); e

� Pilot Research Moored Array for the 
Tropical Atlantic (PIRATA).

O Programa Piloto GOOS/BRASIL, mais 
amplo que os anteriores e que também conta 
com a participação da DHN, tem o propósito 
de disseminar dados oceanográfi cos e mete-
orológicos, em tempo real, via enlace de saté-
lite, no contexto da oceanografi a operacional.

Cabe ressaltar a especial importância 
da DHN no Programa Antártico Brasileiro, 
onde efetivamente apoiamos as instituições 

envolvidas e seus pesquisadores com nosso 
navio e com as previsões meteorológicas es-
peciais, sem as quais se elevaria o risco das 
operações naquele ambiente inóspito.

O rol de nossas atividades não se en-
cerra aqui. Deixo a cargo dos senhores bus-
carem, no seu dia a dia, a descoberta das vá-
rias facetas do nosso trabalho. Lembrem-se 
que esse empreendimento que ora se inicia, 
o CAHO, presume a inequívoca necessidade 
da interação entre o Setor Operativo da MB 
e a nossa DHN.

NOSSOS NAVIOS

A despeito de todos os avanços tec-
nológicos que presenciamos, como os novos 
métodos de batimetria a laser e de aquisição 
de dados oceanográfi cos por sensoriamento 
remoto, estamos muito longe de abdicar da 
medição de dados in situ. 

A utilização efi ciente e criteriosa dos 
nossos navios nas comissões hidrográfi -
cas, oceanográfi cas e de apoio à sinalização 
náutica e ao Programa Antártico Brasileiro 
tem assegurado a continuidade dos nossos 
trabalhos. Quase sempre, são comissões de 
longa duração, exigindo grandes esforços e 
tenacidade por parte das tripulações, eleva-
dos níveis de disciplina e refi nado espírito de 
equipe, valores que não permitimos serem 
dissociados de nossas tarefas.

Quando nossos navios se fazem ao 
mar, levam tarefas bem defi nidas: não sus-
pendemos para “tentar” trazer resultados. 
Ao regresso, só nos interessa a satisfação pe-
la tarefa cumprida. O lema que encimamos 
nas chaminés laranja dos navios é, ao mesmo 
tempo, uma lição de humildade e a consci-
ência do dever cumprido: “Restará sempre 
muito o que fazer...”.

Há muito, nossas plataformas de cole-
ta de dados deixaram de ser unidisciplinares 
para se tornarem multidisciplinares, acom-
panhando a evolução das Ciências da Terra 
onde, cada vez mais, várias áreas do conheci-
mento interagem para que se tenham infor-
mações confi áveis. 
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A seguir, veremos algumas característi-
cas dos nossos navios.

Incorporado à MB em 1994, o Navio 
de Apoio Oceanográfi co “Ary Rongel” vem 
prestando um inestimável apoio ao Programa 
Antártico Brasileiro (PROANTAR), se-
ja no aspecto logístico à Estação Antártica 
Comandante Ferraz, seja como plataforma 
de coleta de dados e apoio aos pesquisadores 
nele embarcados. Seus equipamentos e sen-
sores permitem a execução de levantamen-
tos hidroceanográfi cos e a coleta de dados 
em proveito das previsões meteorológicas.

O Navio Hidrográfi co “Sirius”, primeiro 
navio da MB especialmente projetado para o 
serviço de hidrografi a e o primeiro, também, 
dotado de aeronave embarcada, foi construído 
nos estaleiros da Ishikawajima, no Japão, tendo 
sido incorporado à Armada em 1958.  Após 
mais de 50 anos em operação na DHN, ainda 
hoje é a principal plataforma de coleta e pro-
cessamento de dados hidrográfi cos, contri-
buindo para a produção de informações para 
a construção e atualização das cartas náuticas 
e para o conhecimento do cenário de fatores 
físicos das áreas de operação do Poder Naval. 
Em breve estará recebendo um ecobatímetro 
multifeixe, o que ampliará enormemente sua 
capacidade de coleta de dados.

Tendo como missão instalar, manter e 
apoiar os sinais fi xos e fl utuantes de auxílio à 
navegação, o Navio Faroleiro “Almirante Graça 
Aranha” foi fruto de construção em estaleiro 
nacional, tendo sido incorporado à MB em 
1976. Como resultado de um convênio fi rma-
do entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e 
a MB, o “Graça Aranha” está sendo revitalizado 
em proveito da comunidade científi ca, onde à 
sua capacidade logística serão associados no-
vos equipamentos para apoio aos projetos de 
pesquisa em ilhas oceânicas. Este é um exemplo 
típico na multidisciplinaridade em que estão se 
transformando nossos meios.

O Navio Oceanográfi co “Antares”, 
ex-M/V Lady Harrison, foi incorporado à 
Armada em 1988 e ainda hoje é a principal 
plataforma de coleta de dados oceanográfi -
cos e eventualmente hidrográfi cos da área 

marítima de interesse do Brasil, em apoio às 
operações navais e aos projetos científi cos 
nacionais e internacionais das Instituições 
com as quais a DHN desenvolve parcerias. 
Dotado de equipamentos do estado da ar-
te para coleta e processamento de dados, 
representa hoje uma das principais escolas 
de formação nessa área de conhecimento. 
Diversas Universidades têm embarcado seus 
alunos no “Antares” para que possam apri-
morar e sedimentar os ensinamentos rece-
bidos nas salas de aula. 

Recentemente adquirido e incorporado 
à Armada em 2008, o Navio Hidroceanográfi co 
“Cruzeiro do Sul” representa mais um resulta-
do da parceria de recursos entre o Ministério 
da Ciência e Tecnologia e a MB. O ex-M/V 
Surveyor está sendo equipado para apoiar e 
desenvolver atividades de pesquisa no ambien-
te marinho contempladas no Plano Setorial 
para os Recursos no Mar (PSRM). Nesta pla-
taforma serão disponibilizados 80 dias de mar 
por ano à comunidade acadêmico-científi ca 
para realização de atividades e projetos de 
pesquisa que farão parte do “Laboratório 
Nacional Embarcado”.

O ex-navio varredor HMS Helmsdale, 
hoje Navio Hidroceanográfi co “Taurus”, foi 
incorporado à MB em 1995 e tem como 
missão efetuar a coleta e processamento de 
dados hidroceanográfi cos, em proveito das 
Operações Navais e da segurança da navega-
ção na área marítima de interesse do Brasil 
e nas vias navegáveis interiores. Possui, entre 
seus equipamentos, o ecobatímetro multifei-
xe, hoje considerado como recurso funda-
mental para atendimento dos requisitos de 
coleta de dados hidrográfi cos.

O Navio Hidroceanográfi co “Amorim 
do Valle”, ex-navio varredor HMS Humber, foi 
incorporado à MB em 1995, tendo exercido 
inicialmente as funções de navio balizador, de 
onde derivou o seu arco de popa. Equipado 
em princípio para tarefas hidrográfi cas, re-
cebeu recentemente um guincho oceano-
gráfi co, o que o torna hoje uma plataforma 
multidisciplinar com capacidade de exercer 
inúmeras tarefas de interesse da DHN.

Aula Inaugural
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Por fi m, não poderia deixar de mencio-
nar a incorporação do Navio Polar “Almirante 
Maximiano”, recentemente adquirido pela 
MB como mais um resultado da excelen-
te parceria com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Fruto da necessidade de disso-
ciar as atividades de pesquisa do apoio lo-
gístico prestado no NApOc “Ary Rongel”, o 
“Almirante Maximiano” será equipado com 

os mais modernos sensores hoje disponíveis, 
visando proporcionar à comunidade científi -
ca do PROANTAR os recursos necessários 
ao desenvolvimento de suas pesquisas. Após 
modifi cação sofrida antes de sua incorpora-
ção, passou a ser dotado de convés de vôo e 
hangar para duas aeronaves, último requisito 
para tornar-se uma plataforma autônoma de 
apoio à pesquisa na região antártica.

Navios da Diretoria de Hidrografi a e Navegação

PALAVRAS FINAIS

De tudo o que aqui escrevi tenho uma 
certeza: não tive a pretensão de esgotar 
todas as atividades desenvolvidas pela nos-
sa Diretoria e OM subordinadas, e aquelas 

que fi z, tenho a convicção de que foram su-
perfi cialmente abordadas. O objetivo inicial, 
no entanto, foi alcançado: estimulá-los, des-
de já, a que procurem melhor conhecer o 
nosso trabalho, que vivenciem com intensi-
dade a especialidade que escolheram e, ao 
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longo dos anos, sintam-se realizados pessoal 
e profi ssionalmente. 

Apliquem-se a este Curso como se 
em um monastério estivessem, absorvendo 
a maior quantidade de conhecimentos que 
lhes forem apresentados neste curto espaço 
de tempo, com a certeza de que, em pouco 
tempo, lhes serão de extrema valia. Trabalho 
árduo, competência, tenacidade, dedicação, 
esmero, espírito de equipe, continuidade e 
obstinação irão persegui-los nos próximos 
anos; orgulho, credibilidade e realização pelo 
resto de suas vidas; o reconhecimento será 
mera consequência.

Na Hidrografi a não há segredos nem 
soluções mágicas. Apenas fazemos nosso 
trabalho com amor e dedicação; planejamos 
com sabedoria e executamos sob rigorosa 
supervisão; consumimos os recursos que 
nos são disponibilizados; mantemos nosso 
pessoal aperfeiçoado e adestrado; jamais 
desprezamos os conhecimentos anteriores; 
respeitamos as tradições, dando continuida-
de aos nossos serviços; somos marinheiros, 
profi ssionais, impessoais, e se nomes forem 
citados por mérito, nunca haverá um “eu”, 
sempre “nós”. Talvez esta seja a fórmula do 
nosso sucesso.

Superintendência de Ensino da DHN

Aula Inaugural
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I)  TRABALHOS REALIZADOS EM 2009

1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS EDIÇÕES

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

1643 Canal de São Sebastião (Parte Norte) 1:15.000 3 Fevereiro

25121 Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do Almirantado 
  (Ilha Rei George) 1:40.000 3 Fevereiro

1402 Do Pontal da Regência à Ponta do Ubu 1:150.000 2 Fevereiro

25110 (INT. 9150) – Ilha Elefante e Proximidades 1:200.000 2 Abril

810 Proximidades do Porto de Natal 1:50.000 2 Julho

1513 Terminais da Baía de Guanabara 1:15.000 1 Julho

22900 (INT. 2122) – De Vitória ao Cabo de São Tomé 1:300.000 1 Julho

23400 (INT. 2127) – De Imbituba a Cidreira 1:300.000 1 Setembro

 b) REIMPRESSÕES

CARTA TÍTULO IMPRESSA

4110 Porto de Manaus  Fevereiro

21800 (INT. 2111) Da Ponta de Itapagé a Fortaleza Fevereiro

1100 Do Rio Itarari a Ilhéus Março

1302 Porto de Nova Viçosa  Abril

1700 Da Ilha de S. Sebastião à Ilha de Bom Abrigo Maio

703 Porto de Areia Branca Maio

1512 Porto do Rio de Janeiro Junho

1645 Canal de São Sebastião Junho

4382 A De Aveiro as Ilhas do Prado Junho

4382 B Das Ilhas do Prado a Itaituba Junho

1108 Baía de Todos os Santos, Porto de S. Roque e Proximidades Agosto

4202 A Do Estirão do França ao Lago Bacabal Setembro

4202 B Do Lago Bacabal ao Porto Trombetas Setembro

4402 A Do Estirão do França ao Lago Bacabal Setembro

4402 B Do Lago Bacabal ao Porto de Trombetas Setembro

4341 Estreito de Breves e de Boiuçu Setembro

202 Da Ilha do Bailique a Ponta do Capinal Setembro

412 Baía de São Marcos – Proximidades do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui Novembro

1637 Baía da Ribeira Dezembro

1701 Porto de Santos Dezembro
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1.1 – CARTAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS

a) NOVAS ENC (1ª EDIÇÃO)

CARTA TÍTULO

BR4 00242 Da Ilha dos Porcos à Ilha de Santana

BR4 41011 Da Ilha Salvador à Ilha Grande de Gurupá

BR4 41012 Da Ilha Cajari à Ilha Grande de Taiaçuí

BR3 22800 Do Rio Doce à Ilha das Graças

BR4 41051 De Parintins à Costa do Giba

BR5 01643 Canal de São Sebastião – Parte Norte

BR5 25121 Enseada Martel

BR4 41021 Da Ilha do Sarapoí a Almeirim

BR4 41022 De Almeirim a Prainha

BR4 41031 Da ilha do Mouraba à Costa do Ituqui

BR4 41032 Do Paraná do Ituqui à Ilha do Meio

BR5 41031 Santarém

BR4 23400 Do Farol de Quintão à Ilha Tacami

BR3 22900 Da Ponta Jucu à Ponta do Guriri

b) NOVAS EDIÇÕES DE ENC

CARTA TÍTULO

BR4 00930 Proximidades do Porto do Recife

BR5 01511 Barra do Rio de Janeiro

BR4 01501 Baía de Guanabara - Parte Norte

BR5 00906 Porto de Suape

BR2 21070 Rio de Janeiro ao Cabo de Santa Marta Grande

BR3 22100 Do Cabo Calcanhar à Ponta de Lucena

BR3 23000 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

2 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS EDIÇÕES 

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO
DH20 Relação das Cartas e Publicações Náuticas e Respectivas Correções 1ª e 2ª
DH3 Anais Hidrográfi cos – Tomo LXV 65ª
DG6 Tábuas das Marés para 2010 47ª
DN5 Almanaque Náutico para 2010 66ª
DHN 5939-2 Carta de Pressão ao Nível do Mar 2ª
DHN 5910-2 Instruções para Plotagem das Mensagens FM 12-XII SYNOP – FM 13-XII – SHIP 2ª

DHN 5940-1 Registro do Microbarógrafo 1ª

DHN 5941-1 Registro do Pluviógrafo 24 horas 1ª

DG 5-2 Marés: fundamentos, análise e previsão 2ª

Trabalhos realizados em 2009
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Nova edição do livro de Marés: Fundamentos,  Análise e Previsão do 
Almirante Alberto dos Santos Franco

Apresentação pelo Professor Paulo Domingos Cordaro

Foi com muita honra, e enorme prazer, que recebi o convite de meu querido amigo 
Franco, para que elaborasse uma apresentação para a nova edição deste seu texto sobre ma-
rés.  Além das razões afetivas, aceitei o convite também como um desafi o, uma vez que minha 
formação de matemático me coloca, talvez, um tanto distante deste tema.

Antes de entrar no mérito do texto em si, vou me permitir uma pequena digressão, que 
talvez esclareça o porquê de minha presença aqui.

Nos anos de 1973-75, ainda como estudante de graduação em Matemática na Universidade 
de São Paulo, desempenhei atividades de estagiário no Departamento de Oceanografi a Física 
do Instituto Oceanográfi co da USP. Nesta época Franco era seu Diretor.  Apesar de ele não 
ter sido meu orientador direto, nos conhecemos muito bem e tínhamos conversas frequentes 
sobre seus temas de interesse na época (análise espectral de ondas e marés). Esta foi minha 
primeira experiência com a verdadeira ciência. Eu era um jovem estudante que, pela primeira 
vez, acompanhava um pesquisador externar todo seu entusiasmo diante de cada nova desco-
berta.  Foi marcante.

Após esse período fui seguir minha carreira e perdemos contacto. Em 2004, soube, pela 
imprensa, que ele havia sido agraciado com o prestigioso prêmio da Fundação Conrad Wessel 

MARÉS

Fundamentos, Análise e Previsão

A. S. FRANCO

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

BRASIL

1a EDIÇÃO

1997
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na categoria “Ciência Aplicada à Água” e, logo após, por estas felizes coincidências, nos encon-
tramos acidentalmente e, então, retomamos nossa convivência que segue fi rme até hoje.

Nestas nossas novas conversas, Franco me presenteou com um exemplar da primeira 
edição deste seu texto “Marés – Fundamentos, Análise e Previsão” editado pela Diretoria de 
Hidrografi a e Navegação em 1997, e que agora aparece em nova edição, consideravelmente 
ampliada.

Este texto não poderia ter sido redigido por outras mãos.  Sua leitura atesta toda a expe-
riência do autor sobre o assunto, bem como todo o seu entusiasmo a que referi acima.  O livro 
é um trabalho de um cientista experiente, que refl etiu por muitos anos sobre o tema, e que, 
portanto conhece, não só profundamente cada conceito exposto, bem como sabe apresentá-lo 
do modo o mais didático possível.

A teoria é exposta de maneira gradual, de modo que no Capítulo 1 o fenômeno das marés 
é introduzido de uma maneira mais informal.  Por meio de simples observações, o autor nos 
leva à compreensão da maré como um fenômeno astronômico.  Os capítulos seguintes vão aos 
poucos se tornando cada vez mais técnicos, as questões astronômicas são estudadas com mais 
detalhes nos Capítulos 3 e 4 e culminam com o chamado “desenvolvimento harmônico”, exposto 
com detalhe no Capítulo 5 e fundamental na teoria. Tal desenvolvimento consiste em desenvolver 
a função que fornece a altura da maré estática como a soma de funções periódicas elementares, 
de modo a tornar-se possível defi nir as chamadas constantes harmônicas e obter todas as com-
ponentes relevantes que comparecem por efeito exclusivo das forças astronômicas.

A situação é mais delicada quando ocorrerem distorções signifi cativas da natureza hi-
drodinâmica. Neste caso, é importante detectar as chamadas componentes de pequeno fundo, 
assunto o qual o leitor encontrará uma clara exposição no Capítulo 6.  Chamo a atenção aqui 
para o belo e original tratamento matemático desenvolvido.

A seguir o texto adentra na questão central: como é possível determinar as constantes 
harmônicas pelo estudo dos dados obtidos através da leitura de um maregrama? Trata-se do 
estudo da análise harmônica da maré, que é desenvolvido no Capítulo 8 e precedido, de acordo 
com o habitual cuidado do autor, por um capítulo no qual são discutidos os pontos centrais da 
teoria espectral das séries temporais, inclusive seus aspectos numéricos e computacionais. A 
partir da análise harmônica, passa-se naturalmente à questão da previsão da altura da maré, que 
nada mais é que a utilização de recursos computacionais para determinar a altura da maré por 
meio de seu desenvolvimento harmônico. O leitor encontrará este tópico no Capítulo 9, junto 
com uma interessante discussão de como métodos simples de interpolação polinomial podem 
ser aplicados para uma determinação bastante precisa das alturas de preamar e baixa-mar.

A versão de 1997 deste texto se concluía com um capítulo sobre as chamadas “correntes 
de maré” e, um último sobre “níveis de referência”, este último tema de importância capital para 
a segurança na navegação. Para esta nova edição, o autor, inclui um capítulo sobre a utilização de 
sensores em satélites artifi ciais na determinação das oscilações do nível do mar, expande consi-
deravelmente o capítulo sobre níveis de referência e apresenta ainda, como apêndice, a versão 
em português do belo trabalho, elaborado em co-autoria com o Prof. Norman John Rock, no qual 
é discutida a precisão na determinação das constantes harmônicas, quando se emprega a chama-
da “Transformação Rápida de Fourier” (“Fast Fourier Transform” ou FFT) na análise espectral.

Concluindo, cumprimento entusiasticamente ao Franco por seu trabalho. Quantas horas 
de refl exão e trabalho não estão aqui coroadas! Aprendi muito com sua leitura, e tenho cer-
teza que o estudante, ou pesquisador, interessado tirará muito proveito desta exposição.  O 
texto é certamente voltado para aqueles que se interessam pela área da Oceanografi a Física, 
mas não posso deixar de também apreciá-lo como um belo trabalho de Matemática Aplicada. 
Meu viés assim o permite.

Trabalhos realizados em 2009
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b) REIMPRESSÕES

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO
DG 10-VI-1 Cartas de Correntes de Maré – Baía de Guanabara 3ª reimp. 
DG 10-IX-1 Cartas de Correntes de Maré – Porto de Santos 3ª reimp.
DG 10-IV-1 Cartas de Correntes de Maré – Porto de Natal 2ª reimp.
DN 12-5 Livro das Agulhas Magnéticas 2ª reimp.
DH 2-31 Lista de Faróis 2ª reimp.
DH 19-II Geodésia 1ª reimp.
DN 13-1 Livro dos Cronômetros e Comparadores 1ª reimp.
C-32 Nivelamento Geométrico 3ª reimp.
DHN 5598-1 Folha de Registros Marégrafo Hidrologia 6ª reimp.

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 2ª reimp.

II) PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

Brasília, DF – Primeira Reunião Plenária de 2009 da Comissão de Meteorologia Militar 
(COMETMIL-1/2009).

Brasília, DF – Segunda Reunião Plenária de 2009 da Comissão de Meteorologia Militar 
(COMETMIL-2/2009).

Brasília, DF – Primeira Reunião de 2009 da Comissão de Coordenação das Atividades de 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH-1/2009).

Brasília, DF – Segunda Reunião de 2009 da Comissão de Coordenação das Atividades de 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH-2/2009).

Brasília, DF – Primeira Reunião da Comissão de Cartografi a Militar (COMCARMIL-1/2009).
Brasília, DF – Segunda Reunião da Comissão de Cartografi a Militar (COMCARMIL-2/2009).
Brasília, DF – Primeira Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografi a 

(CONCAR).
Brasília, DF – Segunda Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografi a 

(CONCAR).
Fortaleza, CE – Workshop sobre a criação do Centro Virtual de Vigilância, Prognóstico e 

Alerta Antecipado de Eventos Meteorológicos Severos – Região Norte da América do Sul – II 
Reunião Regional de Mecanismos Internacionais de Assistência Humanitária.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

Natal, RN – XIV Simpósio Brasileiro de sensoriamento remoto (XIV SBSR).
Salvador, BA – XI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica & 

EXPOGEF.
Rio Grande, RS – IV Congresso Nacional de Oceanografi a (IV CBO).
Salvador, BA – XXIII Congresso Brasileiro de Cartografi a.
Araranguá, SC – II Encontro sobre Fenômenos Naturais, Adversidades e Mudanças 

Climáticas da Região Sul.
Macaé, RJ – Workshop sobre o emprego do programa SARMAP em Operações SAR. 
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1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

Goa, Índia – Segunda Reunião da Aliança Inter-regional em Oceanografi a (IBSA-
OCEAN).

Guayaquil, Equador – Terceira Reunião da Aliança Regional para o GOOS no Pacífi co   
Sudeste (GRASP III).

Nova Iorque, EUA – XXIII Sessão da Comissão de Limites da Plataforma Continental 
(XXIII CLPC).

Nova Iorque, EUA – XXIV Sessão da Comissão de Limites da Plataforma Continental 
(XXIV CLPC).

Nova Iorque, EUA – XIX Reunião dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (XIX MOSP).

Montevidéu, Uruguai – V Reunião da “Aliança Regional em Oceanografi a para o Atlântico 
Sudoeste Superior e Tropical” (OCEATLAN V).

Paris, França – XXV Assembléia, XLII Sessão do Conselho Executivo da Comissão 
Oceanográfi ca Intergovernamental (COI) e Nona Sessão do Comitê Intergovernamental 
Conjunto COI / OMM / PNUMA para o Sistema Global de Observação dos Oceanos (GOOS) 
– (IGOOS IX).

Montevidéu, Uruguai – Reunião da South West Atlantic Hydrographic Commission 
(SWAtHC) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Monte Carlo, Mônaco – 4ª Conferência Hidrográfi ca Internacional Extraordinária (4ª 
CHIE) e I Reunião do Inter Regional Coordination Committee (IRCC) .

Monte Carlo, Mônaco – Reunião do “Chart Standardization and Paper Chart Working 
Group” (CSPCWG) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Bridgetown, Barbados – Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic 
Commission (MACHC) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Cidade do Cabo, África do Sul – Reunião da Hydrographic Antartic Commission (HCA) 
da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Toulouse, França – 14ª Sessão do Grupo de Direção do Programa “Pilot Research Moored 
Array in the Tropical Atlantic” (PIRATA) – (PIRATA XIV).

Genebra, Suíça – 61ª Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica 
Mundial (OMM).

Monte Carlo, Mônaco – Reunião do Committee on Hydrographic Requirements for 
Information Systems (CHRIS) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Londres, UK – 55ª Sessão do Sub-Comitê de Segurança da Navegação (NAV-55) da 
Organização Marítima Internacional (OMI).

Viena, Áustria – Participar da Reunião do Grupo de Harmonização de Cartas Eletrônicas 
de Águas Interiores (IEHG).

Bali, Indonésia – Conferência do “Advisory Board on the Law of the Sea (ABLOS)” da 
Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Cingapura, Cingapura – Reunião do “Hydrographic Services and Standards Committee 
(HSSC)” da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Monte Carlo, Mônaco – Reunião do “Commission on Promulgation of Radio Navigational 
Warnings (CPRNW)” da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Brest, França – Reunião do Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) do General 
Bathymetric Chart of Oceans – (GEBCO) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Washington, EUA – Reunião do “Standardization of Nautical Publications Working 
Group” (SNPWG) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Trabalhos realizados em 2009
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Monte Carlo, Mônaco – Reunião do “Chart Standardization and Paper Chart Working 
Group” (CSPCWG) da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Caracas, Venezuela – Workshop sobre a criação do Centro Virtual de Vigilância, Prognóstico 
e Alerta Antecipado de Eventos Meteorológicos Severos – Região Norte da América do Sul.

Monte Carlo, Mônaco – Reunião do “Data Protection Scheme Working Group” (DPSWG) 
da Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Seul, Coreia do Sul – Reunião do Capacity Building Committee (CBC) da Organização 
Hidrográfi ca Internacional (OHI).

Ottawa, Canada – Reunião do Transfer Standard Maintenance and Application Development 
Working Group (TSMAD).

Taunton, UK – 1Reunião de Controle do Instrumento de Cooperação Bilateral entre 
o Serviço Hidrográfi co do Reino Unido (UKHO) e a Diretoria de Hidrografi a e Navegação 
(DHN).

Nova Iorque, EUA – Reunião da Subcomissão para análise da Proposta de Limite Exterior 
de Barbados encaminhada à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC).

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

Saint-Germain-en-Laye, França – 45ª Reunião do Conselho da International Association 
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA.

Punta Arenas, Chile – 46ª Reunião do Conselho da International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA.

Saint-Germain-en-Laye, França – 13ª Reunião do Comitê de Engenharia, Meio Ambiente 
e Preservação de Faróis Históricos (EEP), da Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities – IALA, (EEP13).

Marrakech, Marrocos  – JCOMM Technical Conference e Third session of the Joint WMO-
IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM III).

Saint-Germain-en-Laye, França – 14ª Reunião do Comitê de Engenharia, Meio Ambiente 
e Preservação de Faróis Históricos (EEP), da Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities – IALA, (EEP14).

Saint-Germain-en-Laye, França – 29ª Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de 
Embarcações (VTS), da Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – 
IALA, (VTS 29).

Saint-Germain-en-Laye, França – 30ª Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de 
Embarcações (VTS), da Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – 
IALA, (VTS 30).

Saint-Germain-en-Laye, França – 6ª Reunião do Comitê de e-Navigation da Association 
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA, (eNav-6).

Saint-Germain-en-Laye, França – 7ª Reunião do Comitê de e-Navigation da Association 
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA, (eNav-7).

Oostende, Bélgica  – Third International HPD User Meeting.
Miami, EUA – 13th HYCOM Consortium Meeting 01 OfSup CHM DHN.
Taunton, UK – The PRIMAR/ IC-ENC Joint Technical Experts Working Group Meeting 8.
Londres, UK – 6th International Conference on high-resolution surveys in shallow water 

(Shallow Survey 2009).
Exeter, UK – International Maritime MetOcean Services Conference (IMMSC).
Santiago e Valparaíso, Chile – 24th International Cartography Conference (ICC 2009).
San Diego, Califórnia, EUA – 7th ADCPs in action 2009 Users Conference.
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Melbourne, Austrália – 5th WMO International Symposium on Data Assimilation.
Norfolk, EUA – US Hydro Conference 2009 01 OfSup CHM DHN.
Cape Town, África do Sul – 2009 Simpósio Internacional de Geociências e Sensoriamento 

Remoto (IGARSS 2009).
Paris, França – 25th Session of the Data Buoy Cooperation Panel.
Paris, França – 11th Session of the IOC Group of Experts on the Global Sea Level 

Observing System (GE-11).
Cidade do Cabo, África do Sul – 3º Simpósio do Poder Naval para a África.
Montevidéu, Uruguai – 12º Encontro de Geógrafos da América Latina.
Monterey e Mississipi, EUA – Visita ao Centro de Previsão Numérica de Meteorologia 

e Oceanografi a (Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center – FNMOC), ao 
Comando Naval de Meteorologia e Oceanografi a (Naval Meteorology and Oceanography 
Command – CNMOC) e ao escritório Naval de Oceanografi a (Naval Oceanographic Offi ce 
– NAVOCEANO).

Helsinki, Finlândia – Quarto Seminário Internacional de Métodos de Verifi cação (4th 
International Verifi cation Methods Workshop).

Oslo, Noruega – Seminário de usuários do GEOCAP 2009 (The 2009 GEOCAP User 
Seminar).

Veneza, Itália – Ocean Information for Society Symposium: realizing the potential, sustai-
ning the benefi ts (OceanObs’09).

Frankfurt, Alemanha; Stavanger, Noruega; e Taunton, Reino Unido – Reunião técnica com 
a empresa Jeppesen Marine; Reunião do Comitê de Direção do RENC PRIMAR e de controle 
do Instrumento de Cooperação Bilateral entre o Serviço Hidrográfi co Norueguês (NHS) e a 
Diretoria de Hidrografi a e Navegação (DHN); Reunião técnica com o Serviço Hidrográfi co do 
Reino Unido (UKHO).

Paris, França – Reunião com o grupo EXTRAPLAC da França.
Oostende, Bélgica – MetOcean Modeling Jamboree-III Workshop (Jamboree-III).
Centro Espacial de Stennis (Stennis Space Center),  Mississippi,  EUA – Conferência 

Principal de Planejamento do Intercâmbio nas áreas de Hidrografi a, Meteorologia e Oceanografi a 
para 2010 (Main Planning Conference).

Genebra, Suíça – CBS OPAG-IOS: Expert Team on Surface Based Remotely Sensed 
Observations (ET – SBRSO), fi rst session; and CIMO UPPER-AIR: Expert Team on Remote 
Sensing Upper-air Technology and Techniques, second session.

Oostende, Bélgica – Workshop – Training Course on the Use of Satellite Wind and Wave 
Products for Marine Forecasting.

2 – ESTÁGIOS

Estágio de Treinamento de Meteorologia na Subárea de Análise Sinótica e Previsão do 
Tempo.

Estágio Data Assimilation and Use of Satellite Data.
Estágio Use and Interpretation of Numerical Weather Prediction Products.
Estágio Navegacion Antartica.
Estágio Environmental Fluid Dynamics Code.
Estágio de Treinamento de Meteorologia na Subárea de Análise e Previsão do Tempo de 

Sistemas Tropicais.
Estágio ADCP Data Processing and Analysis Using MATLAB.
Estágio Ocean Temperature/Salinity/Pressure Data Processing and Analysis.
Estágio NOD/Ocean Climate Lab / World Data Center for Oceanography.

Programas de Conclaves e Intercâmbios
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3 – INTERCÂMBIOS

Intercâmbios com a Marinha dos Estados Unidos da América em Hidrografi a.
Intercâmbio no Instituto Nacional de Meteorologia de Portugal.
Intercâmbio de ofi cial da marinha francesa com o CHM.
Intercâmbio no Serviço de Hidrografi a Naval da Argentina.
Intercâmbio na Canadian Hydrography Service – CHS.
Intercâmbio com o serviço.

III)  CURSOS 

A DHN tem o propósito de apoiar  a aplicação do Poder Naval, por meio de atividades 
relacionadas com a hidrografi a, oceanografi a, cartografi a, meteorologia, navegação e sinalização 
náutica além de promover a realização de cursos do Sistema de Ensino Naval que lhe com-
petem e supervisiona a participação do pessoal da Marinha nos eventos sob a sua orientação 
técnica, tais como conclaves, intercâmbios, estágios e demais cursos.

Assim, ministra cursos de aperfeiçoamento de Hidrografi a para Ofi ciais, em Hidrografi a 
e Navegação e de Faroleiro para Sargentos; e de especialização em Hidrografi a e Navegação e 
de Faroleiro para Marinheiros. Cinco são, portanto, os cursos regulares conduzidos.

A orientação técnica se aplica aos ofi ciais em cursos de pós-graduação, dentro do pro-
grama de preparação para o exercício de funções técnicas avançadas, a seleção de intercâm-
bios, estágios e conclaves.

A par dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, a DHN tem desenvolvido o 
treinamento do pessoal, para o correto desempenho das suas funções técnicas e administra-
tivas, por meio de cursos expeditos e de estágios de qualifi cação, nas áreas de Meteorologia, 
Oceanografi a e Batitermografi a; e dos estágios voltados para a área de Sinalização Náutica e 
dos diversos sistemas e equipamentos utilizados nas atividades de processamento e aquisição 
de dados das fainas hidrográfi cas e oceanográfi cas.

Trata-se de atividade basilar desta Diretoria, sendo que em 1993 o Curso de 
Aperfeiçoamento de Hidrografi a para Ofi ciais foi reconhecido como categoria “A” pela 
Organização Hidrográfi ca Internacional (OHI), e o Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografi a 
para Sargentos está em processo de reconhecimento por aquela Organização como categoria 
“B” o que atesta a excelente qualidade dos cursos ministrados e demonstra que a DHN, a cada 
dia, se qualifi ca para vencer os novos desafi os de suas atividades, investindo na qualifi cação de 
seu pessoal.

1 – CURSOS REGULARES

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

Ofi ciais que concluíram o 62º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografi a para Ofi ciais – 
Turma 2009:

Primeiro-Tenente VITOR BRAVO PIMENTEL 
Primeiro-Tenente GUILHERME ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 
Primeiro-Tenente ANSELMO VINICIUS DE SOUZA 
Primeiro-Tenente BRUNO NEVES BAPTISTA 
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Cursos

Primeiro-Tenente ELIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR  
Primeiro-Tenente MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA 
Primeiro-Tenente WALLACE FERNANDES DE LIMA 
Primeiro-Tenente DIOGO DE BARROS GUEDES 
Primeiro-Tenente MARCO VINÍCIUS RIBEIRO LOPES DA SILVA 
Primeiro-Tenente THIAGO CONCEIÇÃO DE BRAGA FIALHO DA CONCEIÇÃO 
Capitão-Tenente  FESTUS ICAGAIUDJERWA NEGUMBO (Marinha da Namíbia)

1° Colocado: Primeiro-Tenente VITOR BRAVO PIMENTEL, com média fi nal 9,680. 

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

lugar. 
Consiste em uma medalha em vermeil. 

Conquistado pelo Primeiro-Tenente VITOR BRAVO PIMENTEL, com média fi nal 9,680.

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

siderado aquele que obtiver média igual ou superior a 9,5. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.

Conquistado pelos seguintes alunos: 
Primeiro-Tenente VITOR BRAVO PIMENTEL, com média fi nal 9,680; Primeiro-Tenente 

GUILHERME ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO, com média fi nal 9,577; Primeiro-
Tenente ANSELMO VINICIUS DE SOUZA, com média fi nal 9,537; e Primeiro-Tenente 
BRUNO NEVES BAPTISTA, com média fi nal 9,534.

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Hidrografi a, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.

Conquistado pelo Primeiro-Tenente BRUNO NEVES BAPTISTA, com média fi nal 9,990. 

PRÊMIO “ALMIRANTE PAULO MOREIRA”
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação.
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas na 

área de Geofísica, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.

Conquistado pelo Primeiro-Tenente VITOR BRAVO PIMENTEL, com média fi nal 9,910. 
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1.2 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 
(C-Ap-HN)

Militares que concluíram o 37° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografi a e Navegação 
– Turma 2009: 

3ºSG-HN 07.1729.58 LAURO SANDRO DA SILVA ARRUDA 
3ºSG-HN 98.0365.13    HANDEL DE SOUZA SILVA 
3ºSG-HN 98.1103.22 UBIRATAN VIEIRA DA SILVA
3ºSG-HN 98.0369.98 ANDRÉ JACQUES SILVEIRA 
3ºSG-HN 98.1000.68 MÁRCIO OLIVEIRA DA CÂMARA 
3ºSG-HN 98.1102.09    SAMIR FERREIRA DE CARVALHO 
3ºSG-HN 97.1040.27 RICARDO NAZARÉ GENTIL MENDES 
3ºSG-HN 97.1050.82 ALDERLEY DE SOUSA CARDOSO 
3ºSG-HN 97.1069.41 FABIANO DE CRISTO LOPES 
3ºSG-HN 99.1941.12 CLEITON BATISTA BARBOSA 
3ºSG-HN 98.0294.79 ELIEZER MONTEIRO DE OLIVEIRA 
3ºSG-HN 99.1935.07 OSAELSON JOSÉ CARVALHO DE FARIAS JÚNIOR 
3ºSG-HN 98.0297.03 HÉRCULIS CASTRO RODRIGUES 
3ºSG-HN 97.0180.82 DANILO NOLÊTO DE MIRANDA 
3ºSG-HN 99.1949.61 JOSÉ MENESES DA SILVA 
3ºSG-HN 96.1160.05 WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA
3ºSG-HN     98.0356.90    ELÁDIO DA SILVA MENDES
2ºSG                                 ROSANO OTMAR VAN BREE (Suriname)

1° Colocado: 3ºSG-HN LAURO SANDRO DA SILVA ARRUDA, com média fi nal  9,517.

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

Conquistado pelo 3ºSG-HN LAURO SANDRO DA SILVA ARRUDA, com média fi nal 9,517. 

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

siderado aquele que obtiver média fi nal igual ou superior a 9,5. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo 3ºSG-HN LAURO SANDRO DA SILVA ARRUDA, com média fi nal 9,507.

PRÊMIO “BARÃO DE TEFFÉ” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Hidrografi a, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
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Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e 
Navegação. 

Conquistado pelo 3ºSG-HN UBIRATAN VIEIRA DA SILVA, com média fi nal 9,481. 

PRÊMIO “RADLER DE AQUINO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Navegação, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo 3ºSG-HN UBIRATAN VIEIRA DA SILVA, com média fi nal 9,665. 

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Geofísica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo 3ºSG-HN HANDEL DE SOUZA SILVA, com média fi nal 9,665.

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

Militares que concluíram o 23° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2009:

3ºSG-FR  98.0227.09      GLEISON RAMALHO LEITE ALVES 
3ºSG-FR  98.0363.78      CLEYTON ARAÚJO DE MEDEIROS 
3ºSG-FR  98.0366.45      MARCELO FERREIRA DA SILVA 
3ºSG-FR  96.1030.78      JOSÉ RODRIGUES RIOMAYOR JUNIOR 
3ºSG-FR  98.0367.77      LUCAS AVELINO DA SILVA 
3ºSG-FR  98.0369.12      CARLOS EDUARDO SILVA MOREIRA 
3ºSG-FR     98.0368.23      MARCIO ROGÉRIO CARDOSO LINS

1° Colocado: 3ºSG-FR GLEISON RAMALHO LEITE ALVES, com média fi nal 9,664.

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

lugar. 
Consiste em uma medalha de prata. 

Conquistado pelo 3ºSG-FR GLEISON RAMALHO LEITE ALVES, com média fi nal 9,664.

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

siderado aquele que obtiver média fi nal igual ou superior a 9,5. 

Cursos
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Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e 
Navegação.  

Conquistado pelos seguintes alunos: 

3ºSG-FR GLEISON RAMALHO LEITE ALVES, com média fi nal 9,664; 3ºSG-FR 
CLEYTON ARAÚJO DE MEDEIROS, com média fi nal 9,567; e 3ºSG-FR MARCELO 
FERREIRA DA SILVA, com média fi nal 9,546. 

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Equipamentos de Sinalização Náutica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha 
obtido média inferior a 8,0. 

Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.

Conquistado pelo 3ºSG-FR GLEISON RAMALHO LEITE ALVES, com média fi nal 10. 

PRÊMIO “FAROLEIRO ARÊAS” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Navegação, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.  

Conquistado pelo 3ºSG-FR CLEYTON ARAÚJO DE MEDEIROS, com média fi nal 10. 

PRÊMIO “FAROLEIRO NASCIMENTO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da área 

de Sinalização Náutica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.  

Conquistado pelo 3ºSG-FR JOSÉ RODRIGUES RIOMAYOR JUNIOR, com média fi nal 9. 

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

Militares que concluíram o 48° Curso de Especialização em Hidrografi a e Navegação – 
Turma 2009: 

MN  05.0324.07  UEUDON DA SILVA E SILVA
MN  05.0368.01  VINICIUS CARLOS DE SOUZA
MN  05.0387.15  ANDERSON TAVARES CORREA  
MN  05.0182.42  FELIPE CHAGAS DOS SANTOS
MN  05.0321.99  JOÃO MARIA DE OLIVEIRA COSTA
MN  05.0366.91  SILVIO DE SOUZA ALMEIDA 
MN  03.1083.33  MAURICIO MARTINS RIBEIRO
MN  05.0310.44  SAMUEL WAYNE MARTINS TAVORA
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MN  05.0374.17  MARCUS VINICIUS BERINGUY DOS SANTOS
MN  05.0165.41  ELTON MACHADO CARVALHO
MN  05.0160.96  TIAGO MEDEIROS RODRIGUES
MN  05.0349.22  ANDERSON SATURNO CAMELO DE ARAUJO
MN  05.0308.11  NEMUEL SILVA COSTA
MN  05.0378.91  ELIEZER DA CUNHA SANTANA
MN  05.0172.38  VINICIUS CHEVRAND PEREIRA
MN  05.0188.89  LEANDRO FRAZÃO BARBOSA
MN  05.0389.61  ANDERSON AMORIM ABRANTES
MN  05.0295.97  FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS CRUZ
MN  05.0164.61  ALEXANDRO OLIVEIRA COSTA PINTO
MN  05.0173.51 MARCELLO ALMEIDA FONSECA
MN  05.0308.20 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
MN  05.0360.20 GUSTAVO LUIS ROCHA LOPES
MN 17.2966.04 ELIAS HAIMBILI HAIMBILI (Namíbia)
MN 17.2935.40 HENDRICK NDAEPOHAMBA UPANGELENI (Namíbia)

1° Colocado: MN UEUDON DA SILVA E SILVA, com média fi nal 9,669.

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

lugar. 
Consiste em uma medalha de prata. 

Conquistado pelo MN UEUDON DA SILVA E SILVA, com média fi nal 9,669. 

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

siderado aquele que obtiver média fi nal igual ou superior a 9,5. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelos seguintes alunos: 

MN UEUDON DA SILVA E SILVA, com média fi nal 9,669; MN VINICIUS CARLOS 
DE SOUZA, com média fi nal 9,603; MN ANDERSON TAVARES CORREA, com média fi nal 
9,572; MN FELIPE CHAGAS DOS SANTOS, com média fi nal 9,543; e MN JOÃO MARIA 
DE OLIVEIRA COSTA, com média fi nal 9,514.

PRÊMIO “BARÃO DE JACEGUAY” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Hidrografi a, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação.

Conquistado pelo MN UEUDON DA SILVA E SILVA, com média fi nal 9,867.

Cursos
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PRÊMIO “OCEANOGRÁFICO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Geofísica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo MN UEUDON DA SILVA E SILVA, com média fi nal 9,674.

PRÊMIO “NAVEGADOR” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Navegação, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo MN JOÃO MARIA DE OLIVEIRA COSTA, com média fi nal 9,725.

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

Militares que concluíram o 24° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2009:

MN 05.0390.02  ANDERSON BRAVO MOREIRA
MN 05.0388.39  ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
MN 05.0185.44  OSIEL FRANCISCO DAS DORES JUNIOR
MN 05.0164.44  CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO NUNES
MN 05.0289.73  DIEGO ALMEIDA DA SILVA
MN 05.0385.11  BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
MN 86.0885.72  ALLAN WESLEY DUARTE ALMEIDA
MN 05.0300.64 MARKOS ROBERTO MENDES DUTRA
MN 05.0294.65  EDILSON NAZARENO DA SILVA PINTO
MN 05.0307.06  ALAN BRUNO IGNÁCIO MENEZES
MN 05.0308.46  DENILSON MARTINS MENDES

1° Colocado: MN ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média fi nal 9,914. 

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

lugar. 
Consiste em uma medalha de prata. 

Conquistado pelo MN 05.0390.02 ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média fi nal 9,914. 

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

siderado aquele que obtiver média fi nal igual ou superior a 9,5. 
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Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e 
Navegação. 

Conquistado pelos seguintes alunos: 

MN ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média fi nal 9,914; MN ANTÔNIO DA 
SILVA SANTOS, com média fi nal 9,858;  MN OSIEL FRANSISCO DAS DORES JUNIOR, 
com média fi nal 9,786; e MN CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO NUNES, com média fi nal 
9,738. 

PRÊMIO “ALMIRANTE ALVES CÂMARA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Equipamentos de Sinalização Náutica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha 
obtido média inferior a 8,0. 

Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo MN ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média fi nal 9,913.

PRÊMIO “SUBOFICIAL OLIVEIRA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Navegação, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior a 8,0. 
Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo MN ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média fi nal 10. 

PRÊMIO “MESTRE JOÃO DOS SANTOS” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno que obtiver a maior média no conjunto de disciplinas da 

área de Sinalização Náutica, desde que em nenhuma das disciplinas tenha obtido média inferior 
a 8,0. 

Consiste em um certifi cado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação. 

Conquistado pelo MN ANDERSON BRAVO MOREIRA com média fi nal 10.

C-ESP-HN 2009 C-ESP-FR 2009

Cursos
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C-AP-FR 2009 C-AP-HN 2009

CAHO 2009CAHO 2009
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A Operação Antártica (OPERANTAR) 
XXVII, iniciada no dia 7 de outubro de 2008 
e encerrada no dia 14 de abril de 2009, 
marcou, juntamente com a OPERANTAR 

NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO 
“ARY RONGEL”

XXVI, a participação do Programa Antártico 
Brasileiro (PROANTAR) no Ano Polar 
Internacional, ocorrido de março de 2007 a 
março de 2009.

Em 2009, durante a OPERANTAR 
XXVII, além do suporte ao Projeto Lúcia no 
Estreito de Gerlache (destinado à observa-
ção de baleias) e do lançamento e recolhi-
mento de projetos científi cos em refúgios e 
acampamentos, o navio apoiou o Projeto de 
Oceanografi a SOS-CLIMATE em duas etapas 

distintas: a primeira em janeiro, na plataforma 
continental e talude da Argentina e a segun-
da, em fevereiro, na Antártica. Nesta última 
etapa, o navio realizou o lançamento inédito, 
no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, 
de três fundeios com instrumentos oce-
anográfi cos para medidas de correntes e 
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Comissões

propriedades da água do mar no Estreito de 
Bransfi eld e apoiou a instalação de transmis-
sores GPS sobre icebergs à deriva, no noro-
este do Mar de Weddell.

Na OPERANTAR XXVIII, que teve iní-
cio em 26 de outubro 2009 e com previsão 

de encerramento em 12 de abril de 2010, o 
navio apoiou, no período de 2 a 4 de novem-
bro, o Subprojeto INTERCONF,  que é parte 
integrante do Projeto SOS-CLIMATE volta-
do ao estudo da interação oceano-atmosfera 
na região da confl uência Brasil-Malvinas.

Já na região Antártica, o Projeto 
Gamboa, que visa investigar as consequên-
cias da abertura da Passagem de Drake em 
termos de variações climáticas e do nível do 
mar global, foi apoiado na aquisição de dados 
de perfi lagem de sub-fundo, com reboque 
do equipamento de sísmica rasa (Sub-bottom 
Profi ler), e na coleta de amostras geológicas 
na região da plataforma continental adjacen-
te ao arquipélago das ilhas Shetland do Sul. 
O Projeto Gamboa foi pioneiro no emprego, 
a bordo, do equipamento GRAVITY-CORER, 
com 6 metros de comprimento e peso total 
de 400 kg, tendo realizado a coleta de seis 
testemunhos geológicos. 

Dando continuidade ao estudo da 
variabilidade espacial e temporal da biodi-
versidade marinha bentônica e de parâme-
tros geoquímicos num gradiente batimétri-
co, o Subprojeto MABIREH, integrante do 
Projeto Lúcia, realizou, no período de 2 a 
14 de dezembro de 2009 coleta de amos-
tras de sedimentos na zona profunda da Baía 
do Almirantado e Estreito de Bransfi eld, nas 
isobatimétricas de 100, 300, 500, 700 e 1.100 
metros, com emprego de BOX-CORER e 
Draga de arrasto, com destaque para a co-
leta de 20 espécimes de esponjas até então 
não observadas nessas profundidades por 
projetos científi cos nacionais embarcados.
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Entre os dias 20 de junho e 02 de julho 
de 2009, o Navio Polar “Almirante Maximiano” 
deslocou-se na área marítima compreendida 
entre o Rio de Janeiro e a Ilha da Trindade 
para a realização da comissão POIT III/2009. 
Esta comissão teve especial signifi cado para o 
navio, já que foi sua primeira comissão opera-
tiva, além de possuir cunho voltado para sua 
atividade fi m – o apoio à pesquisa – e ter ca-
racterísticas semelhantes à principal comissão 
que ele viria a realizar a partir de outubro de 
2009 – OPERANTAR XXVIII.

Além do apoio logístico ao POIT, o 
navio transportou diversos pesquisadores, 
jornalistas e até arquitetos, os quais acom-
panharam as obras iniciais de construção 
da nova estação científi ca naquela ilha. Cabe 
salientar que, durante a travessia, ocorreram 
atividades do projeto de Monitoramento 

NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

da Variabilidade Regional do Transporte de 
Calor na Camada Superfi cial do Oceano 
Atlântico Sul (MOVAR), realizando o lança-
mento de 56 probes XBT, 04 boias ARGO 
e 04 boias de deriva, estas últimas em apoio 
ao CHM. Na ilha, foi realizada inspeção nos 
sinais náuticos e na estação meteorológica 
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ali existente. Outra atividade signifi cativa 
foi a ação de presença no perímetro da Ilha 
de Martin Vaz, o que foi consumado com a 
manutenção do mastro existente na ilha e a 
substituição do Pavilhão Nacional nele içado. 

No dia 19 de outubro de 2009, o na-
vio suspendeu com destino à cidade de Rio 
Grande-RS, dando início à OPERANTAR 
XXVIII, a primeira a ser realizada pelo Navio 
Polar.  Antes de iniciar a demanda, foram rece-
bidas a bordo 02 aeronaves do 1º Esquadrão 
de Helicópteros de Emprego Geral (HU-1), 
as quais fariam parte integral da comissão. 
Três dias após suspender, o navio atracou 
no porto de Rio Grande, e, prontamente, 
iniciou o recebimento de materiais diver-
sos, afetos aos projetos científi cos apoiados 
e a Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF), além de vestimentas antárticas para 
seus tripulantes.

Concluídas as fainas previstas para o 
porto, o navio suspendeu e iniciou a demanda 

para a região antártica, mais precisamente a 
Ilha Elefante. Na demanda, realizou atraca-
ções nos portos de Montevidéu e Mar Del 
Plata, até chegar às proximidades daquela 
ilha na manhã do dia 13 de novembro. Na 
oportunidade, foi efetuado, por meio das ae-
ronaves, o lançamento de pesquisadores e 
material para a ilha. 

Ao concluir as fainas na ilha Elefante, 
o navio demandou a Estação Antártica 
Comandante Ferraz, aonde chegou na manhã 
do dia 15 de novembro. 

No prolongamento da comissão, o 
navio participou das fainas inerentes ao 2° 
voo de apoio, realizou apoio ao Centro de 
Hidrografi a da Marinha, efetuou transferência 
de carga para a EACF e fez visitas protoco-
lares às diversas estações científi cas, notada-
mente a Búlgara, Polonesa, Chilena, Argentina 
e Uruguaia. Além disso, atracou nos portos 
de Ushuaia e Punta Arenas, onde passou o 
período de Natal e Ano Novo.

Comissões
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NAVIO HIDROGRÁFICO 
“SIRIUS”

No período de 2 a 14 de fevereiro de 
2009, foi realizada comissão em apoio ao 
Destacamento do Posto Oceanográfi co da 
Ilha da Trindade (DesPOIT). Nessa ocasião, 
o navio transportou para a Ilha da Trindade 
material e pessoal, efetuou a inspeção/manu-
tenção dos sinais náuticos da Ilha e apoiou as 
atividades do PROTRINDADE. 

Adicionalmente, o NHi “Sirius” realizou 
ação de presença em torno da Ilha de Martin 
Vaz, e ainda, prestou assistência à equipe do 
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) que reali-
zou uma reportagem sobre a Ilha da Trindade.

No dia 30 de julho de 2009, participou 
dos Desfi les Naval e Aéreo alusivos à chegada 
do Navio NDCC “Almirante Saboia” na área 
marítima adjacente à Baía de Guanabara, guar-
necendo postos de continência e realizando 
honras de passagem.
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O NHi “Sirius” efetuou 
sondagem multifeixe na área in-
ternacional da Elevação do Rio 
Grande para identifi cação de 
feições geológicas de interesse 
aos pesquisadores do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e 
atualização da Carta Náutica 
nº 30 (INT 201). Também 
efetuou sondagem GEBCO 
(General Bathimeter Chart of the 

Oceans) durante a singradura, a partir do 
litoral do Estado do Rio de Janeiro até as 
proximidades da Elevação do Rio Grande. 
Além disso, foram coletadas informações 
de “backscatter” para que se pudesse, me-
diante a análise do retorno do sinal acús-
tico, contribuir para a defi nição de regiões 
com diferentes tipos de sedimentos e sub-
sidiar o planejamento de futuras atividades 
de coleta de amostras de fundo. Durante 
os três primeiros dias da comissão, o navio 
realizou treinamento no sistema EM 302 
com representante da empresa noruegue-
sa Kongsberg, na área marítima adjacente 
ao Rio de Janeiro.

No período de 26 a 29 
de outubro de 2009, foi rea-
lizado o comissionamento do 
Sistema Multifeixe EM 302 na 
área marítima adjacente ao li-
toral do Rio de Janeiro. Após a 
conclusão de todo o proces-
so de instalação do EM 302, 
o navio contou com o apoio 
de engenheiros noruegueses 
da empresa Kongsberg para 
comissionar o sistema, efetu-
ando os testes de aceitação e a calibração, 
de forma a deixar o ecobatímetro multifeixe 
operando dentro dos padrões necessários à 
sondagem em águas profundas.

No período de 3 de novembro a 
15 de dezembro, foi realizada a comissão 
REMPLAC IV cujo objetivo foi a obtenção de 
dados batimétricos, geodésicos e geológicos 
que contribuíssem para o desenvolvimento 
do Programa de Avaliação da Potencialidade 
Mineral da Plataforma Continental Jurídica 
Brasileira (REMPLAC) e com o Programa 
de Prospecção e Exploração de Recursos 
Minerais da Área Internacional do Atlântico 
Sul e Equatorial (PROAREA). 

Comissões
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “CRUZEIRO DO SUL” 

 O Navio Hidroceanográfi co “Cru-
zeiro do Sul” iniciou suas atividades opera-
tivas no ano de 2009, realizando, no período 
de 9 de março a 30 de abril, na área marítima 
compreendida entre o Rio de Janeiro e o Rio 
Grande do Sul, a Comissão COSTA SUL I, 
com a missão de contribuir para a produção 
de informações ambientais, a fi m de apoiar 
o planejamento das Operações Navais, em 
situação de verão/outono, e, também, dar su-
porte a projetos de outras instituições, na-
cionais e estrangeiras. 

 Dando continuidade às atividades 
de 2009, o navio realizou, no período de 
02 de junho a 21 de julho, na área marítima 

compreendida entre o Rio de Janeiro e o 
Ceará, a Comissão PROPESCA/COSTA NE I, 
que teve como propósito contribuir para o 
desenvolvimento tecnológico da pesca oceâ-
nica na costa Nordeste, por meio do apoio ao 
Projeto PROPESCA da UFPA e coletar dados 
oceanográfi cos e meteorológicos em apoio 
ao planejamento das Operações Navais, em 
situação de outono/inverno. Como parte do 
convênio Laboratório Nacional Embarcado 
(LNE) entre a MB e o MCT, embarcaram 
no navio, além dos pesquisadores envolvi-
dos no projeto, universitários do curso de 
oceanografi a da UERJ e UFBA para acom-
panhar os serviços realizados durante a 
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comissão e cumprir seus requisitos de está-
gio embarcado. 

 Finalizando as atividades de 2009, o na-
vio realizou, no período de 19 de outubro a 22 
de dezembro, na região oceânica da bacia do 
Oceano Atlântico Sul, entre o Rio de Janeiro 
e a África do Sul, passando pela Namíbia, a 
Comissão TRANS-ATLÂNTICO I, primeira 
comissão oceanográfi ca transoceânica realiza-
da por um navio da DHN. Teve como missão, 
realizar atividades de Oceanografi a em apoio à 
comunidade científi ca, de acordo com o Plano 
Estratégico da Marinha, a fi m de contribuir para 
a realização de perfi s transoceânicos de coleta 
de dados oceanográfi cos, visando à identifi ca-
ção e o monitoramento das principais feições 

oceânicas e a obtenção de dados de valor es-
tratégico, atinentes à circulação e às massas 
d’água da bacia do Atlântico Sul, com aplicação 
direta em estudos climáticos e das caracterís-
ticas da propagação acústica. Foram apoiados 
projetos de diversas instituições (USP, FURG, 
UFRJ, UERJ, UFES, UENF e INPE) e estiveram 
embarcados 15 pesquisadores, realizando di-
versas atividades, dentre elas: estações ocea-
nográfi cas, lançamentos de radiossondas em 
balões meteorológicos, monitoramento de 
CO2 na camada de interação oceano-atmos-
fera, fi ltragem de amostras de água para moni-
toramento de fi toplâncton, carbono e nutrien-
tes, lançamento de redes de arrasto vertical e 
oblíquo, entre outras.

Comissões
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Do dia 21 ao dia 27 de abril de 2009, fo-
ram executados diversos serviços no Rádio-
Farol de Abrolhos (Ilha de Santa Bárbara), 
sendo eles: tratamento, pintura interna e 
externa da estrutura do farol, inspeção no 
sistema principal e no sistema de emergên-
cia do equipamento luminoso, tratamento e 
pintura de vigias internas do farol, consulta 
médica aos militares lotados na ilha e seus 
dependentes, serviço de solda na escada de 
acesso à cúpula e piso da varanda principal 
e abastecimento da ilha com óleo diesel 
(10.000 litros).

Do dia 9 a 13 de setembro de 2009, 
foi feita a manutenção da sinalização náutica 
em apoio ao 8º Distrito Naval, no Farol de 
Queimada Grande (Litoral de São Paulo).

NAVIO FAROLEIRO
 “ALMIRANTE GRAÇA ARANHA” 



ANAIS HIDROGRÁFICOS 47

Do dia 13 a 15 de outubro de 2009, 
foi feito o Lançamento de Boia de Fundeio 
Meteoceanográfi ca para contribuir com 

a obtenção de Dados Meteorológicos e 
Oceanográfi cos em áreas Oceânicas.

Comissões
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Nos períodos de 09 de março a 12 de 
abril e de 31 de agosto a 02 de setembro, o 
navio realizou a Comissão PIRATA BR-XI.

O PIRATA – Pesquisa Piloto com Rede 
de Boias Fixas no Atlântico Tropical – é um 
projeto de cooperação entre instituições 
científi cas do Brasil, da França e dos Estados 
Unidos da América, tendo como propósi-
to estudar as interações entre o oceano e 
a atmosfera na região do Atlântico Tropical. 
Esses estudos têm por instrumento uma re-
de de boias fi xas do tipo ATLAS, que coletam 

NAVIO OCEANOGRÁFICO 
“ANTARES” 

e disseminam, por satélite, dados meteoroló-
gicos e oceanográfi cos.

Nessa Comissão, foi efetuada a manu-
tenção das oito boias ATLAS que constituem 
a contribuição brasileira ao Projeto PIRATA. 
O navio contou com a participação de pes-
quisadores das seguintes organizações: 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais;

UFPA – Universidade Federal do Pará;
UFRPE – Universidade Federal Rural 

de Pernambuco;
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NOAA – National Oceanic & Atmospheric 
Administration; e

IRD – Institut de Recherche pour le 
Développement.

No período de 14 de 
julho a 24 de agosto, o na-
vio realizou a Comissão 
OCEANO NORTE IV, que 
teve como propósito con-
tribuir para a produção de 
informações oceanográfi cas 
e meteorológicas para apoio 
ao planejamento das opera-
ções navais em situação de 
inverno.

O navio realizou as 
coletas de dados na região 
compreendida entre os esta-
dos de Alagoas e do Amapá, 
tendo contado com a par-
ticipação de pesquisadores 
da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade de 
São Paulo (USP).

No período de 17 de novembro a 12 
de dezembro, o navio realizou a Comissão 
OCEANO SUL IV, que teve como propósito 
contribuir para a produção de informações 
ambientais para apoio ao planejamento das 

operações navais em situação de primavera, 
na área marítima compreendida entre os es-
tados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Sul. Para tal, contou com a participação de 
pesquisadores da Universidade Federal de 
Rio Grande (FURG) e Universidade do Vale 
de Itajaí (UNIVALI).

Comissões
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Nos períodos de 02 de março a 03 de 
abril de 2009 o navio realizou o Levantamento 
em apoio ao Programa REMPLAC, com o 
objetivo de contribuir para o conhecimen-
to do substrato marinho da Plataforma 
Continental Jurídica Brasileira (PCJB) por 
meio da avaliação dos seus recursos minerais, 
abordando as questões ambientais, de mane-
jo e gestão associadas a este conhecimento. 
O Programa REMPLAC engloba o Projeto 
Aluviões Diamantíferos, cujo objetivo é re-
alizar o levantamento geológico e geofísico 
da Plataforma Continental Sul da Bahia, es-
pecifi camente na planície fl úvio-marinha dos 
rios Pardo-Salobro e Jequitinhonha. O levan-
tamento objetivou avaliar o potencial dia-
mantífero desta região, abrangendo desde o 

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

litoral até o trecho submerso da plataforma 
continental limitada pela cota batimétrica de 
200 metros. 

A área de pesquisa foi limitada pelos 
paralelos de 15º 38’ 51”S e 15º 44’ 18”S e 
pelos meridianos de 038º 32’ 00”W e 038º 
54’ 24”W. A Comissão foi subdividida em 
duas fases, cada uma com duração de duas 
semanas. Na primeira fase, o navio realizou 
sondagem com o Equipamento Perfi lador 
Subfundo com o intuito de determinar as 
características do subsolo marinho e iden-
tifi car o paleocanal do Delta formado pe-
las desembocaduras dos Rios Pardo e 
Jequitinhonha. Consequentemente, foi possí-
vel determinar os melhores pontos de cole-
ta de amostras geológicas a serem analisadas 
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pelos pesquisadores. Na segunda fase, o 
navio realizou coletas de amostras geológi-
cas em 19 pontos pré-determinados com o 
Equipamento Draga Retangular.  Tais amostras 
foram recolhidas para análise laboratorial pe-
los pesquisadores do Serviço Geológico do 
Brasil, buscando-se a quantifi cação e qualifi -
cação de metais pesados a fi m de subsidiar 

o Projeto Aluviões Diamantíferos. Durante 
a Comissão, o navio atracou no porto de 
Ilhéus-BA. Ao fi m do desenvolvimento dos 
trabalhos descritos, considerou-se que o 
pessoal do navio encontrava-se melhor pre-
parado para atuar em atividades oceanográ-
fi cas, o que incrementou a gama de serviços 
em que o meio pode ser empregado.

Nos períodos de 20 de abril a 09 de 
maio e de 23 a 26 de junho de 2009 o navio 
realizou apoio à Operação PNBOIA-2009, a 
fi m de contribuir para a obtenção e disponi-
bilização, à comunidade científi ca, de dados 
meteorológicos e oceanográfi cos nas áreas 
oceânicas de interesse do Brasil, por meio 
do lançamento de três boias de fundeio. 
O Programa Nacional de Boias (PNBOIA) 
tem como objetivo a coleta de dados cien-
tífi cos no Atlântico, por meio de uma rede 
de boias meteoceanográfi cas de deriva e de 
fundeio, em apoio às atividades de meteo-
rologia e oceanografi a do Brasil, benefi cian-
do diretamente os setores de Defesa Civil, 
Agricultura, Zona Costeira, Recursos Vivos, 
Validação de Dados de Satélites, Atividades 

da Indústria do Petróleo e de Meio 
Ambiente, Instalações Offshore, Portos e 
Estruturas Costeiras, Transportes Marítimos, 
Segurança da Navegação e Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar. O navio lançou duas 
boias do tipo 3M: a primeira na área marí-
tima do Estado de Santa Catarina, na dire-
ção do Cabo de Santa Marta, e a segunda 
no litoral do Estado do Rio Grande do Sul, 
ambas a uma profundidade de 200 metros. 
Uma terceira boia, do tipo WATCHKEEPER 
(WKB), foi lançada a uma profundidade de 
73 metros no litoral do Estado do Rio de 
Janeiro, próximo ao Farol de Cabo Frio. A 
tripulação apresentou um nível técnico ex-
celente e uma grande motivação em realizar 
as atividades com boias.

Comissões



DH3 - LXVIDH3 - LXVI

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “TAURUS”

Durante o ano de 2009, o navio enca-
minhou uma proposta de modernização de 
seus ecobatímetros monofeixe e multifeixe ao 
Grupamento de Navios Hidroceanográfi cos. 
Serão instalados, até o ano de 2011, um eco-
batímetro monofeixe EA-400 com transdu-
tor de dupla frequência e um ecobatímetro 
multifeixe EM-710, ambos fabricados pela 
empresa Kongsberg Maritime. A substitui-
ção do atual sistema multifeixe possibilitará 
a melhoria na qualidade dos dados coleta-
dos, ampliando o atual número de feixes de 

imageamento de 111 para até 800, tornando 
o navio detentor de um equipamento con-
siderado “estado da arte” em batimetria 
multifeixe, na faixa de profundidade em que 
opera.

Nos dias 12, 13 e 18 de maio e de 16 a 
17 de dezembro de 2009, o navio suspendeu 
para realizar experiência de máquinas e tes-
tes com o Ecobatímetro Multifeixe EM-1002, 
no interior da Baía de Guanabara. Naquela 
ocasião os testes realizados foram conside-
rados satisfatórios. 
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ELBA ALONSO RANGEL1

ANGELA ALONSO RANGEL2 

I – O ARQUIPÉLAGO

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo 
(Lat. 00°56’N e Long. 029°22’W) foi desco-
berto em 1511, pelo navegador português 
Manuel de Castro Alcoforado. Possui cerca 
de 400m de extensão e é um dos menores 
conjuntos de ilhas oceânicas do mundo. 

Local considerado o mais inóspito 
do Brasil, no seu extremo nordeste, é for-
mado por um grupo de cinco pequenas 
ilhas rochosas, denominadas Ilhotas: Barão 
de Teffé, São Pedro, São Paulo, Belmonte e 
Sirius (Carta Náutica no 11 da Diretoria 
de Hidrografi a e Navegação – DHN), além 

de rochedos afl orados próximos às ilhas, 
formando o arquipélago, com menos de 20 
metros de altura. Localiza-se na parte cen-
tral do Oceano Atlântico Equatorial, entre a 
África e a América do Sul, a 870 quilômetros 
do Arquipélago de Fernando de Noronha, 
1.100 quilômetros de Natal, no Rio Grande 
do Norte, e a 1800 quilômetros de Dakar, 
no Senegal. Foi declarado como parte do 
território brasileiro, pertencente ao estado 
de Pernambuco. Para alcançá-lo, a partir de 
Fernando de Noronha, são necessárias 36 
horas no mar, até cruzar a Linha do Equador. 
Juntas, as cinco ilhas têm o tamanho de dois 
campos de futebol.

(Fonte:  Angela Rangel)

Durante séculos, o arquipélago não 
passou de um perigoso penedo nos mapas 
de navegação, pois situa-se em uma região 
de instabilidade. É o pico de uma cadeia de 
montanhas submersas, constituídas de ro-
chas ígneas ultrabásicas ricas em magnésio 

e pobres em sílica e álcalis, apresentando 
como minerais mais abundantes a olivina e 
a periodotita, ambas rochas magmáticas de 
profundidade, que cortam o oceano de nor-
te a sul, conhecida como Dorsal Atlântica. A 
poucos metros das ilhas está o paredão da 

1 Técnica em Assuntos Culturais – BHMN. Pós-graduada em Gêneros Textuais e Interação.
2 Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) – Diretoria-Geral de Navegação. Engenheira Cartógrafa, MSc em Geologia Marinha.
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montanha que desce a quatro mil metros de 
profundidade. A área desta cadeia submarina 
e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo é 
tectonicamente ativa e, por isso, sujeita a ter-
remotos, o que sugere que sua formação foi 
controlada pela movimentação da falha e de 
seu conjunto de fraturas. (PEREIRA, 2004).

Os recursos minerais prováveis da re-
gião são os sulfetos polimetálicos, encontra-
dos em sítios hidrotermais ativos em cordi-
lheiras mesoceânicas cobertas por sedimen-
tos. (SOUZA, 2000). Portanto, o arquipélago 
é o único lugar sob a jurisdição brasileira 
onde existe cordilheira mesoceânica e, con-
sequentemente, com maior probabilidade de 
haver sulfetos metálicos. (MELLO, 2000).

Do ponto de vista meteorológico, o ar-
quipélago encontra-se sob a infl uência direta 
da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 
cuja dinâmica infl uencia o regime de chuvas na 
costa nordeste do Brasil, sendo, por este mo-
tivo, uma das áreas com maior índice pluvio-
métrico em todo o oceano Atlântico, e, por 
conseguinte, de menor salinidade superfi cial. 

É uma região privilegiada para o desen-
volvimento de pesquisas em diversos ramos 
da ciência, com abundantes recursos marinhos 
e na rota de peixes migratórios e de alto valor 
comercial. Sua posição geográfi ca também é 
de grande importância estratégica, pois loca-
liza-se na rota de peixes de comportamento 
migratório, que percorrem vários oceanos e 
possuem valor econômico considerável, como 
por exemplo o atum Albacora Lage. 

2 – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR 

A Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM) – instrumento 
essencial à paz mundial e um símbolo de coo-
peração internacional que entrou em vigor em 
novembro de 1994 – mudou a ordem jurídica 
internacional relativa aos espaços marítimos 

do Mar Territorial (MT), Zona Contígua (ZC), 
Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e Plataforma 
Continental (PC). A legislação brasileira ade-
quou-se previamente às regras estabelecidas 
pela CNUDM.

Para a CNUDM, ilha é “uma extensão de 
terra, cercada de água e que fi ca descoberta na 
maré alta”. No caso de ilhas oceânicas, o arti-
go 121 da referida CNUDM acrescenta que “o 
mar territorial, a zona contígua, a zona econô-
mica exclusiva e a plataforma continental de 
uma ilha serão determinados em conformida-
de com as disposições da presente Convenção 
aplicáveis a outras formações terrestres”. Faz-
se a ressalva: “os rochedos que, por si pró-
prios, não se prestam à habitação humana ou 
à vida econômica não devem ter zona econô-
mica exclusiva nem plataforma continental”. 
(CONVENÇÃO). Caso seja possível a habita-
ção humana – mesmo que com subsídios do 
continente – ou a ilhota ou rochedo apresen-
tem viabilidade de utilização econômica, terão 
os direitos referentes ao domínio marítimo da 
ZEE, ou seja, explorar e aproveitar os recursos 
naturais da coluna d’água, do solo e do subso-
lo. A prática internacional tem sido conduzida 
nesse sentido. 

Assim, as atividades econômicas e cien-
tífi cas nas águas da ZEE fi cam sujeitas à juris-
dição do Estado costeiro, detentor natural dos 
direitos de exploração dos recursos da área.  
A ZEE, portanto, tem relevância estratégica, 
sobretudo porque é nela que são encontrados 
os principais recursos pesqueiros. 

Com o objetivo de legitimar a ZEE (200 
milhas náuticas) ao redor do arquipélago, cer-
ca de 450.000 km2, em conformidade com a 
CNUDM, a Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) tem garantido, desde 
junho de 1998, a ocupação das referidas ilhas, 
ainda que seus “habitantes” dependam do con-
tinente para subsistência. Para exercer esses 
direitos, o Brasil, em razão da importância es-
tratégica e econômica do arquipélago, decidiu 
instalar um farol de navegação e uma estação 
científi ca de caráter permanente.
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Cabe ressaltar que há precedentes refe-
rentes à situação de outras ilhas, semelhantes às 
de São Pedro e São Paulo, como os Rochedos 
Rockall (Reino Unido), Okinotorishima (Japão), 

No arquipélago brasileiro, há signifi ca-
tivas possibilidades de exploração econômi-
ca e científi ca das águas que cercam as ilhas, 
onde existe abundância de peixes e um sub-
solo marinho com mais de quatro mil me-
tros de profundidade, comprovadamente ri-
co em manganês, ferro e alumínio. Funciona, 
dessa forma, como um laboratório natural, 
permitindo que cientistas das mais diversas 
áreas de conhecimento tenham a oportu-
nidade de realizar pesquisas científi cas num 

(Fonte: Simone Marinho)

(Fonte: Simone Marinho)

(Fonte: Simone Marinho)

Clipperton (França), Jan Mayen (Noruega), 
Aves (Venezuela), e algumas ilhas do Havaí 
(EUA). Todos esses casos são de pequenas 
ilhas, não habitadas, algumas sem qualquer ve-
getação, nas quais a presença humana se faz 
por meio de equipes de pesquisadores. 
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(Fonte: Simone Marinho)

(Fonte: Simone Marinho)

ambiente totalmente preservado e que ainda 
não sofreu com o impacto da poluição. O es-
forço desses incansáveis pesquisadores tem 
gerado, nestes últimos anos, informações 

bioecológicas e ambientais que deverão fun-
damentar futuras ações direcionadas à pre-
servação do meio ambiente e ao uso susten-
tável dos recursos naturais marinhos.

A Marinha do Brasil adotou o Programa 
Arquipélago até para reforçar a ocupação hu-
mana em São Pedro e São Paulo. “Se nós não 
estivermos lá, se não for possível estar, fi cará 
um local abandonado, onde qualquer um pode-
rá pescar e levar nossos ricos recursos” declara 
o Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura 
Neto, Comandante da Marinha, em entrevista 
concedida ao Jornal da Globo, em setembro de 
2008. (LANNOY; LEUTZ, 2008).

Foi construída, então, a Estação 
Científi ca do Arquipélago, que completou 
onze anos em junho de 2009. Localizada na 
Ilhota Belmonte, a maior delas, a estação 
abriga equipes de quatro cientistas, troca-
das a cada 15 dias, justifi cando a habitabi-
lidade no arquipélago, que é fundamental 
para obter o reconhecimento internacional 
como território brasileiro, como foi dito 
anteriormente. 

O fato é que as atividades desen-
volvidas pelo Brasil em São Pedro e São 
Paulo,  com ocupação permanente do ar-
quipélago, têm sido públicas, habituais e 
incontestadas. De fato, a posição estra-
tégica do arquipélago e as características 

peculiares das ilhas que o compõem, alia-
das aos interesses científicos e econômi-
cos, eram fortes argumentos para a imple-
mentação de uma base permanente, que 
durante muitos anos foi uma aspiração do 
meio científico.

(Fonte:  Angela Rangel)
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Porém, vigiar as áreas do Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo, Fernando de 
Noronha, Atol das Rocas, ilhas da Trindade e 
de Martin Vaz, além dos 8.500km de litoral, é 
uma tarefa difícil para os navios da Marinha. 
Hoje existem apenas 27 navios patrulha que 
fi scalizam e controlam com frequência a pes-
ca ilegal e a circulação de navios estrangei-
ros nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 
Ainda segundo o Comandante da Marinha, 
seria necessário duplicar a frota para garan-
tir ao Brasil a soberania da Amazônia Azul. 

3 – O PROGRAMA ARQUIPÉLAGO 
– PROARQUIPÉLAGO

O “Programa Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo” (PROARQUIPÉLAGO) 
foi aprovado em 11 de junho de 1996, pelo 
Comandante da Marinha e Coordenador da 
Comissão Interministerial para os Recursos 
do Mar (CIRM), que criou o Grupo de Trabalho 
Permanente para Ocupação e Pesquisa no 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (GT 
Arquipélago), do qual participaram represen-
tantes da Secretaria da CIRM (SECIRM), da 
Marinha do Brasil, do Ministério das Relações 
Exteriores, do Ministério da Educação, do 
Ministério das Minas e Energia, do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio 
Ambiente e do Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis.

O objetivo do PROARQUIPÉLAGO 
é conduzir pesquisas científi cas na região, 
de maneira contínua e sistemática, nas áre-
as de geologia e geofísica, biologia, recursos 
pesqueiros, oceanografi a, meteorologia e 
sismografi a. 

As metas de cada área científi ca do 
Programa estão distribuídas da seguinte 
maneira: 

Na área de Geologia e Geofísica: 

a) estudos geoestatísticos dos siste-
mas de fraturas e interpretação genética das 
rochas; 

b) mapeamento geotectônico de toda 
a área emersa e submersa do arquipélago;

c) amostragem e descrição petrográfi -
ca sistemática dos peridótitos; 

d) datação radiométrica e análises quí-
micas de rochas minerais; 

e) estudos sobre a sismicidade do ar-
quipélago; e 

f) determinação da estrutura interna 
da Terra, a partir de estudos sismológicos na 
região do arquipélago. 

Na área de Biologia, Recursos Pes-
queiros e Oceanografi a: 

a) catalogação de ocorrência e distri-
buição de espécie; 

Arquipélago de Fernando de Noronha
(Fonte: Angela Rangel)
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b) mapeamento de rotas migratórias 
de crustáceos, peixes quelônios, aves e ma-
míferos marinhos; 

c) determinação de índice de bio-
diversidade; 

d) estabelecimento de um acervo do-
cumental (fotos, vídeos, literatura); 

e) estabelecimento de uma coleção de 
referência das espécies ocorrentes; 

f) caracterização dos parâmetros ocea-
nográfi cos e meteorológicos; e 

g) determinação do padrão de distri-
buição e índice de abundância relativa das 
espécies de valor comercial, incluindo as su-
as variações sazonais e inter-relação com os 
parâmetros oceanográfi cos e com as conse-
quências da intervenção humana. 

Na área de Meteorologia: 

a) obtenção sistemática e contínua de 
informações meteorológicas e hidrológicas. 

4 – ESTAÇÃO CIENTÍFICA 

O projeto e a construção da base foram 
fruto de uma parceria entre o Laboratório 
para Produtos Florestais (IBAMA) e a 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES),  que juntos planejaram a Estação 

Científi ca.  A ar-
quiteta e professo-
ra Cristina Engel, 
da UFES, idealizou 
o projeto e foi a 
responsável pela 
montagem e ins-
talação da estação 
que duraram 12 
dias, e contou com 
o apoio de um dos 
navios da Marinha, 
o Navio-Faroleiro 
“Almirante Graça 
Aranha”, da DHN. 
O comando da 
operação foi de 
responsabilidade do 

Capitão-de-Mar-e-Guerra Geraldo Juaçaba, 
da SECIRM. 

Essa estação é uma espécie de palafi -
ta, erguida sobre as rochas, e sua constru-
ção tem estrutura reforçada para suportar 
as chuvas torrenciais e pequenos abalos 
sísmicos, não raros no local. As sapatas de 
sustentação são compostas por discos em 
concreto amarrados entre si através de qua-
tro barras rosqueadas de aço inoxidável e 
ancorados no solo em cerca de 40 cm de 
profundidade. É cercada de caranguejos e de 
um aquário natural, que se forma com a água 
que não volta para o mar. Utiliza um siste-
ma de geração de energia solar, desenvolvido 
pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(CEPEL), e um sistema de dessalinizador por 
osmose reversa para produzir água potável a 
partir de água do mar, visando a preservação 
do meio ambiente. 

A estação possui varanda, sala, co-
zinha, banheiro e um quarto com amplas 
janelas e aberturas específi cas objetivando 
o máximo aproveitamento da ventilação 
natural. O quarto possui dois beliches, que 
abriga até quatro pessoas, sendo três pes-
quisadores civis que se revezam a cada 15 
dias, e desenvolvem importantes estudos 
em diferentes áreas, como meteorologia, 
geologia e arqueologia subaquática, e um 
técnico da Marinha, que faz a manutenção 
das instalações. Para o maior conforto dos 
usuários, a estação tem o recobrimento da 
cobertura em telhas que possibilitam o iso-
lamento térmico e reduzem a possibilida-
de de vazamentos. Conta também com um 
ambiente específi co de trabalho denomi-
nado “laboratório”. Em uma edifi cação de 
apoio estão a área de depósito com local 
específi co para armazenagem de baterias, 
paiol de combustível, uma edifi cação para 
o gerador de emergência e um píer para 
pequenas embarcações, com uma passarela 
ligando-o à estação principal. A cada quatro 
meses são realizadas expedições ao arqui-
pélago, com apoio de navios da Marinha, pa-
ra manutenção preventiva nas instalações e 
nos equipamentos da estação.(F
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Para a escolha dos pesquisadores, é 
necessária a apresentação de um projeto 
sobre o arquipélago, a ser aprovado pelo 
CNPq (www.cnpq.br). Em seguida, para a 
habilitação, os pesquisadores são subme-
tidos a exames de saúde e treinamento 
especializado. Este treinamento é feito na 
Base Naval de Natal (RN) ou na Estação 
Naval do Rio Grande (RS), no período de 

aproximadamente uma semana, composto 
por aulas práticas com noções de comba-
te a incêndio; sobrevivência no mar; pri-
meiros socorros; comunicações, operação 
e manutenção de bote infl ável; e teóricas, 
por meio de palestras sobre Manutenção e 
Conservação da Estação Científi ca; a Vida na 
Estação Científi ca; Atividades de Mergulho; 
Procedimentos de Emergência; Socorro 

(Fonte:  Simone Marinho) 

e Salvamento da Vida Humana no Mar; e 
Comportamento Sócio-Espacial Humano. 

A substituição dos pesquisadores é rea-
lizada por embarcação fretada pela SECIRM e 
para a segurança deles, essa embarcação per-
manece na área durante todo o período com a 
tarefa precípua de apoio aos que estiverem nas 
ilhas. Esse barco possui água armazenada em 
grande quantidade, equipamentos de comuni-
cações rádio (HF e VHF) e telefonia por satéli-
te e uma guarnição experiente e adestrada. 

A DHN fornece previsões de ondas 
e climatológicas para a região, e o contato 

via rádio entre os pesquisadores, o barco de 
pesca e a SECIRM é obrigatório de tempos 
em tempos. Também são dadas orientações 
aos que permanecerão no arquipélago de 
como proceder com a inesperada chegada 
de visitantes ou presença de embarcações 
nos arredores das ilhas. 

Mais de mil visitantes já passaram por 
ali nos últimos 10 anos. Quem trabalha no 
local é advertido sobre os muitos riscos do 
arquipélago. Medo, insegurança e precaução 
são alguns dos sentimentos daqueles que o 
habitam temporariamente. 
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(Fonte:  Simone Marinho) 

Em junho de 2006, abalos sísmicos, 
com ordem de grandeza acima de 6 na esca-
la Richter ocorreram no mar, no hemisfério 
Norte, a cerca de 140km 
do arquipélago. Ondas 
de grandes proporções 
afetaram o arquipélago, 
explodiram nas pedras e 
arremessaram o compar-
timento de baterias em di-
reção à Estação Científi ca, 
rompendo suas paredes, 
permitindo que ondas 
subsequentes entrassem 
na Estação e destruíssem 
todo o seu interior, re-
presentando signifi cativas 
perdas materiais. Devido 
ao ângulo de ataque das 
ondas, o alojamento foi 
parcialmente preserva-
do, assim como parte da 
passarela e os acessórios 
posicionados em pontos 
elevados da ilha. 

Após um criterioso trabalho de aqui-
sição, preparação e embarque dos insu-
mos necessários, o Rebocador de Alto Mar 
“Trindade” apoiou essa missão, contribuindo 
para o restabelecimento das condições de 
habitabilidade da Estação.  Além da tripulação, 

encontravam-se a bordo: dois Arquitetos 
da UFES, dois Técnicos da EMBRATEL, um 
Geólogo da Universidade de Brasília (UnB) 

e uma equipe de militares 
e servidores civis da BNN, 
com especialização nas 
mais diversas áreas. Graças 
ao alto grau de profi ssiona-
lismo de todos os envolvi-
dos, incluindo a tripulação 
do navio, a recuperação da 
Estação foi concluída em 
setembro do mesmo ano.

Para encurtar a dis-
tância e o isolamento, a 
estação possui tecnolo-
gia de ponta: telefone por 
satélite, rádio e internet, 
necessária à comunica-
ção dos moradores com 
o continente e ao traba-
lho de pesquisa à noite, 
além dos equipamentos 
necessários para comuni-

cação com o barco: rádio de curta e longa 
distância. 

A prática do mergulho é possível no 
local, mas está restrita aos profi ssionais au-
torizados pela Marinha e cercada de muito 
cuidado, já que as correntes de superfície são 
extremamente fortes e perigosas.

5 – A VIDA NO ARQUIPÉLAGO

As ilhas do arquipélago são desprovi-
das de qualquer tipo de vegetação: não têm 
areia nem plantas. Também não possuem  
água doce. Como vimos anteriormente, 
para gerar energia utiliza-se um sistema de 
geração de energia solar, e para produzir 
água potável a partir da água do mar, é ne-
cessário um sistema de dessalinizador por 
osmose reversa. 

Quem tem o privilégio de sobrevoar 
esse paraíso ecológico vê águas transparentes 
e uma grande quantidade de arraias manta. 

Em função do seu posicionamen-
to geográfi co estratégico, entre os dois 
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hemisférios e entre os continentes africano 
e americano, exerce uma forte infl uência no 
ciclo de vida de várias espécies migratórias, 
incluindo peixes, crustáceos e aves, as quais 
utilizam a região como zona de alimentação.

Duas espécies de pássaros, os atobás 
e as viuvinhas, são os habitantes permanen-
tes das ilhas. Provavelmente, as aves vieram 
de outras ilhas oceânicas, como Fernando de 
Noronha, fi xando sua moradia no arquipéla-
go devido, talvez, ao cardápio rico e variado, 
principalmente a partir de outubro até os 
primeiros meses do ano, quando dezenas de 
espécies marinhas desovam no local.

Eventualmente, essas aves recebem a 
visita de outras aves migratórias, como as 
garças raras Egretta gularis, um tipo de gar-
ça cinza azulada. Essas garças utilizam o local 
como apoio em alto-mar. Porém, os atobás 
e as viuvinhas, habitantes fi xos da região, ex-
pulsam as visitantes. 

Os atobás, pássaros que emitem um 
barulho inconfundível, logo pela manhã, se di-
videm de uma maneira muito pitoresca para 
a vida animal: de um lado da estação vivem os 
solteiros, e do outro os casados. Já as viuvi-
nhas preferem se instalar no farol construído 
pela Marinha, onde fazem seus ninhos tran-
quilamente, e podem proteger seus ovos do 
vento, porém pousam em qualquer lugar. 

No fundo do mar, a uma profundida-
de que ultrapassa 3.000m, estão as maiores 
preciosidades do arquipélago. Lá existe uma 
grande variedade de algas, tartarugas mari-
nhas, lagostas, polvos e peixes, estes últimos 

totalizando cinco espécies. Também é mui-
to comum na região a presença de baleias, 
atuns, marlins, cavalas e tubarões, além do 
peixe-donzela (Stegastes sanctipauli). 

Segundo Fábio Hazim, coordenador do 
Programa Arquipélago, “a pesca pode render 
dividendos para o Brasil. No Atlântico intei-
ro são capturados atualmente cerca de 500 
mil toneladas de albacoras, agulhões e outras 
espécies. E o Brasil ainda participa de uma 
maneira muito limitada dessa pesca oceânica. 
Então, o país tem uma possibilidade de cres-
cimento muito grande nessa área da pesca 
oceânica”(SECIRM, 2009). 

O arquipélago é o habitat natural de 
tubarões baleia e martelo, moradores perma-
nentes da região, e das lagostas, que se con-
tam aos milhares, algumas quase centenárias. 
Grandes pelágicos também frequentam o local, 
onde costumam se concentrar para armazenar 
energia e continuar suas longas migrações. 

6 – DESCRIÇÃO E CURIOSIDADES 
SOBRE ALGUMAS ESPÉCIES 

6.1 – Atobá

Alcatraz-pardo ou atobá-pardo (Sula 
leucogaster) é uma espécie de ave ciconi-
forme da família Sulidae. É uma ave carac-
terística dos mares tropical e subtropical, 
inclusive das costas e mares eiros. A sua 
plumagem é cor de café, barriga branca, e 
garganta e loro 
nus, encarna-
dos. Os fi lho-
tes são inteira-
mente brancos. 
Alimenta-se de 
caranguejos e 
peixes da re-
gião, e a cole-
tânea de seus excrementos gera o guano, 
sedimento orgânico que cobre a ilha e dá 
seu aspecto esbranquiçado. Os atobás-
marrons são briguentos, capazes de bicar 
incessantemente aqueles que representam 
uma ameaça a seus fi lhotes.

(Fonte:  Simone Marinho) 

(Fonte:  www.abrolhos.net) 
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6.2 – Viuvinha 

A viuvinha (Colonia colonus) é uma ave 
passeriforme da família dos tiranídeos, que 

ocorre nas ma-
tas das Guianas 
e Equador até a 
Bolívia e Paraguai 
e, de forma local, 
no Brasil. Tais aves 
possuem pluma-
gem negra com 

boné, nuca e uropígio brancos e cauda com 
retrizes medianas muito longas. Também são 
conhecidas pelo nome de viúva, além de 
viuvinha.

6.3 – Arraia Manta 

Um dos maiores peixes pode alcançar a 
largura de até 7m e peso superior a 1.300kg. 
Diferencia-se dos outros membros de sua fa-

mília por possuir 
a boca terminal, 
direcionada pa-
ra a frente, e a 
mandíbula su-
perior sem den-
tes. Apresenta 
as nadadeiras 

cefálicas na forma de chifres, por isso o nome 
popular de “peixe diabo”. 

A coloração é variada: existem raias 
totalmente negras com manchas brancas na 
parte inferior, e ainda, raias verde-escuras ou 
marrons na parte superior, ambas com varia-
ções brancas na porção inferior. 

As manchas na parte inferior servem 
para identifi cação, funcionando como im-
pressões digitais. Normalmente permanece 
na coluna de água e alimenta-se de organis-
mos planctônicos ali presentes. Animal dócil, 
de natação lenta e com reprodução tardia.  

6.4 – Tubarão-baleia 

O maior de todos os tubarões e o 
maior peixe vivo conhecido, o tubarão-baleia 

(Fonte:  www.fl ickr.com)

constitui um dos mais comoventes espetácu-
los do oceano. O seu tamanho colossal e a 
grande boca o tornam facilmente reconhe-
cível, podendo ser visto perto da superfície 
em muitas águas tropicais ou subtropicais do 
mundo inteiro. 

Os tubarões-baleia alimentam-se prin-
cipalmente de plâncton, embora também co-
mam regularmente cardumes de pequenos 
peixes e lulas. Ao contrário dos tubarões-

frade, que sim-
plesmente fi ltram 
enormes quanti-
dades de água en-
quanto nadam, os 
tubarões-baleia 
sugam ativamen-

te as suas presas antes de fi ltrá-las com efi cá-
cia. Já foram observados alimentando-se em 
grupos em lugares com grande concentração 
de determinados tipos de alimento. 

6.5 – Peixe-donzela

Os Peixes-donzela são os membros 
da família Pomacentridae, exceto aqueles 

dos gêneros 
Amphiprion e 
Premnas. Poma-
centridae é uma 
família de pei-
xes percifor-
mes da subor-
dem Labroidei. 

O grupo inclui 321 espécies, classifi cadas em 
28 gêneros de pequenos peixes de ambiente 
marinho, raramente salobro. Os pomacentrí-
deos têm tamanho médio de 8cm, são geral-
mente muito coloridos e apreciados como 
peixes de aquário. 

A alimentação dos peixes-donzela in-
clui pequenos crustáceos, plâncton e algas.

Muitas espécies de peixe-donzela são 
mantidos em aquário, e vivem em recifes de 
coral em áreas tropicais; porém também po-
dem ser encontrados em lugares com clima 
temperado,  como a costa do sul da Califórnia 
e a costa norte do México (no Pacífi co).

(Fonte:  www.fl ickr.com)

(Fonte:  www.petfriends.com.br)

(Fonte:  www.treknature.com)
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6.6 – Atum 

Da família dos escombrídeos, subfamí-
lia dos tunídeos, o atum se subdivide em tre-
ze espécies de características assemelhadas. 

São peixes que vivem nas regiões tro-
picais e subtropicais de todos os oceanos. 
Apresenta o corpo alongado, fusiforme, boca 

grande e alongada, duas barbatanas dorsais 
bem separadas e ajustáveis a um sulco no 
dorso, seguidas por grupos de lepidotríquias 
(também na região ventral). A barbatana cau-
dal é bifurcada e, no seu pedúnculo, ostenta 
duas quilhas de queratina. 

Os atuns e espécies vizinhas têm um 
sistema vascular especializado em trocas de 
calor, podendo elevar a temperatura do cor-
po acima da água onde nadam. Conseguem 
manter o ardor interno graças a uma admi-
rável circunstância metabólica que lhes per-
mite usar também os músculos do corpo 
na coleta e na fi ltragem do oxigênio à sua 
disposição nos oceanos. Ocorre que as su-
as células musculares contêm fartos reser-
vatórios de carboidratos, os reguladores da 
energização dos organismos vivos. Por meio 
de um sistema de trocas, que a Física explica 
bem, a energização dos músculos do corpo 
do atum eleva e mantém alta a sua tempe-
ratura circulatória. O sangue venoso, devida-
mente aquecido, abana os músculos e faz o 
seu caminho de volta rumo ao coração e às 
guelras. No trajeto, passa por entre os va-
sos que trazem, das guelras e do coração, o 
sangue novo, arterial, ainda frio, enriquecido 
com o oxigênio extraído do oceano. Nesse 
jogo de corrente e contracorrente, o sangue 

(Fonte:  www.pescasubrj.com)

novo vai atingindo a mesma temperatura do 
venoso. Em determinados pontos, inclusive, 
fi ca até mais vibrante. Um peixe de sangue 
quente, raridade nos oceanos. Por isso pos-
suem carne rosada, e não branca, como a 
maioria dos peixes. Apesar dessa coloração 
diferente, os atuns são historicamente de 
grande importância pesqueira. 

São grandes nadadores, podendo 
realizar migrações ao longo do oceano. 
Normalmente formam cardumes só de pei-
xes da mesma idade. São predadores ativos. 
As fêmeas produzem grandes quantidades 
de ovos planctônicos que se desenvolvem 
em larvas pelágicas. 

O atum Albacora Laje constitui um dos 
recursos pesqueiros oceânicos mais explo-
rados na Zona Econômica Exclusiva brasilei-
ra. De vital importância para as exportações 
e para a indústria de conservas nacional, em 
2005 o país produziu 34 mil toneladas destes 
tunídeos.

7 – CONCLUSÃO

A Ocupação científi ca do Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo garante a so-
berania do país no extremo nordeste da 
Amazônia Azul. O navio é o único meio de 
transporte capaz de chegar ao arquipélago, 
pois não chegam aviões e não pousam he-
licópteros. O isolamento é importante para 
a preservação da biodiversidade única nesse 
oásis do Atlântico, cujo acesso é restrito a 
militares e cientistas/pesquisadores que te-
nham seus projetos aprovados pelo CNPQ 
para o Programa Arquipélago, administrado 
pela SECIRM. 

Aqueles que conhecem o Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo, mesmo que por 
um curto período de tempo, estão entre os 
pouquíssimos brasileiros que podem se or-
gulhar de ter pisado no ponto mais extremo 
de seu país. Um privilégio para poucos. 
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(Fonte:  Simone Marinho) 
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IMPLICAÇÕES NO SEGMENTO DE USUÁRIOS PELO 
USO CONJUNTO DOS SISTEMAS GPS E GLONASS
                                                                                                  

1 – SISTEMAS DE POSICIONAMENTO 
E NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE

1.1 – Introdução 

A observação dos astros foi utilizada 
durante muitos séculos para determinar a po-
sição de pontos sobre a Terra e para auxílio à 
navegação, tendo sido criados vários equipa-
mentos, como o astrolábio e o sextante. Com 
o desenvolvimento tecnológico foi possível 
construir sistemas cada vez mais complexos. 
O apoio ao levantamento hidrográfi co era 
materializado por redes de triângulos a partir 
de um ponto determinado por Astronomia de 
Posição denominado Ponto Datum. 

O lançamento de satélites artifi ciais foi 
um passo determinante nesta área, pois per-
mitiu substituir a observação de astros pela 
observação de satélites artifi ciais. As triangu-
lações foram substituídas por redes de pontos 
determinados por rastreio desses satélites.  

Nos anos 70, foi desenvolvido pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
da América, o Sistema de Posicionamento 
Global – GPS. A este sistema seguiu-se, nos 
anos 80, o sistema russo GLONASS. Desde 
o início do século XXI, está em desenvol-
vimento um sistema europeu – GALILEO 
– que, ao contrário dos sistemas americano 
e russo, será controlado por entidades civis. 
Os chineses e os indianos também querem 
ter seus próprios sistemas. 

A tecnologia desenvolvida por alguns 
fabricantes de rastreadores, atualmente per-
mite usar os sistemas GPS e GLONASS, 

ANTONIO VIEIRA MARTINS 1

individualmente ou combinados. A tendência 
é, no futuro, os rastreadores receberem si-
nais de vários destes sistemas.

1.2 – Sistema GLONASS

O nome GLONASS é um acrônimo 
de Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema cuja tradução é Sistema Global de 
Satélites de Navegação. O projeto GLONASS 
foi concebido na antiga União Soviética co-
mo um sistema rival para o norte-americano 
NAVSTAR–GPS. Por questões estratégicas, 
a União Soviética achou prudente ter o seu 
próprio sistema de navegação e orientação 
baseado em satélites. Os primeiros satélites 
foram lançados em 1982 e o sistema chegou 
a ter 24 satélites operando em órbita terres-
tre. Com o fi m da União Soviética, os satéli-
tes foram progressivamente chegando ao fi m 
da sua vida útil, até que, em 2002, somente 
7 deles ainda funcionavam. A partir de 2004, 
o sistema GLONASS passou a ser operado 
pelo governo russo, que viu como uma boa 
oportunidade comercial ter um sistema de 
geonavegação baseado em satélites, que po-
de complementar o sistema GPS norte ame-
ricano nos serviços de geodésia, topografi a 
de precisão e navegação. 

Espera-se que o número de satélites 
em órbita, que fazem parte da constelação 
do sistema de navegação russo GLONASS, 
seja 30 em 2011, segundo informações da 
Agência Espacial Russa (Roscosmos). Com 
isso, o sistema passará a ser verdadeiramen-
te global. Hoje em dia o GLONASS provê 

1 Prof. Geodésia – MSc Geomática.
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serviços de navegação principalmente pa-
ra a região próxima ao território russo. Os 
satélites emitem um sinal aberto, chamado 
de SP (Standard Precision) nas frequências 
de 1602,5625 MHz a 1615,5 MHz. Este si-
nal pode ser captado gratuitamente em to-
do o mundo. Já o sinal chamado de HP (High 
Precision), é codifi cado e emitido nas frequên-
cias de 1240 MHz e 1260 MHz. Para utilizar 
o sinal HP é necessário obter uma chave de 
criptografi a através do pagamento de uma 
taxa anual para a empresa russa que adminis-
tra o sistema GLONASS. 

Diferentemente do que ocorre no 
GPS, cada satélite GLONASS é identifi cado 
por sua própria frequência através da téc-
nica FCDMA (frequency code division multiple                 

access) nas sub-bandas de L1 e L2, de 1,6GHz 
e 1,2GHz, respectivamente.  A frequência 
de cada satélite é determinada em MHz, a 
partir de uma frequência fundamental e do 
número n do canal [Hofmann,1997], ou seja: 

L1 = 1602 + 0,5625n

L2 = 1246 + 0,4375n

Entretanto, alguns satélites podem trans-
mitir a mesma identifi cação, porém colo-
cados em pontos antípodas de mesma ór-
bita de forma que seus sinais não irradiam 
simultaneamente sobre a mesma região. No 
GPS, a identifi cação de cada satélite é feita 
por um código pseudorandômico – PRN.

Plano 1

Número do canal

01       02     03     04      05      06        07       08

02       xx      21      12       xx     13      07       08

Plano 2

Número do canal

09       10      11      12      13      14      15      16    

06       09      04      xx       06      xx      11      22

Plano 3

Número do canal

17       18       19      20      21      22       23     24

24       xx        xx      01      xx      10       xx     xx 

Tabela 1 – Número n do canal para cada satélite do plano orbital

O símbolo xx signifi ca que até 18 de maio de 1999 não existia o satélite correspondente 
naquele plano orbital.

1.3 – Estrutura dos Sistemas GLONASS e GPS

Analogamente ao sistema GPS, o GLONASS é constituído pelos segmentos espacial, de 
controle e de usuários. Suas características são semelhantes ao GPS e a tabela abaixo mostra 
algumas delas.

Característica GLONASS GPS

Satélites 24 (projeto inicial) 24 (projeto inicial)

Planos Orbitais 3 6

Inclinação 64,8º 55º

Raio orbital (km) 25510 26560

Frequência Fundamental 5,0 (MHz) 10,23 (MHz)

Portadoras (MHz)
L1

L2

1606,0 a 1615,5
1246,0 a 1256,5

1575,42
1227,60

Códigos (MHz)
C/A

P
0,511
5,110

1,023
10,23

 Tabela 2 – 
Comparação entre 
GLONASS e GPS
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O segmento espacial é composto pela 
constelação dos satélites dispostos nos pla-
nos orbitais. Cada satélite circunda a Terra 
duas vezes por dia a uma distância do cen-
tro da Terra igual ao raio orbital. Os satélites 
têm a bordo relógios atômicos de precisão 
de bilionésimo de segundo, que transmitem 
continuamente por sinais digitais de rádio 
sua localização e hora exata para que sejam 
processados pelos receptores.

O segmento de controle é formado 
por estações de observação dispostas pelo 
mundo ao longo da zona equatorial. Estas 
estações monitoram as órbitas, sincronizam 
os relógios atômicos e atualizam os dados 
do almanaque dos satélites que compõem a 
constelação.

O segmento de usuário consiste nos 
rastreadores que captam os sinais emitidos 
pelos satélites e decodifi cam as transmissões 
do sinal de código e fase de múltiplos saté-
lites e calculam a sua posição com base nas 
distâncias entre estes e os satélites. A posi-
ção é dada em latitude, longitude e altitude, 
coordenadas geodésicas referenciadas a um 
datum geodésico. 

Para fi ns de navegação, os sistemas 
permitem o posicionamento em tempo real 
que se vale da medida da distância entre o 
satélite e a antena do receptor de sinais. Esta 
distância contém vários erros e, por isso, é 
denominada pseudodistância. Os erros co-
metidos nas pseudodistâncias do GLONASS 

e GPS são expressos pelo valor do erro 
URE e do σURE (User Range Error). Este er-
ro contempla os erros na previsão das efe-
mérides, instabilidades no veículo espacial, 
relógios dos satélites, efeitos ionosféricos e 
troposféricos, efeito multicaminhamento, ru-
ído do sinal, e para o GPS, a Disponibilidade 
Seletiva (SA). Todos estes erros em seu con-
junto são encapsulados no valor do σURE. 
O URE se defi ne como a diferença entre a 
pseudodistância e a distância calculada a par-
tir das posições dadas dos satélites, levando 
em conta somente os erros de relógio e de 
deriva. Para o GLONASS, o valor do URE e 
de σURE é de 10m, enquanto que para GPS 
sem AS, é de σURE 7m e com AS, o σURE é 
de 25m. A diferença nos valores de URE de 
7 a 10m entre os Sistemas GPS e GLONASS 
é atribuída principalmente à falta de cor-
reção do efeito ionosférico no GLONASS. 

1.4 – Sistema de Referência Datum 
PZ-90

As efemérides GLONASS estão refe-
ridas ao Datum Geodésico Parametry Zemli 
1990 ou PZ-90, cuja tradução é Parâmetros 
da Terra 1990. Ele é um sistema de referên-
cia terrestre com coordenadas defi nidas da 
mesma forma que o Sistema de Referência 
Internacional Terrestre (ITRF). As constan-
tes e parâmetros do PZ-90 são mostrados 
na tabela seguinte.

Parâmetro Valor

 Rotação da Terra  72,92115 · 10-6 rad/s

 Constante Gravitacional  6,67428(67).10-11m3kg-1s-2

 Velocidade da luz  299792458 m/s

 Semieixo maior do elipsóide  6378136 m 

 Achatamento do elipsóide  1 / 298,257839303

 Aceleração da gravidade no Equador  978032,8 mgal

Tabela 3 – Parâmetros do Datum PZ-90

A realização do Sistema PZ-90 por 
meio da adoção de coordenadas de estações 

de referência teve como resultado a defa-
sagem na origem e orientação dos eixos, 
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assim como a variação de escala em rela-
ção ao ITRF e também ao Sistema WGS-84. 

1.5 – Alguns Rastreadores de Sinais 
GLONASS

 O Sistema GLONASS é um siste-
ma militar e civil. Analogamente ao sistema 
GPS, os usuários militares e civis constituem 
o Segmento de Usuário. O desenvolvimen-
to e projeto de novos receptores por parte 
dos fabricantes estão em contínua evolução. 
Um rastreador de sinais GLONASS, da mes-
ma forma que o de GPS, é constituído por 
uma antena e um receptor. A antena pode 
ter um plano na sua base para evitar o efeito 
do multicaminhamento, ou seja, a recepção 
de sinais refl etidos pelo solo e outros obje-
tos, que degradam a precisão. Os receptores 
dispõem de um relógio para sincronizar os 
sinais recebidos. 

Existem duas gerações de receptores 
GLONASS. A primeira geração continha 1, 2 
e 4 canais. A segunda geração é mais com-
pacta e leve, incluindo 5, 6 e 12 canais, usa-
dos para aplicações civis e capazes de operar 
com as duas constelações GPS/GLONASS.

Fora da Rússia, há um número consi-
derável de fabricantes e investigadores que 
têm projetado e construído receptores 
GLONASS ou GPS/GLONASS incluindo du-
pla frequência e códigos C/A e P. 

 Entre as principais marcas de recepto-
res GLONASS ou GPS/GLONASS podem-
se citar:

 – GEOTRACER 2404: 12 canais GPS e 
12 canais GLONASS.

– Magnavox: 8 canais GLONASS.
– 3S Navigation: 12 canais GNSS para 

navegação.
– GG-24 Astech: 12 canais GPS e 12 

canais GLONASS.
– Sercel Scorpio 6001: 16 canais GPS/

GLONASS.
– NovAtel  DL-V3: 72 canais GPS/

GLONASS.

2 – USO CONJUNTO DOS SISTEMAS 
GPS E GLONASS

Os Sistemas GPS e GLONASS são sis-
temas autônomos, ou seja, cada um tem seu 
próprio sistema de referência e seu próprio 
sistema ou escala de tempo. Usam diferen-
tes sistemas de referência para expressar as 
posições de seus satélites e, portanto para 
determinar as posições dos usuários.

Para poder utilizar os dois Sistemas 
de Posicionamento por Satélite, GPS e 
GLONASS, ou seja, receber sinais dos saté-
lites da constelação GPS e da constelação 
GLONASS, é necessário estabelecer a rela-
ção entre os sistemas de tempo e sistemas 
de referência utilizados nos dois sistemas. O 
Sistema GPS utiliza o sistema de referência 
WGS-84, enquanto que o Sistema GLONASS 
utiliza o PZ-90. Os parâmetros que defi nem 
os dois sistemas de referência são signifi cati-
vamente diferentes, e, mais adiante, se apre-
sentam como foram obtidos. 

Com a disponibilidade de receptores 
GPS/GLONASS, o usuário pode ter acesso 
a um sistema combinado de até 48 satélites 
(com as duas constelações completas). Com 
todos estes satélites, os trabalhos em des-
fi ladeiros e outras localizações de visibilida-
de restrita, tais como áreas com edifi cações, 
com elevações ou vegetação densa, etc., é 
melhorado devido à possibilidade de maior 
informação de mais satélites. Além disso, 
uma maior constelação de satélites também 
melhora a execução do posicionamento re-
lativo em tempo real – RTK, já que o tempo 
de coleta de dados é menor. Com respeito 
ao posicionamento diferencial calculado no 
pós-processamento, há a compensação da 
obtenção de uma maior informação de mais 
satélites. Porém, isso não é tudo. O tempo de 
inicialização para alcançar precisões no nível 
centimétrico fi ca muito reduzido com uma 
constelação de 48 satélites.

As principais vantagens do uso com-
binado GPS/GLONASS são a melhora na 
geometria dos satélites e a possibilidade de 
evitar a Disponibilidade Seletiva. Portanto, se 
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mais satélites são observados ao serem usa-
dos em dois sistemas ao mesmo tempo as 
vantagens podem ser resumidas abaixo:

• Economia de tempo na aquisição de 
dados brutos

•  Aumento na precisão

• Redução dos valores de PDOP e 
GDOP

• Maior produtividade, especialmente em 
caso de obstáculos naturais (terreno montanho-
so, ilhas, árvores, edifi cações) que limitam a visão 
de regiões do céu para a recepção de sinais.

3 – OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS 
DE TRANSFORMAÇÃO ENTRE PZ-
90 E WGS-84

 Fora da Rússia, a principal difi cul-
dade da utilização dos sinais dos satélites 
GLONASS é a diferença existente entre o 
sistema geodésico usado na Rússia e o que é 
adotado no restante do globo. Os mapas rus-
sos são baseados no datum Parametry Zemli 
1990 – PZ-90. No restante do mundo, adota-
se o datum World Geodetic System 1984 – 
WGS-84, cuja tradução é Sistema Geodésico 
Mundial 1984,  e é baseado em um elipsóide 
de revolução padronizado, ligeiramente dife-
rente do PZ-90. Assim, as coordenadas obti-
das com os satélites GLONASS devem ser 
corrigidas para que possam ser usadas em 
um mapa baseado em WGS-84. As coorde-
nadas fornecidas pelos satélites do sistema 
GPS são baseadas em WGS-84.

A aplicação do GLONASS em Geodésia, 
Topografi a e no posicionamento da embarca-
ção nos levantamentos hidrográfi cos, requer 
o conhecimento dos parâmetros de trans-
formação entre os dois sistemas geodésicos. 
O desconhecimento desses parâmetros, com 
um nível de incerteza semelhante ao que se 
conhece entre outros sistemas geodésicos, 
difi culta uma aplicação global satisfatória 
do GLONASS. Para a determinação desses 

 Figura 1a – Usando somente GPS               Figura 1b – Usando GPS e GLONASS

parâmetros há algumas soluções. Umas se 
baseiam na maneira clássica e outras na com-
paração das coordenadas orbitais de satéli-
tes GLONASS referidas, simultaneamente, 
ao datum PZ-90 e ao WGS-84. Os parâme-
tros de transformação indicam a translação, 
rotação e variação de escala entre os dois 
sistemas geodésicos.

3.1 – A Solução Clássica

 A solução clássica para obtenção de 
parâmetros de transformação entre dois sis-
temas utiliza estações conhecidas em ambos. 
No caso WGS 84 e PZ-90 consideraram-
se estações situadas na Europa e na Rússia. 
Entretanto, esta solução é frágil em caráter 
global. Seu uso só é satisfatório em países 
europeus e na Rússia. Para a determinação 
dos parâmetros, foram rastreados os satéli-
tes russos em seis estações do International 
Terrestrial Reference Frame – ITRF. Este méto-
do é conhecido como “dos 7 parâmetros”. 
Cada estação conhecida em PZ-90 e WGS-
84 gera três equações de observação, as-
sim, tem-se 18 equações com 7 incógnitas: 
3 translações, 3 rotações e o fator de escala. 
Aplicando-se o método dos mínimos quadra-
dos, a solução mostra que, praticamente, não 
há translação e variação de escala entre os 
dois sistemas. Ocorrem apenas, uma rotação 



ANAIS HIDROGRÁFICOS 71

Artigos

em torno do eixo Z estimada em 0,33” ou 
1,6.10-6 radianos. Esta transformação é apre-
sentada abaixo.

A ausência dos parâmetros de transla-
ção mostra que os centros dos dois elipsói-
des coincidem.

3.2 – Solução Baseada na Comparação 
da Posição Orbital

A integração do sistema GLONASS 
ao sistema GPS, nos EUA, fi cou a cargo do 

centro de pesquisa do Lincoln Laboratory 
Massachusetts, ou MIT Lincoln Laboratory, que 
foi fundado pelo Departamento de Defesa 
dos EUA – DoD. A concepção da solução 
para realizar essa integração tem um caráter 
global e se baseia na comparação da posição 
orbital de satélites expressa nos sistemas 
geodésicos PZ-90 e WGS-84 (MISRA, 1997). 
As órbitas dos satélites GLONASS foram 
obtidas do almanaque contido na mensagem 
de navegação. Para a determinação das posi-
ções orbitais em WGS-84, foi realizado um 
rastreamento a LASER, RADAR e ópticas a 
partir de estações do Segmento de Controle, 
distribuídas ao longo da Terra. O resultado 
indica a existência de uma rotação de -0,40”, 
ou 1,9.10-6radianos, em torno do eixo Z, e 
uma translação de 2,5m ao longo do eixo Y. 
Não há variação de escala e a transformação 
é ilustrada na fi gura a seguir.

Figura 2 – Parâmetros de transformação do GLONASS no WGS-84

A transformação de coordenadas en-
tre os dois sistemas é dada pela equação ma-
tricial a seguir, conforme [Santos, 2001].
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  Figura 3 – Estação de Controle e Cálculo das órbitas dos satélites GLONASS em WGS- 84
(Fonte: Internet)

A determinação das órbitas se realiza 
utilizando um software de alta precisão que 
usa a técnica dos mínimos quadrados. As ór-
bitas são calculadas usando nove dias de da-
dos do Segmento de Controle. Uma vez es-
timados os parâmetros orbitais, o programa 
gera vetores de estado em intervalos de 30 
minutos, correspondentes às épocas das efe-
mérides GLONASS transmitidas, represen-
tadas na fi gura por i, i+1, i+2, etc.  A qualidade 
da determinação das órbitas é avaliada pela 
estimativa do erro médio quadrático da po-
sição dos satélites, que é da ordem de 11m.

Uma vez conhecidos os parâmetros 
de transformação do sistema PZ-90 no sis-
tema WGS-84, já se pode ter as efemérides 
de todos os satélites GLONASS no sistema 
WGS-84, e, portanto pode-se utilizar o siste-
ma combinado GPS/GLONASS.

Analogamente ao Lincoln Laboratory 
Massachusetts, o European Space Operations 
Centre (ESOC) – Centro de Operações 
Espaciais da Europa, juntamente com o 
International GPS Service (IGS), desenvolveu, 
desde 1998, um projeto para a determinação 
precisa das órbitas dos satélites GLONASS. 
A metodologia usada é apresentada em Willis 
(1999) e se trata da combinação do método 
orbital com o método “dos 7 parâmetros”.  A 
estratégia para o processamento das órbitas 
GLONASS usou a massa de dados obtidos 

por rastreamento dos satélites a cada 15 
minutos durante uma semana, com rastrea-
dores de dupla frequência estacionados na 
rede de vértices da ITRF-97 e medições de 
distâncias com LASER, RADAR e ópticas a 
partir dessas estações para os satélites. No 
processamento fi nal, para a determinação 
das órbitas precisas, o ESOC impôs como in-
junção que elas se referissem a sete estações 
do ITRF-97, criteriosamente selecionadas. 
Neste caso o propósito não era a determi-
nação dos parâmetros de transformação en-
tre os sistemas geodésicos, mas, somente, as 
órbitas GLONASS precisas que são disponi-
bilizadas em sp3 na Internet.

A maior causa de erro na determina-
ção dos parâmetros de transformação se 
encontra nas efemérides transmitidas. Para 
facilitar o uso combinado GPS/GLONASS, as 
autoridades russas pretendem incluir nas no-
vas mensagens de navegação dos satélites da 
constelação GLONASS as diferenças entre 
os dois sistemas de tempos e as posições de 
referência. 

A transformação de datum do WGS 
84 para o datum local no OEM 4 family 
da NovAtel é realizada pela transforma-
ção Bursa–Wolf ou pela transformação de 
Helmert reversa [Manual OEM 4 – family]. 
Na transformação de Helmert, a rotação 
de um ponto é considerada como positiva 
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no sentido anti-horário ao redor dos eixos, 
enquanto que na transformação de Bursa-
Wolf a rotação de um ponto é considerada 
positiva no sentido horário. Portanto, na 
transformação de Helmert reversa o sen-
tido positivo é o mesmo considerado na 
Bursa–Wolf. Numa determinada aplicação, 
deve-se estar atento ao que se está giran-
do, isto é, girar um ponto ao redor de um 
eixo de coordenadas no sentido horário 
faz o mesmo efeito que girar esse eixo no 
sentido anti-horário, no plano que contém 
o ponto. Mais pormenores sobre a trans-
formação de Helmert podem ser obtidos 
em Mônico (2000).

3.3 – Relação entre os Sistemas de 
Tempo GLONASS e GPS

Além da unifi cação do sistema de re-
ferência, é necessário estabelecer, também, a 
relação entre os sistemas de escalas de tem-
po utilizadas. Isto se realiza por meio da in-
formação contida nas mensagens de navega-
ção de cada um dos sistemas, onde aparecem 
as diferenças entre os tempos GPS ou dos 
tempos GLONASS com respeito ao Tempo 
Universal Coordenado – TUC. O TUC é um 
tempo atômico que se relaciona ao tempo 
rotacional astronômico universal TU, refe-
rido ao meridiano de Greenwich, com di-
ferenças menores do que um segundo.  A 
diferença entre o TUC e o Tempo Atômico 
Internacional – TAI aumenta sistematicamen-
te ao longo do tempo e é representada por 
um número inteiro de segundos.

O sistema de tempo GPS, basea-
do no TUC, é fornecido pelo U.S. Naval 
Observatory (UTC(USNO)), porém sem a in-
trodução da correção do número de segun-
dos inteiros que o transforma em Tempo 
Atômico Internacional – TAI. Por sua parte, 
o GLONASS se baseia no Tempo Universal 
Coordenado – TUC realizado pela Rússia 
(UTC(SU)) e inclui aquele número inteiro 
de segundos. Além disso, na prática, as duas 
escalas de tempo GLONASS e GPS podem 
divergir em alguns microssegundos.

4 – RASTREANDO SATÉLITES GPS/
GLONASS

Dentre as indústrias dedicadas à fa-
bricação de rastreadores capazes de ope-
rar com GLONASS e GPS, pode-se citar a 
NovAtel. Ela projeta e fabrica, por exemplo, 
o NovAtel GPS/GLONASS DL-V3, recente-
mente adquirido pela DHN. Do GPS ele é 
capaz de rastrear e receber o código C/A 
modulado na portadora L1 e a fase da L1, o 
código P(Y) modulado na portadora L2 e a 
fase desta L2, assim como as portadoras L2C 
e L5. O GLONASS rastreia as portadoras L1 
e L2, além de sinais da Banda L (correções 
OmnisStar e CDGPS).

O DL-V3 tem seu próprio processa-
dor, no qual o fabricante instala um mi-
croprograma, ou seja, um fi rmware que o 
habilita a realizar diferentes aplicações ao 
receber os sinais dos satélites. As aplica-
ções podem ser Posicionamento Absoluto, 
RTK, etc. De acordo com a aplicação, o 
usuário realiza previamente as respectivas 
confi gurações no rastreador. As confi gu-
rações de fi rmware são carregadas no re-
ceptor através de códigos alfanuméricos 
associados ao número de série do rastre-
ador. O modelo do rastreador leva em si 
informações características, ou seja, se ele 
está habilitado para GLONASS tem a le-
tra “G” e, além disso, se tem a letra “R” 
também pode receber correções RTK. 
Por exemplo, a sintaxe L12LGRVSA signi-
fi ca que o rastreador opera com as fre-
quências L1 e L2 do GPS, na banda L com 
GLONASS em L1 e L2 e pode receber 
correções RTK. O VSA do fi nal indica que 
a sua versão é Standar 5 Hz. A ausência do 
“S” indicaria que a versão é 20 Hz. No ca-
so de não se fazer uma pré-confi guração, 
o receptor pode operar diretamente co-
nectado a um computador. O computador 
poderá transmitir comandos, coletar da-
dos gravados no rastreador e ligar e des-
ligar o rastreador. Os comandos a serem 
confi gurados, de acordo com a aplicação, 
estão contidos no manual do receptor.
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5 – MODELOS E RECURSOS DO 
RECEPTOR NOVATEL DL-V3

Segundo a NovAtel, o DL-V3 é um re-
ceptor GNSS – Sistema Global de Navegação 
por Satélite – de tripla frequência, com capa-
cidade da banda L integrada e estará pronto 
para uso após a adição dos acessórios, da 
antena e da fonte de alimentação de ener-
gia. A banda L é a faixa usada no CDGPS e 
OmniSTAR. Possui as medições GLONASS 
ativadas, código completo e posicionamento 
em tempo real – RTK.

São chamados Modelos os fi rmwares 
que atribuem características específi cas ao 
rastreador, cujas confi gurações podem incluir 
recursos adicionais. A confi guração consiste 
em um conjunto de instruções que dão de-
terminadas funcionalidades ao receptor ca-
racterizando-o como um específi co sistema 
receptor GNSS.

Um fi rmware é um programa, ou seja, 
uma sequência de instruções que descreve 
como executar uma determinada tarefa. Ele 
está armazenado em uma memória não-volá-
til. Na prática, eles é que tornam os recepto-
res da NovAtel diferentes entre si e não os 
seus hardwares. Esta característica única signi-
fi ca que atualizar o fi rmware equivale a obter 
um rastreador com um conjunto de carac-
terísticas inteiramente diferentes. Isto pode 
ser feito em qualquer ocasião e em qualquer 
lugar sem uso de procedimentos mecânicos. 
O novo fi rmware pode ser transferido para 
o DL, no caso para o DL-V3, através de uma 
porta serial fazendo com que a unidade fi que 
imediatamente pronta para operar com no-
vas características.  A NovAtel detém os di-
reitos de desenvolver ou modifi car as instru-
ções dos fi rmwares que são cedidos aos usu-
ários sob solicitação. A autorização para alte-
rar/instalar o fi rmware é fornecida através da 
autorization code (auth-code) que atua como 
uma chave para acessar as novas caracterís-
ticas. A NovAtel disponibiliza na Internet os 
conjuntos de regras e procedimentos sinte-
tizados no Manual dos receptores da Família 
OEMV, entre eles o DL-V3. O usuário pode, 

então, realizar as conexões necessárias entre 
a antena e o Computador Pessoal – PC para 
que o conjunto esteja pronto para uso.

6 – ENTENDENDO O RECEPTOR 
NOVATEL DL-V3 COMO UMA 
MÁQUINA MULTINÍVEL

Ao se abstrair um receptor como uma 
máquina multinível pode-se considerar que o 
nível mais baixo é constituído por circuitos 
eletrônicos que podem reconhecer e exe-
cutar diretamente um conjunto limitado de 
instruções simples para as quais os fi rmwa-
res devem ser convertidos antes delas serem 
executadas. Esse conjunto limitado tem ins-
truções simples do tipo add, usado quando 
se quer somar dois números e move quando 
se quer mover um dado de uma parte da 
memória para outra parte. Essas instruções 
primitivas formam uma linguagem que torna 
possível às pessoas se comunicarem com o 
hardware, ou seja, o processador. Tal lingua-
gem é denominada linguagem de máquina e 
pode ser chamada de linguagem L1.

Ao projetar um rastreador, o fabrican-
te decide que instruções devem ser incluídas 
na linguagem de máquina, de acordo com a 
fi nalidade e o desempenho que lhe quer atri-
buir. Essa linguagem é muito simples, mas em 
contrapartida, é tediosa e difícil de utilizar. 
Para contornar isso, os programadores dos 
softwares criaram uma nova linguagem, que 
se pode chamar L2, na qual cada instrução 
equivale a um conjunto de instruções da L1.

A linguagem L2 é traduzida ou inter-
pretada para a linguagem L1 que, por sua 
vez, faz o hardware realizar as tarefas dese-
jadas. Para livrar o usuário de expressar os 
algoritmos em uma linguagem mais adequa-
da ao hardware do que às pessoas, pode-se 
criar outra linguagem L3, e assim por diante. 
Quanto mais próxima das pessoas a lingua-
gem esteja, diz-se que ela é de mais alto ní-
vel. Cada linguagem utiliza sua predecessora 
com base; assim, pode-se abstrair o receptor 
como formado por uma série de camadas 
até chegar às placas dos circuitos eletrônicos 
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integrados. Uma abordagem mais completa 
sobre este assunto pode ser consultada em 
Tanenbaum (1992).

O manual fornecido pelo fabricante 
disponibiliza um conjunto de comandos, ou 
seja, de instruções, que, ao serem digitadas 
pelo usuário, provocam ações traduzidas no 
fi rmware. Por exemplo, os comandos de ope-
ração dados abaixo estão em linguagem mais 
próxima do usuário.

Comando Ação traduzida no fi rmware
battery Controlar a fonte de energia
del Remover logs armazenados
dir Mostrar um sumário de logs armazenados
mets Entrar com informações meteorológicas
rename Renomear um arquivo armazenado

Tabela 4 – Comandos usados nos receptores NovAtel

Um comando denominado GROUP 
é usado quando é conveniente agrupar um 
conjunto maior de especifi cações que defi ne 
um cenário. Por exemplo, ao se adicionar o 
groupname com a opção MODE, fi ca especifi -
cado que o rastreamento é estático ou cine-
mático. Ao se habilitar uma das modalidades 
de rastreio, desabilita-se outra.

Para facilitar ainda mais a comunica-
ção do usuário com o hardware, o fabricante 
disponibiliza uma Interface Gráfi ca com o 
Usuário – IGU, juntamente com o fi rmware. 
As convenções sobre as sintaxes para os ar-
gumentos de cada um desses comandos tam-
bém são apresentadas nos manuais.

7 – COMPARANDO A CONCEPÇÃO 
DOS RASTREADORES NOVATEL E 
TRIMBLE

A DHN dispõe de rastreadores da 
Trimble e da NovAtel e pode-se fazer uma 
comparação, muito superfi cial, da concepção 
de ambos sob o ponto de vista do usuário. O 
receptor de qualquer das empresas é forma-
do de hardware capaz de executar instruções 
que lhes são fornecidas através de instruções. 
As instruções são organizadas numa manei-
ra lógica e recebem o nome de fi rmware ou 

microprograma. A diferença conceitual en-
tre os atuais rastreadores da Trimble e da 
NovAtel, de maneira simplista, é que a Trimble 
adota no rastreador um hardware com o res-
pectivo fi rmware residente que o caracteriza 
para determinada aplicação, ou seja, para ca-
da aplicação, em geral, há um rastreador mais 
adequado. 

A NovAtel optou por um tipo de har-
dware que pode ter sua funcionalidade am-
pliada ou alterada ao se fazer o upgrade ou 
a substituição do fi rmware, ou seja, um único 
hardware para várias aplicações. 

Entretanto, é preciso comparar a ami-
gabilidade das duas concepções em relação 
ao usuário comum. No caso da Trimble, uma 
vez de posse do respectivo rastreador, bas-
ta estacioná-lo sobre o marco testemunho 
e apertar o botão para iniciar o rastreio. Em 
relação aos rastreadores da NovAtel, exige-
se do usuário a prévia confi guração em fun-
ção da aplicação. É preciso admitir que se 
exige mais do usuário, mesmo considerando 
a IGU. Não se pode deixar de levar em conta 
que os rastreadores da NovAtel já conside-
ram a possibilidade de rastrear a constela-
ção GLONASS. Entretanto, a abordagem da 
NovAtel com respeito ao GLONASS não é 
exaustiva, pois no manual GLONASS GPS, 
disponível na Internet, há a nota “O NovAtel 
SofSurv post-processing ainda não permite uma 
completa conexão com receptores GLONASS/
GPS”. Da mesma forma, os dados de rastreio 
GPS do NovAtel DL-V3 são convertidos para 
o formato RINEX pelo programa Convert4, 
disponibilizado pela NovAtel.

Outro pormenor em relação ao uso de 
rastreadores da NovAtel é a necessidade de 
se ter que converter o formato dos dados 
brutos do rastreio para o formato RINEX, 
antes de serem usados por um software de 
processamento da Trimble, como, por exem-
plo, o TGOffi ce. Este software não recebe 
dados no formato da NovAtel. O RINEX – 
Receiver INdependent EXange Format, é um 
formato de arquivo de armazenamento de 
dados GPS. Foi desenvolvido, em 1989, pe-
lo Instituto Astronômico da Universidade de 
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Berne para facilitar o intercâmbio de dados, 
por se usarem rastreadores de diferentes 
fabricantes. Atualmente, os arquivos arma-
zenam diferentes tipos de dados em ASCII. 
Respeitando o formato próprio, os arquivos 
contêm: dados brutos de rastreio, mensagem 
de navegação – broadcast, dados meteoroló-
gicos, mensagem de navegação GLONASS, 
mensagem de navegação GPS, dados dos sa-
télites e relógio dos receptores.

8 – CONCLUSÃO

Pode-se concluir que, no futuro, ha-
verá uma maior concorrência na oferta dos 

serviços de posicionamento por satélites, 
pois, além do GPS americano, se terá os con-
gêneres russo, europeu, indiano e chinês. Por 
sua vez, o Sistema de Usuário evoluirá para 
ser capaz de receber os sinais de vários de-
les. Desta maneira, na medida em que mais 
de duas frequências sejam transmitidas pelos 
satélites, o posicionamento preciso em tem-
po real será mais efi caz.

Outra conclusão é que, com o aumen-
to da oferta de satélites e da capacidade dos 
receptores em rastreá-los simultaneamente, 
diminuirá a diluição da precisão devido à dis-
tribuição espacial dos satélites. 
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1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
                  
No Brasil, a técnica do sensoriamen-

to remoto é empregada desde a década de 
1970. São quase quarenta anos de experi-
ência nessa área. A instituição nacional que 
começou a trabalhar com essa tecnologia 
foi o INPE, por meio do uso das imagens 
de um satélite norte-americano de obser-
vação da Terra do programa LANDSAT. No 
ano de 1974, foi estabelecida uma Estação 
de Recepção de Dados Orbitais (ERDO), si-
tuada em Cuiabá-MT, centro geográfi co da 
América do Sul. Desde então, são recebidas 
imagens do território nacional, com ênfase 
na área continental. 

 Ao longo dessas décadas, o INPE 
desenvolveu aplicações dessas imagens por 
intermédio da formação de um corpo técni-
co com grupos de especialistas em diversas 
áreas: agronomia, geografi a, geologia, oceano-
grafi a, planejamento urbano, meio ambiente 
e cartografi a. 

Esse processo culminou com a as-
sinatura de um acordo, em 1988, com a 
República Popular da China para a cons-
trução de uma série de satélites de obser-
vação da Terra CBERS (China Brazilian Earth 
Resources Satellite). Os satélites CBERS-1, 
CBERS-2 e CBERS-2B foram lançados en-
tre 1999 e 2007. O objetivo é que, com es-
se programa, o Brasil conquiste a autonomia 
tecnológica na produção de informações de 
sensoriamento remoto e obtenha com isso 
capacidade não só de gerar as suas próprias 

O EMPREGO DO SENSORIAMENTO REMOTO NO 
MONITORAMENTO DA AMAZÔNIA AZUL

WALTER DOS SANTOS DUARTE JÚNIOR 1

imagens, mas também de projetar e lançar 
satélites de acordo com as suas necessidades 
(INPE, 2009). 

Toda essa evolução fez com que o sen-
soriamento remoto se transformasse em um 
instrumento de política pública, uma vez que 
o número de instituições nacionais usuárias 
das informações oriundas deste sistema vem 
crescendo signifi cativamente, em especial nas 
áreas ambientais e de pesquisa com enfoque 
no monitoramento da Amazônia Verde. 

Embora tenha se tornado um impor-
tante instrumento para o monitoramento de 
diversas atividades, o foco do emprego das 
imagens do sensoriamento remoto geradas 
no País está concentrado na área continental, 
em detrimento da área marítima. 

Essa vulnerabilidade em relação à área 
marítima, associada à nova ordem mundial e às 
novas ameaças aos Estados soberanos, serve 
de alerta quanto à importância da implemen-
tação de um sistema de monitoramento pre-
ciso, contínuo e com ampla cobertura, capaz 
de prover a MB e outras instituições nacionais 
de informações e conhecimentos necessários 
para uma reação tempestiva. Algumas dessas 
ameaças são apresentadas a seguir: 

a) terrorismo marítimo – o caráter 
assimétrico da atuação desses grupos, bem 
como o não reconhecimento das fronteiras 
nacionais nem da neutralidade dos Estados, 
torna-os uma ameaça constante e concreta;

b) pesca ilegal – atividade de embarca-
ções pesqueiras não autorizadas em Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB);

1 Capitão-de-Mar-e-Guerra, Diretor do Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego e MSc em 
Engenharia Oceânica – COPPE – UFRJ.
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c) forças hostis – situações de confl itos 
tradicionais;

d) ilícitos transnacionais – ilícitos que 
envolvem pirataria, narcotráfi co, imigração 
ilegal e proliferação de armas de destruição 
em massa;

e) ilícitos nacionais – envolvem o roubo 
armado de navios nas águas jurisdicionais;

f) crimes ambientais – envolvem amea-
ças ecológicas, desastres ambientais, poluição 
e seus efeitos; e

g) eventos de busca e salvamento – 
embora não seja considerada uma ameaça 
ao nosso patrimônio, exige uma pronta res-
posta através do monitoramento do tráfego 
marítimo e meteorológico e do emprego de 
meios (CALDEIRA, 2008).

Neste sentido, a MB, em função das 
suas atribuições constitucionais e dos com-
promissos internacionais assumidos em re-
lação ao monitoramento da Amazônia Azul, 
vem participando e manifestando nos foros 
nacionais sua posição sobre a importância 
do estabelecimento de uma confi guração de 
ERDO e de sensores remotos. 

Nos últimos anos, em função da cres-
cente importância do uso desse sistema, di-
versos grupos de trabalho e comissões de 
alto nível foram estabelecidos pelo governo, 
congregando órgãos nacionais que pode-
riam vir a ser parceiros da MB em virtude 
dos interesses comuns relativos ao empre-
go dos dados oriundos de satélites SAR e 
ópticos. 

Alguns desses importantes parceiros e 
as respectivas áreas são citados abaixo:

– Petrobras – para uso de sensores 
SAR e ópticos para o monitoramento am-
biental, das plataformas e das embarcações 
de apoio e de pesquisa;

– Agência Nacional de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP) – informações sobre 
derramamento de óleo no mar;

– Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) – dados oceanográfi cos para uso no 
acompanhamento da frota pesqueira;

– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

– dados relacionados ao monitoramento 
costeiro;

– Departamento da Polícia Federal 
(DPF) – delitos transnacionais no mar;

– Governos estaduais – imagens de 
alta resolução espacial para controle de 
áreas costeiras degradadas e planejamento 
urbano;

– Secretaria Especial dos Portos (SEP) 
– imagens de alta resolução espacial dos por-
tos e áreas adjacentes;

– Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) – dados meteoro-
lógicos de fenômenos oriundos do mar para 
o controle e previsão de safras;

– Universidades – desenvolvimento de 
pesquisas de interesse nacional; e

– Defesa Civil dos Estados – melhoria 
nos dados meteorológicos para alerta.

Além da possibilidade de estabeleci-
mento dessas parcerias, a MB participa como 
membro de importantes Grupos de Trabalho 
(GT) e Comissões voltados, entre outras ati-
vidades, para a utilização do sensoriamento 
remoto, cabendo apontar:

– Grupo de Trabalho sobre a Estação 
de Recepção de Dados Orbitais (GT-ERDO) 
– Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (GSI-PR); 

– Programa Nacional de Atividades 
Espaciais (PNAE) – período 2005-2014 – 
Ministério da Ciência e Tecnologia e Agência 
Espacial Brasileira (AEB); 

– Comissão de Meteorologia Militar 
(COMETMIL) – Ministério da Defesa;

– Comissão de Cartografi a Militar 
(COMCARMIL) – Ministério da Defesa; e

– Comissão de Coordenação de 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia 
(CMCH) – Ministério da Ciência e Tecnologia.

A importância atribuída pela MB ao 
emprego do sensoriamento remoto, mate-
rializada por meio da busca de parcerias e 
participação em GT e Comissões, está re-
lacionada às diversas atividades regidas por 
leis e acordos nacionais e internacionais que 
se encontram sob a sua responsabilidade, das 
quais podem ser citadas:
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– Monitoramento ambiental – Con-
venção Internacional para a Prevenção da 
Poluição causada por Navios (MARPOL), pro-
mulgada no Brasil através do Decreto nº 2508, 
de 4 de março de 1998, e da Lei nº 9966, de 
28 de abril de 2000. Nesse dispositivo, foram 
estabelecidos os princípios básicos a serem 
obedecidos na movimentação de óleo e de 
outras substâncias nocivas ou perigosas em 
portos organizados, instalações portuárias, 
plataformas e navios em águas jurisdicionais;

– Cartografi a Náutica – Decreto-Lei 
nº 243/67, que fi xa as diretrizes e as bases 
da cartografi a brasileira e defi ne a MB como 
responsável pelas cartas náuticas de qual-
quer escala;

– Meteorologia Marinha – Decreto 
70.092/72, que fi xa as diretrizes e bases da 
meteorologia marinha e defi ne a MB como 
responsável por essa atividade;

– Salvaguarda da Vida Humana no Mar – 
Convenção Internacional para a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar (SOLAS), promulga-
da no Brasil pelo Decreto nº 87.168, de 18 de 
maio de 1982, e a Convenção Internacional 
de Busca e Salvamento Marítimo, promulga-
da no Brasil pelo Decreto nº 85, de 11 de 
abril de 1991, e pela Lei nº 7203, de 3 de 
julho de 1984.

Nesse contexto, a demanda pelos pro-
dutos obtidos por meio do sensoriamento 
remoto, imagens adquiridas a partir de sen-
sores instalados em plataformas orbitais ou 
aerotransportadas, vem crescendo de forma 
acentuada em atividades nas esferas federal, 
estadual, municipal e distrital, relacionadas a 
mapeamentos sistemáticos e temáticos, defe-
sa e inteligência, análise de feições e fenôme-
nos, planejamento do uso e ocupação dos ter-
renos, monitoramento dos recursos naturais, 
defesa civil e segurança nacional (INPE, 2009). 

Além do INPE, que atua no desenvolvi-
mento em ciência e tecnologia e na formação de 
recursos humanos, a Agência Espacial Brasileira 
(AEB) é a instituição nacional responsável pela 
elaboração das políticas nacionais relativas às 
atividades espaciais. Outras organizaçõe fazem 
uso dos produtos gerados pelo sensoriamento 

remoto e desenvolvem pesquisas voltadas para 
os seus interesses específi cos:

– Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE);

– Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (EMBRAPA);

– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);

– Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA);

– Departamento da Polícia Federal 
(DPF);

– Petrobras; e
– Centro Gestor e Operacional 

do Sistema de Proteção da Amazônia 
(CENSIPAM).

Após levantamento efetuado no es-
copo do GT-ERDO, junto aos órgãos acima 
listados, fi cou evidenciada a elevada neces-
sidade de produtos oriundos do sensoria-
mento remoto. No entanto, apesar dessa de-
manda, caracterizada pelo caráter multidis-
ciplinar de aplicações, o Brasil possui desde 
1974 uma única ERDO, vinculada ao INPE, 
sediada na cidade de Cuiabá-MT. Atualmente 
essa estação dedica-se, prioritariamente, ao 
Programa Espacial Sino-Brasileiro (CBERS), 
recebendo também dados da constelação de 
satélites e sensores LANDASAT-5 (recursos 
terrestres, lançado em 1984), e de sensores 
norte-americanos AQUA e TERRA, esses de 
baixa resolução espacial. Embora a estação 
possua, desde 1999, capacidade instalada pa-
ra receber imagens dos satélites franceses 
SPOT 2 e 4 (recursos naturais, lançados em 
1990 e 1998, respectivamente) e do sensor 
canadense RADARSAT-1 (recursos natu-
rais e monitoramento costeiro, lançado em 
1989), há vários anos não mantém contratos 
com as agências operadoras daqueles saté-
lites para recebimento dos dados orbitais 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005).

Na sequência do trabalho serão apre-
sentados aspectos relacionados à situação 
atual e as perspectivas de emprego do sen-
soriamento remoto no País, resultados das 
discussões conduzidas nos fóruns citados 
neste item. 
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2 – GRUPO DE TRABALHO SOBRE 
AS ESTAÇÕES DE RECEPÇÃO DE 
DADOS ORBITAIS (GT-ERDO) 

O Grupo de Trabalho foi criado em 
26 de novembro de 2004, pela Portaria nº 
50, do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI-PR), com o 
objetivo de elaborar um parecer à Câmara 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CREDEN) sobre a viabilidade de implantação 
de uma ou mais estações de recebimento e 
processamento de dados orbitais, tendo em 
vista a importância estratégica para o Estado 
Brasileiro de dispor de insumos gerados a 
partir de sensores remotos orbitais de média 
e alta resolução. O GT considerou os seguin-
tes aspectos na elaboração do parecer fi nal:

– a implantação de estação multisateli-
tal para recebimento de informações de di-
versos sensores;

– cobertura de todo o território nacio-
nal, incluindo a Amazônia Azul, com extensão 
para a América do Sul;

– os custos para a implantação e manu-
tenção das estações;

– uso de satélites;
– capacitação de pessoal;
– prazos; e
– compartilhamento das imagens entre 

os órgãos e a avaliação da relação custo/be-
nefício em função da vida útil dos satélites.

A MB participou ativamente desses 
estudos em consonância com os demais ór-
gãos do GT, apresentando subsídios para a 
implantação de ERDO, de forma a estabele-
cer uma confi guração que amplie a atual área 
de cobertura e englobe a Amazônia Azul. 

Após seis meses de trabalho, que en-
volveu além da MB, diversas instituições pú-
blicas e privadas nacionais, foi elaborado o 
parecer fi nal do GT-ERDO, contendo um 
amplo estudo sobre o emprego do sensoria-
mento remoto no País, nas mais variadas ati-
vidades. Desse parecer os seguintes aspectos 
são destacados:

– os produtos de sensoriamento re-
moto (imagens obtidas a partir de sensores 

instalados em plataformas orbitais e aero-
transportadas) são aplicados em múltiplas 
atividades nas esferas federal, estadual, mu-
nicipal e distrital;

– a demanda atual é por imagens de 
média e alta resolução espacial oriundas de 
satélites ópticos e SAR;

– a existência de apenas uma ERDO, 
em Cuiabá-MT, dedicada, exclusivamente, ao 
Programa Espacial Sino-Brasileiro – CBERS 
restringe a utilização das informações por 
outros órgãos, incluindo a MB. Isto se de-
ve à área de cobertura das imagens (área 
continental).  

– cada instituição adquire, isoladamen-
te, um grande número de imagens no mer-
cado internacional, a um elevado custo, sem 
que as demais instituições tenham conheci-
mento. A MB adquire imagens para apoio às 
Operações Navais e outras atividades. Não 
existe um banco de imagens comum;

– constatou-se uma demanda atual de 
um milhão de quilômetros quadrados de ima-
gens de satélites ópticos de alta resolução e 
de três milhões de quilômetros quadrados 
de imagens SAR;

– estudos efetuados junto a empresas 
internacionais fornecedoras de soluções mul-
tisatelitais, concluíram que uma solução oti-
mizada, considerando as dimensões do nosso 
território continental e marítimo, envolveria a 
recepção de imagens de satélites ópticos de 
alta resolução e SAR. Para tal, seria necessá-
ria a instalação de duas estações de recepção 
de dados orbitais completas (programação, 
recepção, processamento e distribuição) e 
unidades secundárias (recepção, gravação e 
transmissão para a estação principal);  

– os custos estimados são da ordem 
de dez milhões de dólares para a aquisição 
de uma estação completa e de dois milhões e 
meio de dólares para cada estação secundá-
ria. Os contratos para recepção das imagens 
de satélites ópticos de média/alta resolução 
e SAR junto às agências operadoras interna-
cionais variam de quinhentos a um milhão e 
meio de dólares anuais para cada sensor, em 
função do satélite e do número de imagens 



ANAIS HIDROGRÁFICOS 81

Artigos

requeridas. Para a operação e manutenção 
de cada estação completa seriam necessá-
rios cerca de trezentos mil dólares e cento 
e cinquenta mil dólares para as estações se-
cundárias; e

– o estudo apresentado pela MB para 
a instalação de novas ERDO, de modo a pro-
piciar uma cobertura das Amazônias Verde 
e Azul. Essas estações seriam instaladas em 
Manaus-AM, Natal-RN e Rio Grande-RS. No 
entanto, considerando apenas a cobertura da 
Amazônia Azul, as estações de Natal-RN e 
Rio Grande-RS seriam sufi cientes.  

O parecer fi nal foi analisado pelo GSI-
PR e, em função dos aspectos técnicos e cus-
tos envolvidos, defi niu-se naquele momento 
que a implementação deveria ocorrer em 
época mais propícia. No entanto, o estudo 
atingiu um dos seus objetivos ao constatar 
a elevada demanda no País das informações 
geradas por sensoriamento remoto.

2.1 – Necessidades em nível nacional 

Durante os trabalhos do GT-ERDO, fo-
ram levantadas as seguintes necessidades de 
dados de sensoriamento remoto:

a) Imagens oriundas dos satélites 
CBERS-2; CBERS-2B e LANDSAT-5, de mé-
dia e alta resolução espacial.

– CBERS-2
Pelas características técnicas dos seus 

sensores, as imagens geradas não atendem a 
todas as aplicações demandadas, em especial 
nas resoluções espacial e temporal.

Este satélite tem permitido o acesso 
das comunidades acadêmicas e de pesqui-
sas nacionais a importantes informações da 
área continental do País. Todavia, esses dados 
não contemplam as necessidades da MB na 
Amazônia Azul.

Os dados do CBERS-2, atualmente re-
cebidos pela estação de Cuiabá-MT são de 
média resolução espacial. O possível aprovei-
tamento da estação para a recepção de da-
dos de sensores ópticos de alta resolução e 
SAR geraria difi culdades nos campos técnico, 

operacional e administrativo, uma vez que 
diversas alterações nessas áreas teriam que 
ser implementadas de modo a possibilitar a 
recepção de imagens desses sensores. Este 
satélite opera com restrições e deverá ser 
desativado em breve. 

– LANDSAT-5
O tempo de vida útil deste satélite do 

programa dos EUA está no limite e funciona 
com muitas restrições. Não há perspectivas 
que garantam o fornecimento contínuo de 
imagens nos próximos anos. Caso ocorra a 
sua desativação, o Brasil perderá parte da 
memória de dados, uma vez que esta família 
de satélites tem gerado informações desde a 
década de 1970. 

– CBERS-2B
O lançamento do CBERS-2B, em 2007, 

possibilitou a recepção sistemática e contínua 
de imagens de sensores ópticos de média/al-
ta resolução representando uma importante 
evolução técnica para o nosso País.

O recebimento de imagens de alta re-
solução da Amazônia Azul permitiria a carac-
terização específi ca de alvos e fenômenos, aí 
incluída a atividade de inteligência, através do 
monitoramento limitado do tráfego marítimo 
nas águas jurisdicionais, restritas ao período 
diurno e as boas condições meteorológicas. 

b) Recepção sistemática e contínua de 
imagens de satélites SAR

A obtenção dessas imagens resolve-
ria uma das maiores limitações na utilização 
de imagens dos satélites ópticos, qual seja: a 
deteção de navios e o controle do tráfego 
marítimo, sob condições meteorológicas se-
veras (chuvas e cobertura de nuvens) e no 
período noturno.

A utilização desses satélites para o 
controle do tráfego marítimo já é consagra-
da na literatura técnica em todo o mundo. 
Isto se deve a uma melhor resposta que as 
estruturas dos navios representam a onda 
eletromagnética emitida pelo sensor.

A incorporação de melhorias na reso-
lução espacial desse sistema tem possibilitado 
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um detalhamento mais acurado dos alvos ima-
geados. Tal fato é comprovado pela Austrália 
e pelo Canadá (Projeto Epsilon)2 que vêm 
obtendo sucesso no desenvolvimento de 
grandes projetos para o gerenciamento dos 
seus litorais utilizando o SAR como um dos 
principais sistemas  (CANADÁ, 2003). 

A MB, no âmbito do Plano de Desen-
volvimento do Programa Oceano (PLADEPO), 
através do Projeto Inteligência Operacional, 
prevê o desenvolvimento de toda a meto-
dologia associada à utilização do SAR.  Neste 
sentido, torna-se fundamental dispor da ca-
pacidade de recepção de dados de sensores 
SAR, em função dos recursos que esse siste-
ma proporciona. A impossibilidade de recep-
ção de informações SAR restringe signifi cati-
vamente o monitoramento do nosso territó-
rio, em particular das Amazônias Verde e Azul 
no período noturno e nas épocas de chuvas e 
de alta incidência de nuvens.

A estação do INPE, em Cuiabá-MT, pos-
sui a capacidade para recepção de imagens 
do satélite radar canadense RADARSAT-1; 
no entanto, não existe contrato formal com 
a agência canadense para tal. Esta situação faz 
com que a Petrobras adquira, mensalmente, 
a um elevado custo, diversas imagens dos sa-
télites RADARSAT 1 e 2, visando o monito-
ramento das suas plataformas. Essas imagens 
são descarregadas e processadas no Canadá 
e posteriormente enviadas para a empresa 
(MARINHA DO BRASIL, 2005). 

c) Cobertura de imagens da Amazônia 
Azul

Há necessidade do estabelecimento de 
pelo menos duas novas estações no nosso 
território, de modo a suprir essa preocu-
pante carência. Os locais mais indicados são 
Natal-RN e Rio Grande-RS.       

d) Ordenamento na aquisição de imagens 
de sensores orbitais por órgãos do governo

2Inicialmente desenvolvido para responder à necessidade de 
melhorar a vigilância sobre o Ártico, e outras grandes áreas de 
responsabilidade do Canadá. O projeto usa a informação do 
RADARSAT-2 para produzir imagens para os comandantes mi-
litares em suas áreas de responsabilidade durante a condução 
das Operações.

O Brasil não possui um órgão que atue 
como centralizador nessa área. Essa ausên-
cia difi culta o planejamento, a coordenação 
e a otimização do emprego dos sensores or-
bitais e aerotransportados, gerando, muitas 
vezes, a redundância na aquisição de imagens 
por setores distintos. A AEB, como institui-
ção responsável pela política espacial, deveria 
assumir de forma efetiva essa função, orde-
nando e contemplando as elevadas deman-
das nacionais. 

Algumas imagens oriundas dos saté-
lites CBERS-2, CBERS-2B e RADARSAT-1 
estão sendo utilizadas pela MB em alguns 
projetos do PLADEPO voltados para a atu-
alização cartográfi ca de áreas fl uviais e áreas 
portuárias. Entretanto, a defi ciente cobertu-
ra de imagens da Amazônia Azul impossibilita 
o monitoramento dos espaços marítimos e 
fl uvio-costeiros.

Considerando os aspectos técnicos 
dos sensores atualmente em operação e os 
futuros lançamentos previstos, bem como os 
custos das imagens e as coberturas, a MB e 
as demais instituições dispõem das seguintes 
opções (MOREIRA, 2006):

– Satélites ópticos de alta resolu-
ção espacial:

 Programa IKONOS – programa priva-
do (EUA);

Programa WORDVIEW – programa 
privado (EUA);

Programa PLÊIADES – programa da 
comunidade europeia;

Programa ORBVIEW – programa pri-
vado (EUA); e

Programa SPOT-5 – programa do go-
verno francês.

– Satélites SAR:
Programa TERRASAR X – programa 

do governo alemão; 
Programa COSMO-SKYMED – pro-

grama do governo italiano;
Programa SENTINEL 1 – programa do 

governo norueguês;
Programa RADARSAT – programa do 

governo canadense; e
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Programa ENVISAT-ASAR – programa 
da comunidade europeia.

O crescimento das demandas do País 
é expressivo. Entretanto, nos últimos anos 
o investimento nessa área foi incompatível. 
No fi nal da década de 1970, o Brasil capta-
va imagens para todos os países da América 
do Sul, exercendo uma liderança nesse setor. 
Hoje, nossos vizinhos, com responsabilidades 
em áreas limitadas, recebem imagens de di-
versos satélites, por meio das suas próprias 
ERDO que cobrem toda a América do Sul, 
incluindo o mais novo satélite do Programa 
RADARSAT, o satélite RADARSAT-2. Esse 
quadro pode ser observado abaixo:

Venezuela – recepção do satélite 
RADARSAT-2, ainda em fase de testes;

Guiana Francesa – recepção dos satéli-
tes do programa francês SPOT;

Equador – recepção dos satélites ame-
ricanos LANDSAT, SPOT 1 e 2 (França) e 
European Remote Sensing (ERS-1) do pro-
grama espacial da comunidade europeia;

Argentina – recepção dos satélites 
AQUA (EUA), EROS (Israel), ERS-1, LANDSAT, 
SAC-C (EUA), ORBIVIEW-2 (EUA), RADAR-
SAT 1, SPOT e  TERRA (EUA); e

 Chile – estação alemã situada na Base 
Militar Antártica O’Hignns, recepção dos sa-
télites RADARSAT, JERS (Japão) e ERS 1e 2. 

3 – PROGRAMA NACIONAL DE 
ATIVIDADES ESPACIAIS 

As atividades espaciais no Brasil se de-
senvolvem de acordo com o Sistema Nacional 
de Desenvolvimento das Atividades Espaciais 
(SINDAE), instituído pelo Decreto nº 1.953, 
de 10 de julho de 1996. O SINDAE resulta 
da congregação dos órgãos executores INPE, 
Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) e 
Comando da Aeronáutica, e, como órgão 
coordenador, a Agência Espacial Brasileira 
(AEB), vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia e responsável por formular e co-
ordenar a política espacial brasileira. 

No escopo do SINDAE, temos o 
Programa Nacional de Atividades Espaciais 
(PNAE), na sua terceira revisão, abrangendo 
o período 2005-2014. O PNAE tem por ob-
jetivo capacitar o País a desenvolver e utili-
zar tecnologias espaciais na solução de pro-
blemas nacionais em benefício da sociedade 
brasileira.

3.1 – Situação atual do PNAE

O PNAE obteve êxito na consolidação 
de um competente grupo que atua nas áreas 
das ciências espaciais, sensoriamento remoto 
e meteorologia por satélite. Uma das prio-
ridades do programa é dar continuidade ao 
programa CBERS, através do lançamento de 
novos satélites, incluindo o SAR, com órbitas 
que cubram as áreas continental e marítima, 
de modo a atender às necessidades da MB e 
de outras instituições nacionais.

O Brasil exibe hoje resultados que de-
correm de um trabalho de longo prazo. Um 
desses frutos consiste na incorporação das 
técnicas de sensoriamento remoto orbital 
ao cotidiano de diversas atividades no País 
conduzidas exclusivamente por instituições 
nacionais. O sucesso do programa do saté-
lite sino-brasileiro de recursos terrestres 
(CBERS), que tem contribuído com impor-
tantes informações sobre o nosso território, 
comprova a importância desta parceria.

O PNAE e o programa CBERS foram 
inseridos na END, de modo que as Forças 
Armadas possam apresentar suas necessida-
des e assim usufruir dessas informações.

3.2 – Programa de Satélites e Sensoria-
mento Remoto (SSR) do PNAE

O programa de satélites e sensoria-
mento remoto (SSR) foi concebido no es-
copo do PNAE, considerando os aspectos 
estratégicos, ecológicos e econômicos, de 
modo a proporcionar um sistema de moni-
toramento efi ciente que forneça um acesso 
rápido às informações. Este programa en-
volve a utilização de satélites multiusos com 
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órbitas equatoriais e polares, incluindo um 
programa específi co para o SAR, que terá a 
função de disponibilizar imagens de alta re-
solução espacial nos períodos diurno e no-
turno, independente das condições meteo-
rológicas. Esse programa SAR visa cobrir to-
do o território continental e marítimo pro-
duzindo imagens que poderão ser utilizadas 
em diversas atividades e por diversos órgãos, 
inclusive a MB.

Para o armazenamento dessas imagens, 
está prevista a criação de um centro de da-
dos de sensoriamento remoto, que deverá 
ser administrado pelo INPE.  

             
4 – A ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
DEFESA

 
Dentre os objetivos estratégicos e 

táticos da MB, o monitoramento da super-
fície do mar a partir do espaço deverá in-
tegrar o repertório de práticas e capacita-
ções operacionais da Marinha (ESTRATÉGIA 
NACIONAL DE DEFESA, 2008).

Criado em setembro de 2007, o Comitê 
Ministerial de Formulação da Estratégia 
Nacional de Defesa, presidido pelo Ministro 
da Defesa, coordenado pelo Ministro da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos e in-
tegrado pelos Ministros do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Fazenda e da Ciência e 
Tecnologia, assistidos pelos Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, con-
cluiu seus trabalhos em dezembro de 2008. 

A END, assinada pelo Presidente da 
República em 18 de dezembro de 2008, tem 
como foco ações estratégicas de médio e 
longo prazo cujo objetivo é a modernização 
da estrutura nacional de defesa advinda da 
posição de destaque de que o Brasil desfruta 
no contexto internacional. Nesse sentido, fo-
ram defi nidos três eixos:

– Reorganização das Forças Armadas;
– Reestruturação da indústria brasilei-

ra de material de defesa; e 
– Política de composição dos efetivos 

das Forças Armadas. 

O eixo estratégico relacionado à 
Reorganização das Forças Armadas conside-
ra três setores decisivos para a defesa na-
cional: o cibernético, o espacial e o nuclear. 
O foco das observações deste trabalho se 
concentrará nos itens da END relacionados 
à aplicação das tecnologias do setor espacial, 
em especial o emprego do sensoriamento 
remoto para o monitoramento da Amazônia 
Azul. Sob este prisma, a END se baseia nas 
seguintes diretrizes:

– organizar as Forças Armadas sob a 
égide do: monitoramento, controle, mobi-
lidade e presença;

– desenvolver as capacidades de mo-
nitorar e controlar o espaço aéreo, o ter-
ritório e as Águas Jurisdicionais Brasileiras, 
utilizando tecnologias de monitoramento 
terrestre, marítimo, aéreo e espacial que es-
tejam sob o inteiro e incondicional domínio 
nacional; e

– fortalecer os setores espacial e o ci-
bernético, para que a capacidade de visuali-
zar o próprio País não dependa de tecnolo-
gia estrangeira e que as três Forças, em con-
junto, possam atuar em rede, instruídas por 
um monitoramento que se faça também a 
partir do espaço.

Nesse contexto, para o atendimento 
dessas diretrizes, as seguintes prioridades 
deverão ser observadas:

– projetar e fabricar satélites, sobre-
tudo os geoestacionários para telecomuni-
cações e os destinados ao sensoriamento 
remoto de alta resolução e multiespectral e 
desenvolver tecnologias de controle de alti-
tudes dos satélites;

 – desenvolver tecnologia de determi-
nação de coordenadas geográfi cas a partir 
de satélites; e

– os projetos no âmbito do PNAE de-
verão envolver as Forças Armadas.

Para que todo o processo de moderni-
zação da estrutura de defesa seja implemen-
tado, a END será orientada por ações estra-
tégicas divididas em áreas, a saber:
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a) Ciência e Tecnologia

Tem por meta fomentar a pesquisa de 
materiais, equipamentos e sistemas milita-
res e civis que compatibilize as prioridades 
científi co-tecnológicas com as necessidades 
de defesa. O MCT, por intermédio da AEB, 
deverá promover a atualização do PNAE pa-
ra que seja priorizado o desenvolvimento de 
sistemas espaciais voltados para ampliação 
da capacidade de telecomunicações, meteo-
rologia e monitoramento ambiental. Para tal 
deverão ser projetados:

– satélites ópticos e SAR para o moni-
toramento ambiental; e

– um satélite geoestacionário nacional 
para meteorologia e telecomunicações segu-
ras, entre outras aplicações.

b) Comando e Controle 

Tem por objetivo consolidar o siste-
ma de comando e controle para a Defesa 
Nacional. O Ministério da Defesa aperfeiço-
ará o Sistema de Comando e Controle de 
Defesa, de modo a contemplar o uso de sa-
télites voltados para as telecomunicações e 
para o monitoramento e controle marítimo.

c) Inteligência de Defesa 

Tem por meta aperfeiçoar o Sistema de 
Inteligência de Defesa por meio da formula-
ção de diagnóstico conjuntural dos cenários 
vigentes em prospectiva político-estratégico 
nos campos nacional e internacional; e a ca-
pacitação de recursos humanos em análise e 
técnicas no campo espacial para o monitora-
mento e o controle.

Os aspectos abordados contidos na 
END estão alinhados com as necessidades da 
MB relativas ao emprego do sensoriamento 
remoto. Esse documento é uma importan-
te ferramenta para que a MB, em conjunto 
com as demais Forças e instituições nacio-
nais, possa atuar de forma efetiva para que 
o País disponha no menor espaço de tempo, 
de uma confi guração de satélites ópticos e 

SAR e de ERDO com cobertura marítima e 
continental de todo o nosso território.   

  
5 – CONFIGURAÇÃO APLICÁVEL 
ÀS NECESSIDADES DA MB NO 
EMPREGO DO SENSORIAMENTO 
REMOTO

A política atual de emprego do senso-
riamento remoto no País não contempla os 
interesses da MB quanto ao monitoramento 
da Amazônia Azul. Ao longo das últimas dé-
cadas, a cobertura dos espaços continentais 
foi priorizada, em detrimento dos espaços 
marítimos. 

A capacidade nacional nas atividades 
de sensoriamento remoto, capitaneadas pelo 
INPE, atende basicamente às aplicações es-
pecífi cas daquele instituto e de outras ins-
tituições afi ns voltadas para a pesquisa e a 
coleta de dados na área continental. 

Além do INPE, o Comando da 
Aeronáutica, no escopo do Sistema de 
Vigilância da Amazônia (SIVAM), efetua o 
imageamento da Amazônia Verde, por meio 
de um SAR operado nas aeronaves R-99B. 
(OLIVEIRA; FLORENZANO, 2008).

Observando-se a atual demanda nacio-
nal, constata-se que diversos órgãos nas di-
ferentes esferas de governo têm necessidade 
dessas informações. No entanto, os elevados 
custos envolvidos, bem como o domínio des-
sa tecnologia limita qualquer ação de caráter 
isolado. 

Para a MB, o caminho a ser seguido en-
volve necessariamente a realização de parce-
rias, em função dos seguintes aspectos:

– os elevados custos na aquisição de 
novas estações de recepção e processamen-
to de dados orbitais;

– o lançamento de novos satélites do 
programa CBERS, coordenado pelo INPE; e

– os convênios com agências interna-
cionais para o recebimento de imagens. 

A Petrobras se coloca como a uma 
parceira ideal, tendo em vista as demandas 
comuns no monitoramento do ambiente 
costeiro, marítimo e fl uvial. 
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Nesse contexto, uma confi guração apli-
cável às necessidades da MB, em função das 
suas atribuições constitucionais e dos com-
promissos internacionais assumidos, poderia 
apresentar os seguintes requisitos técnicos:

– Monitoramento Ambiental
� dados de alta resolução espectral;
� dados de alta resolução temporal;
� dados de média/alta resolução espa-

cial para monitoramento costeiro; e
� dados SAR na banda C  para detec-

ção e monitoramento de derramamento de 
óleo no mar.

– Monitoramento e Controle do 
Tráfego Marítimo

� dados SAR na banda C para detec-
ção de navios e embarcações, observando 
as áreas marítimas de interesse. Este tipo de 
sensor apresenta uma melhor resposta em 
função das estruturas dos navios e a refl exão 
da onda eletromagnética emitida.

– Meteorologia Marinha 
� dados de alta resolução espectral; 
� dados de alta resolução temporal; e
� dados de média resolução espacial. 
– Apoio às Operações Navais e às 

Atividades de Inteligência
� dados de alta resolução espacial 

na faixa do visível com possibilidade de 
estereoscopia.3  

� dados de média resolução espacial 
na faixa do visível; e

� dados SAR com estereoscopia e 
interferometria.4

– Cartografi a Náutica
� dados de alta resolução espacial 

na faixa do visível com possibilidade de 
estereoscopia;

� dados de média resolução espacial 
na faixa do visível e infravermelho; e

� dados SAR com estereoscopia e 
interferometria.

– Telecomunicações
� satélite geoestacionário.
De uma forma geral esses requisitos 

técnicos acima listados podem ser resumi-
dos em:

a) Quanto à resolução espectral:
� satélites SAR, preferencialmente 

multipolarimétrico, na banda C;
� satélites ópticos multiespectrais; e
� satélites para aplicações diversas 

com alta resolução espectral (nas faixas do 
visível e do infravermelho). 

b) Quanto à resolução espacial:
� satélites SAR com capacidade de 

operar de forma a cobrir grandes áreas com 
resolução menor que dez metros; 

� satélites ópticos com resolução de 
um a cinco metros; e

� satélites para aplicações diversas 
com média/baixa resolução espacial.  

Considerando todos os requisitos téc-
nicos acima observados, serão apresentadas 
a situação atual e as ações de curto, médio 
e longo prazo que possibilitem o estabele-
cimento de uma confi guração aplicável ao 
monitoramento da Amazônia Azul. Deve ser 
ressaltado que os prazos de execução dessas 
ações estarão condicionados ao aporte de 
recursos.

– Situação atual:
O Brasil possui atualmente uma única 

ERDO, instalada e operando em Cuiabá-MT, 
sob a responsabilidade do INPE. As imagens 
são recebidas nessa estação e transmitidas 
para a sede do INPE em Cachoeira Paulista-
SP, onde são processadas e distribuídas.   

Essa estação tem como prioridade o 
Programa Espacial Sino-Brasileiro-CBERS. 
Recebe dados da constelação de satélites e 
sensores LANDSAT-5 e dos sensores AQUA 
e TERRA. Estes dois últimos, de baixa reso-
lução espacial. Embora essa estação possua 
capacidade instalada desde 1999, para rece-
ber dados dos satélites franceses SPOT 2 e 
4 e do satélite canadense RADARSAT-1, há 
vários anos não se mantêm contratos com 

3Método que possibilita a confecção de Cartas Topográfi cas 
num processo chamado Restituição, no qual um opera-
dor é capaz de a partir de duas fotografi as aéreas ob-
servar a imagem de um terreno em três dimensões.   
4Técnica que aproveita a interferência entre duas ou mais 
ondas eletromagnéticas para obter uma imagem com melhor 
resolução. 
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as agências operadoras para receber dados 
orbitais desses sensores (MOREIRA, 2006). 

Considerando a reconhecida qualifi ca-
ção técnica do INPE, bem como a sua voca-
ção científi ca, a política de aquisição de da-
dos orbitais prevê que, em caso de passagens 
de diferentes satélites no mesmo horário, o 
Programa CBERS terá sempre a prioridade, 
em função das suas aplicações científi cas e 
dos dados coletados. 

O Comando da Aeronáutica possui três 
aeronaves R99-B de sensoriamento remoto, 
equipadas com subsistemas SAR, de varredura 
multiespectral, óptico e infravermelho. No en-
tanto, as imagens obtidas estão voltadas para a 
área de cobertura do Sistema de Vigilância da 
Amazônia (SIVAM) (MOREIRA, 2006). 

Em resumo, a confi guração de sensoria-
mento remoto vigente no Brasil não atende 
à cobertura da área marítima, considerando 
os aspectos da área de abrangência (cober-
tura continental) e do critério de utilização 
(científi co e de coleta de dados continental). 

Em decorrência dessa situação, a maio-
ria das informações de sensoriamento remo-
to requeridas pela MB para os diversos fi ns 
são adquiridas e descarregadas no exterior, 
sendo posteriormente enviadas ao País, de-
pois de processadas. Esse procedimento en-
volve cerca de dez dias a custos elevados e 
apresenta grande vulnerabilidade estratégica, 
devido à dependência de satélites operados 
por agências estrangeiras.

O trabalho relativo à aquisição, análise 
e distribuição dessas imagens é realizado pelo 
Centro de Hidrografi a da Marinha (CHM), no 
escopo do Projeto Inteligência Operacional 
do PLADEPO. Criado no ano de 2005, esse 
projeto tem por objetivo a geração de pro-
dutos a partir de imagens satélites oriundas 
de sensores ópticos e SAR. Esses dados são 
gerados de acordo com as especifi cações es-
tabelecidas pelo setor operativo da MB, para 
o conhecimento dos cenários de fatores fí-
sicos das áreas de interesse, de acordo com 
o tipo de informação que se deseja obter no 
planejamento, a fi m de apoiar as Operações 
Navais (BRASIL, 2009).

Esse projeto atua nas seguintes áreas, 
com as respectivas metas físicas:

a) Imagens para apoio às Operações 
Anfíbias e Ribeirinhas:

– aquisição de imagens ópticas e SAR 
de alta resolução espacial; e 

– geração de um modelo tridimensio-
nal para o desembarque anfíbio.

b) Controle do Tráfego Marítimo em 
áreas focais:

– defi nição pelo setor operativo da MB 
das áreas focais; 

– aquisição de imagens (SAR); e
– estabelecimento das ERDO e detec-

ção das embarcações.
c) Estudo de fenômenos oceanográfi cos 

e meteorológicos em apoio a alguns projetos 
do PLADEPO e ao Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM), operado pelo CHM:

– aquisição e instalação de antenas pa-
ra recepção de dados meteorológicos; e

– aquisição de imagens SAR pa-
ra a detecção de feições oceanográfi cas/
meteorológicas.

d) Imagens para apoio às atividades 
cartográfi cas e extração de informações de 
áreas litorâneas e vias navegáveis:

– aquisição de imagens de média e alta 
resolução espacial de sensores ópticos e SAR;

– georreferenciamento das imagens; e
– extração dos contornos.
e) Atividades de Inteligência em áreas 

de interesse: 
– seleção das áreas de interesse;
– aquisição de imagens de alta resolu-

ção espacial de sensores ópticos e SAR; e 
– geração de mapas e cartas dessas 

áreas.
f) Atividades de Banco de Dados e de-

senvolvimento de softwares aplicáveis às áre-
as de estudo:

– estabelecimento de um banco de da-
dos para arquivamento de imagens; e 

– geração de mapas, cartas e relatórios 
de todas as áreas arquivadas.

Cada uma dessas áreas corresponde a 
uma série de atividades que irão acarretar 
a geração de informações temáticas com a 
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frequência requerida (anual, semestral, tri-
mestral, mensal, semanal ou diária). Essas 
atividades fornecerão um considerável vo-
lume de informações, que serão arquivadas 
em banco de dados próprio e poderão gerar 
documentos diversos.

– Ações de curto prazo:
A MB, respaldada no contido na END, 

deverá atuar junto a AEB, órgão responsável 
pela política espacial brasileira, de modo a 
apresentar suas necessidades no sentido de:

a) adquirir duas ERDO com capacida-
de de recepção e processamento de dados 
do satélite SAR banda C, multipolarimétri-
co. Essas estações deverão ser instaladas em 
Natal – RN e Rio Grande – RS, de modo 
a possibilitar a cobertura da Amazônia Azul. 
As estações teriam também capacidade de 
receber e processar os dados dos satélites 
ópticos de alta resolução espacial (inferior 
a 2,5 metros) contendo informações sobre 
os parâmetros oceanográfi cos e de áreas de 
interesse para atividades de inteligência em 
apoio às Operações Navais.

A instalação das duas ERDO permitiria 
à MB programar as imagens a serem adqui-
ridas quando o satélite entrasse na área de 
cobertura de cada estação (um círculo com 
raio nominal de 2.500 quilômetros). As es-
tações deverão ser adquiridas no mercado 
internacional, uma vez que somente a médio/
longo prazo se terá uma solução nacional;

b) estabelecer convênios junto às agên-
cias internacionais operadoras de satélites óp-
ticos e SAR, com cobertura da Amazônia Azul 
para o recebimento regular de imagens, por 
meio das ERDO, de acordo com os requisitos 
técnicos defi nidos para cada aplicação; 

c) fi rmar convênios com o INPE para 
que numa primeira fase esse instituto possa 
efetuar a interpretação, a análise e o proces-
samento das imagens de interesse da MB e 
numa segunda fase, promover o treinamento 
avançado do seu pessoal (Ofi cias, Praças e 
Servidores Civis);

d) iniciar os entendimentos junto ao 
INPE e ao MCT para que os futuros satéli-
tes dos Programas CBERS, MAPSAR e do sa-
télite geoestacionário de telecomunicações 
contemplem as necessidades da MB, através 
do estabelecimento de órbitas e sensores 
compatíveis;

e) efetuar gestões junto ao INPE para 
que essa instituição disponibilize ao MD as 
imagens obtidas pelas ERDO, a fi m de que 
sejam acessadas pelas Forças por meio do 
Portal de Inteligência Operacional (PIOp). 
O acesso poderia ser efetuado, inicialmen-
te, em terminais localizados no Comando de 
Operações Navais (ComOpNav), Distritos 
Navais, Comando do Controle do Tráfego 
Marítimo (COMCONTRAM) e Centro de 
Hidrografi a da Marinha (CHM); 

f) dar continuidade à capacitação do 
seu pessoal em instituições internacionais 
com expertise nessa área; e

g) alocar recursos para os investimen-
tos relativos à infraestrutura física e no setor 
de telecomunicações necessários para o trá-
fego das informações no âmbito da MB.  

– Ações de médio prazo:
a) participar de acordos e discussões 

técnicas que envolvam o INPE, AEB e o 
MCT para a construção dos satélites ópti-
cos e SAR e a nacionalização dos itens das 
ERDO;

b) instalação de duas novas ERDO, uma 
em Manaus – AM e outra em Brasília – DF, de 
forma a ampliar a cobertura do nosso terri-
tório marítimo e continental; e

c) iniciar a capacitação de pessoal atra-
vés de cursos a serem realizados, exclusiva-
mente na MB.

– Ações de longo prazo:
a) lançamento dos primeiros satélites 

com tecnologia nacional com plena capacida-
de para aquisição de dados; e

b) domínio total da tecnologia de sen-
soriamento remoto, englobando as ERDO e 
os satélites ópticos e SAR.              
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS PROFUNDIDADES 
COLETADAS POR MEIO DE ECOBATÍMETRO 

MULTIFEIXE
ADRIANO VIEIRA DE SOUZA1

CLÁUDIA PEREIRA KRUEGER2

1 – INTRODUÇÃO

Dentre os diversos produtos que 
podem ser extraídos de um levantamento 
hidrográfi co realizado com ecobatímetro 
multifeixe, está a carta náutica, que é ampla-
mente utilizada pela Comunidade Marítima 
Internacional como documento de registro 
da derrota dos navios. O Brasil tem, de acor-
do com informações extraídas do sitio ofi cial 
do Comando da Marinha, disponível em <ht-
tp://www.mar.mil.br, acesso em 10/03/2010>, 
95% de suas exportações e importações re-
alizadas por rotas marítimas. Nesse sentido, 
destaca-se a necessidade de se realizar em 
coletas batimétricas de alta qualidade pro-
porcionando, portanto produtos cartográ-
fi cos com padrões de qualidade reconheci-
dos internacionalmente, consequentemente, 
diminuindo os custos dos fretes e seguros, 
além de expor à Comunidade Marítima 
Internacional a capacidade que Brasil tem de 
produzir produtos cartográfi cos de altíssima 
confi ança.

As Especifi cações para Levantamentos 
Hidrográfi cos, 1998, é o documento ofi -
cial utilizado pelo Serviço Hidrográfi co 
Brasileiro como balizador da qualidade dos 
Levantamentos Hidroceanográfi cos realiza-
dos no Brasil. 

Após o advento da tecnologia mul-
tifeixe, foram publicados alguns trabalhos 
que criaram modelos matemáticos capazes 
de calcular a incerteza individual de cada 

profundidade, dentre os quais cita-se o ar-
tigo “Depth and Position Error Budgets for 
Mutibeam Echosounding”, publicado por Hare 
em 1995. Resumidamente, Hare aplicou a Lei 
de Propagação das Incertezas sobre a equa-
ção da profundidade reduzida, a fi m de se ob-
ter a contribuição de cada sensor envolvido 
em uma sondagem multifeixe, no valor fi nal 
da incerteza vertical propagada. No entanto, 
essa metodologia não leva em consideração 
a aleatoriedade de medidas obtidas natural-
mente, como é o caso das sondagens. 

Alternativamente, esse artigo apresen-
tará a qualidade de um levantamento multi-
feixe pela adaptação das técnicas emprega-
das antes do advento multifeixe, por meio 
da comparação entre as linhas de varredura 
regular e de verifi cação.

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A utilização de linhas de verifi cação 
perpendiculares às linhas de sondagem regu-
lar, preferencialmente realizadas em momen-
tos distintos e em condições atmosféricas 
favoráveis, é amplamente utilizada para se 
avaliar a qualidade de levantamentos batimé-
tricos realizados com ecobatímetros mono-
feixe. Para tanto, procede-se à comparação 
das profundidades próximas às intercessões 
entre as linhas regulares e as de verifi cação, 
admitindo, por conseguinte, que a diferença 
entre as profundidades não exceda  certo li-
mite estipulado em função das características 

1 Capitão-Tenente (HN) e mestrando em Ciências Geodésicas.
2 Professora doutora em Ciências Geodésicas.
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da área do levantamento. Porém, a abundân-
cia de profundidades provenientes de uma 
varredura multifeixe gerou a necessidade de 
adaptação da antiga técnica.

Pressupondo-se que todos os erros 
grosseiros tenham sido eliminados ou mi-
nimizados, procede-se à avaliação da quali-
dade vertical do levantamento com base na 
comparação entre as profundidades deter-
minadas pela varredura de verifi cação e pela 
varredura regular. Para que isso seja possível, 
é condição a existência de superabundância 
de observações de uma mesma feição, o que 
é atualmente impraticável em função da não 
cobertura total do fundo. Esse problema po-
de ser contornado com o auxílio da criação 
de grades batimétricas, capazes de preencher 
os intervalos vazios entre as profundidades, 
permitindo que se proceda à comparação en-
tre os valores de profundidade armazenados 
na grade, com as profundidades obtidas da 
varredura de verifi cação. A qualidade vertical 
do levantamento sairá da composição entre 
o desvio dos resíduos entre a grade regular 
e a varredura de verifi cação e a média das 
diferenças das profundidades. 

O valor máximo permitido da incer-
teza vertical, individualizado para cada pro-
fundidade, a um nível de confi ança de 95%, é 
calculado a partir da equação 1

onde a representa a parcela da incerteza que 
não varia com a profundidade; b é o coefi -
ciente que representa a parcela da incerteza 
que varia com a profundidade; e d é a profun-
didade medida. Esses parâmetros variam em 
função da ordem do levantamento, conforme 
é apresentado na tabela 1:

Ordem Especial 1a 1b 2
a (metros) 0,25 0,5 0,5 1,0

b (%) 0,75 1,3 1,3 2,3

Tabela 1 – Valores associados aos parâmetros a e b 
(equação 1), em função da ordem do levantamento.

   (1)

A equação 1 pode ser interpretada 
como o valor de dispersão da profundidade 
em relação ao seu valor verdadeiro, que é 
desconhecido. A profundidade medida con-
tém erros aleatórios, geralmente associados 
a fatores externos ao ecobatímetro, como 
os erros de determinação da profundidade 
oriundos da variação da velocidade de pro-
pagação do som na superfície e no perfi l; e 
sistemáticos, provenientes dos imperfeitos 
processos de calibração como, por exemplo, 
um erro constante na leitura do maregrama. 
De forma complementar, a equação 1 refl e-
te o Erro Médio Quadrático (EMQ) da pro-
fundidade, um estimador empregado para se 
comparar as incertezas relativas que diferem 
substancialmente em exatidão e em pre-
cisão, palavras essas que serão tratadas ao 
longo deste trabalho como sendo de cunho 
apenas qualitativo.

O parâmetro a representa a parcela 
máxima permitida da acurácia vertical rela-
cionada aos erros sistemáticos causados pela 
imperfeita calibração de todos os sensores 
auxiliares empregados em uma sondagem; 
por sua vez, o parâmetro b corresponde aos 
erros aleatórios provenientes exclusivamen-
te da medida da profundidade.

Através da análise estatística das pro-
fundidades extraídas das intercessões entre 
as varreduras de verifi cação e da varredura 
regular, é possível extrair os dois parâmetros 
da equação 1. 

De acordo com Engineering and Design 
– Hydrographic Surveying, a parcela dependen-
te da profundidade é obtida pelo desvio pa-
drão das diferenças entre as profundidades: 
equação 2; e a que não depende da profundi-
dade é produzida pela média das diferenças 
entre as profundidades: equação 3.

(2)

(3)
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Para grandes amostras, a equação 3 pode 
ser substituída pelo desvio padrão da média

    , como demonstrado 

por Fernandes, R.A e Souza, A.V (2007).
Reescrevendo a equação 1, tem-se 

que a incerteza vertical propagada poderá 
ser obtida a partir da equação 4, a um ní-
vel de confi ança de 95%, conforme orien-
tam as Especifi cações para Levantamentos 
Hidrográfi cos:

onde TVU é a sigla do inglês Total Vertical 
Uncertainty, para a incerteza vertical propa-
gada. O resultado obtido pela equação indi-
ca que os dados estão distribuídos aleato-
riamente e que, embora indesejáveis, ainda 
possuem certo grau de erros sistemáticos.

3 – METODOLOGIA

 Os dados coletados no levantamento 
hidrográfi co por meio de um ecobatímetro 
multifeixe, para as linhas de varredura regu-
lar e de verifi cação, serão processados com o 

(4)

programa CARIS. Ao término desse proces-
samento, deve-se seguir os seguintes passos:

a) gerar um arquivo no formato ASCII 
contendo longitudes, latitudes e profundida-
des que foram gravadas nas linhas de varre-
dura regular;

b) para cada linha de varredura de veri-
fi cação, extrair em um arquivo ASCII, as mes-
mas informações citadas anteriormente;

c) usar o programa GMT (Generic Mapping 
Tools) para ler o arquivo ASCII contendo as co-
ordenadas e as profundidades da varredura re-
gular e criar uma grade regular geográfi ca;

d) novamente com o programa GMT, 
ler os arquivos de varreduras de verifi cação 
e confrontá-los com a grade regular geográ-
fi ca; o resultado será um novo arquivo ASCII 
que conterá as longitudes e latitudes mais 
próximas possíveis das coordenadas arma-
zenadas nos arquivos de verifi cação e as pro-
fundidades a elas associadas; e

e) usar o programa Matlab para ler o 
arquivo gerado no item d, a fi m de produ-
zir as estatísticas e os gráfi cos necessários à 
análise dos dados.

A sequência das atividades descritas 
anteriormente é apresentada no fl uxograma 
da fi gura 1:

Fig. 1 – Fluxograma de processamento para obtenção da incerteza vertical propagada.
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Mediante a conclusão dos passos indi-
cados no fl uxograma (fi gura 1), obtém-se a 
incerteza vertical.

4 – APLICAÇÃO

 Para exemplifi car, a metodologia 
(seção 3) será aplicada ao levantamento 

hidrográfi co realizado pelo Centro de 
Hidrografi a da Marinha em 2009, no interior 
da Baía de Guanabara. Naquela ocasião, fo-
ram realizadas 21 linhas de varredura regular 
e 3 linhas de verifi cação “igualmente” espa-
çadas, “perpendiculares” às primeiras. Para a 
realização daquele trabalho foram emprega-
dos os equipamentos listados na tabela 2.

Ecobatímetro EM3000

Sensor de Atitude MRU-5

Sensor de giro da embarcação Seapath 20

Posicionador da embarcação RTG

Velocímetro (perfi l) SVPlus-v2

Velocímetro (superfície) Smart Sensor (AML Micro SV)

Tabela 2 – Sensores empregados na sondagem 
realizada pelo CHM em 2009, no interior da 

Baía de Guanabara.

Foram empregados equipamentos ca-
pazes de, em conjunto, criar uma expecta-
tiva de incerteza entre ±0,24 m, (conforme 

observado na fi gura 2), valor esse obtido a 
partir da aplicação da modelagem matemáti-
ca apresentada por Hare (seção 2).

Fig. 2 – Valor máximo esperado para a incerteza vertical, levando-se em consideração os 
equipamentos empregados durante o LH.

Após serem processadas, as linhas fo-
ram convertidas em arquivos ASCII e ime-
diatamente introduzidas ao programa GMT 
para a criação da grade geográfi ca, que po-
de ser observada na fi gura 3. Essa grade foi 

subdividida em 200 partes iguais, o que equi-
vale dizer que ela é composta de retângu-
los com espaçamento horizontal de 3,273 
metros e um espaçamento vertical da grade 
5,080 m.
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Fig. 3 – Grade batimétrica construída com as linhas 
de varredura regular.

Fig. 4 – Grade batimétrica construída com as linhas 
de varredura de verifi cação.

As linhas de verifi cação foram subme-
tidas ao mesmo processo, e o resultado ob-
tido pode ser visto na fi gura 4.

De acordo com o descrito na se-
ção 3 e indicado no fl uxograma (fi gura 1), 
o próximo passo foi realizar a comparação 
entre as profundidades da grade regular e 
as profundidades das linhas de verifi cação 
individualmente.

4.1 – Avaliação da comparação entre 
as profundidades da grade de varredu-
ra regular e das linhas de varredura de 
verifi cação

Os dados gravados nas linhas de veri-
fi cação foram lidos por um script escrito em 
matlab, que foi responsável pela compilação es-
tatística que se segue. Como resultado, obteve-
se, inicialmente, a profundidade média que é, na 
sequência, inserida na equação 1 para se obter 
o Erro Máximo Permitido (EMP), representada 
pela ordem do levantamento, que servirá como 
padrão de referência para avaliar a qualidade 
do levantamento em pauta. Para tal, o mesmo 
script realiza a diferença entre as profundidades 
da superfície batimétrica e as profundidades 
das varreduras de verifi cação e, logo após, apli-
ca as equações 2, 3 e 4, fornecendo as estatísti-
cas. Os resultados são apresentados de forma 
compilada nas tabelas 3, 4 e 5.

Média das profundidades 15,343 m
Erro Máximo Permitido (EMP), a 95%, em função da média das profundidades e da ordem do levantamento

Especial 1a 1b 2
0,275 m 0,538 m 0,538 m 1,060 m

Média das diferenças entre a varredura regular e de verifi cação 0,014 m
Desvio padrão da diferença das profundidades 95% 0,339 m
Desvio padrão da média da diferença das profundidades 95% 0,0001 m
Erro Médio Quadrático da diferença das profundidades 95% 0,339 m

Tabela 3 – Resultados estatísticos da linha 0204_20090707_174051
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Média das profundidades 14,665 m
Erro Máximo Permitido (EMP), a 95%, em função da média das profundidades e da ordem do levantamento

Especial 1a 1b 2
0,273 m 0,535 m 0,535 m 1,055 m

Média das diferenças entre a varredura regular e de verifi cação -0,039 m
Desvio padrão da diferença das profundidades 95% 0,253 m
Desvio padrão da média da diferença das profundidades 95% 0,0004 m
Erro Médio Quadrático da diferença das profundidades 95% 0,253 m

Tabela 4 – Resultados estatísticos da linha 0202_20090707_173134

Média das profundidades 16,275 m
Erro Máximo Permitido (EMP), a 95%, em função da média das profundidades e da ordem do levantamento

Especial 1a 1b 2
0,278 m 0,543 m 0,543 m 1,068 m

Média das diferenças entre a varredura regular e de verifi cação 0, 014 m
Desvio padrão da diferença das profundidades 95% 0,263 m
Desvio padrão da média da diferença das profundidades 95% 0,0004 m
Erro Médio Quadrático da diferença das profundidades 95% 0,263 m

Tabela 5 – Resultados estatísticos da linha 0206_20090707_175149

As diferenças entre as profundidades da grade e as profundidades das linhas de verifi ca-
ção são ilustradas, separadamente para cada linha, nos histogramas das fi guras 5, 6 e 7.  Verifi ca-
se o comportamento normal da distribuição das diferenças das profundidades e, portanto, a 
correta aplicação da estatística para amostras distribuídas normalmente.

Fig. 5 – Histograma com a distribuição das diferenças entre a grade de referência e a varredura de 
verifi cação, linha 0204_20090707_174051.
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Histograma representativo da diferença entre as profundidades da varredura regular e verifi cação
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Figura 6 – Histograma com a distribuição das 
diferenças entre a grade de referência e a varredura de 

verifi cação, linha 0202_20090707_173134.

Figura 7 – Histograma com a distribuição das 
diferenças entre a grade de referência e a varredura de 

verifi cação, linha 0206_20090707_175149.
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Ao aplicar a equação 4, de forma a in-
dividualizar a incerteza vertical propagada, 

têm-se a um nível de confi ança de 95%, as 
estatísticas apresentadas na tabela 6.

Linha Média das
Incertezas Verticais

Dispersão das
Incertezas Verticais

0204_20090707_174051 0,391 m 0,278 m

0202_20090707_173134 0,305 m 0,151 m

0206_20090707_175149 0,312 m 0,155 m

Os histogramas das fi guras 8, 9 e 10, apresentam a parte positiva da distribuição das mé-
dias das incertezas verticais, para cada linha.

Fig. 8 – Histograma com a parte positiva da 
incerteza vertical individualizada por profundidade, 

linha 0204_20090707_174051.

Tabela 6

Fig. 10 – Histograma com a parte positiva da incer-
teza vertical individualizada por profundidade, linha 

0206_20090707_175149.

Fig. 11 – Grade batimétrica construída 
com os resultados das incertezas verticais 

propagadas.

Fig. 9 – Histograma com a parte positiva da 
incerteza vertical individualizada por profundidade, 

linha 0202_20090707_173134.



ANAIS HIDROGRÁFICOS 97

Artigos

97

A fi gura 11 ilustra a incerteza vertical 
propagada individualizada para cada linha de 
varredura de verifi cação. As cores verde e 
azul, predominantes no mapa, indicam que o 
valor de incerteza vertical do levantamento 
varia entre 0,2 a 0,4 metro.

5 – CONCLUSÃO

 Observa-se que existe uma difi culdade 
em se classifi car o levantamento hidrográfi co 
como um todo. Diferentemente de medidas 
topográfi cas, por exemplo, onde a existência 
de superabundância de observações permi-
te uma análise estatística individual de cada 
valor mensurado, a medida de profundidade 
necessita de acomodações teóricas para se 
avaliar a sua qualidade. Dos resultados obti-
dos, pode-se afi rmar que a um nível de con-
fi ança de 95%, o maior intervalo da incerteza 
vertical propagada para o levantamento em 

pauta variou entre ±0,391 m, valor esse su-
perior ao maior erro máximo permitido para 
levantamentos de ordem especial, e inferior 
ao menor valor do erro máximo permitido 
para levantamentos de 1a ordem. Ressalta-se 
que a publicação especial S-44 do OHI, não é 
impositiva e sim, serve como base para que 
os países signatários criem seus próprios 
padrões hidrográfi cos, em função de suas 
realidades, assim como fi zeram os Serviços 
Hidrográfi cos da Austrália, da Nova Zelândia 
e a NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) nos Estados Unidos. Outro 
ponto que deve ser observado é o fato de 
que foram empregados equipamentos capa-
zes de, em conjunto, criar uma expectativa 
de incerteza entre ±0,24 m, o que sinaliza a 
existência de alguma componente de incer-
teza que vem contribuindo fortemente para 
que o limite citado anteriormente não seja 
alcançado.
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VARIAÇÃO ESPACIAL DA RELAÇÃO ENTRE AS 
AMPLITUDES HARMÔNICAS M2 E M4 DAS CORRENTES 

NA BAÍA DE SEPETIBA–RJ
ALBANO RIBEIRO ALVES1

1 – INTRODUÇÃO
 
O caso mais conspícuo de ressonância 

da onda de maré ocorre na Baía de Fundy-
Canadá onde a amplitude da maré alcança 17 
metros. O período natural da baía supracita-
da é próximo ao de M2 (~12 horas). Esta é 
a componente principal de uma maré semi-
diurna.  Assim, a maré no interior da baía é 
apenas amplifi cada.

Na Baía de Sepetiba, o fenômeno da 
ressonância é bastante peculiar em virtude de 
alterar uma componente quarter-diurna. Isto 
signifi ca que, em uma quadratura, o oceano 
adjacente oscila de acordo com M2 e o corpo 
d’água estudado é regido por M4.  Assim, para 
cada ciclo de maré do oceano, a baía respon-
de com dois (ALVES ; RAHY, 2005). 

A circulação na Baía de Sepetiba é for-
temente infl uenciada pela maré.  A ressonân-
cia no sistema de baías Ilha Grande-Sepetiba 
foi estudada primeiramente por Signorini 
(1980). Fragoso (1999) realizou experimen-
tos numéricos que indicaram que a Baía de 
Sepetiba apresenta um período natural de 
oscilação em torno de seis horas. Este re-
sultado também foi obtido por Alves e Rahy 
(2005).  Uma circulação intensa ocorre no 
canal da Ilha Grande, porém associada às on-
das de plataforma (ALVES, 2003).

O propósito desta pesquisa reside na 
análise harmônica de dados de correntes e 
maré para a determinação da infl uência da 
ressonância de M4 na circulação da Baía de 
Sepetiba.

2 – METODOLOGIA 

A transformação da onda de maré foi 
representada por duas estações localizadas 
dentro (Porto de Sepetiba) e fora (Enseada 
de Dois Rios) da baía estudada.

Os dados de maré do Porto de 
Sepetiba foram obtidos no Banco Nacional 
de Dados Oceanográfi cos (BNDO) do 
Centro de Hidrografi a da Marinha. Para a 
Enseada de Dois Rios (Ilha Grande – RJ), 
essas informações foram provenientes do 
“Projeto de Monitoramento de Parâmetros 
Oceanográfi cos Físicos na Enseada de Dois 
Rios, Ilha Grande-RJ”. Esse projeto foi reali-
zado no ano de 1999, pelo Departamento de 
Oceanografi a da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro.

As informações correntométricas 
no interior da baía foram obtidas pelos 
alunos do Curso de Aperfeiçoamento de 
Hidrografi a para Ofi ciais, nos Levantamentos 
Hidrográfi cos de Fim de Curso realizados 
nos anos de 2000 e 2004. Dados de corrente 
na Barra da Baía de Sepetiba foram cedidos 
pelo Centro de Hidrografi a da Marinha e 
correspondem a uma campanha de corren-
tometria conduzida em 2001. Esses dados 
foram analisados por Valente et al. (2002). 
Porém, este último trabalho não apresentou 
a análise harmônica. As posições das esta-
ções maregráfi cas e correntométricas estão 
representadas na fi gura 1. Os numerais 1, 2 e 
3 correspondem às correntometrias realiza-
das em 2001, 2004 e 2000, respectivamente.

1 Professor da Superintendência de Ensino – DHN.
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As constantes harmônicas foram cal-
culadas através do Programa ANHAMA de 
A. S. Franco, tanto para os dados de nível 
quanto para os de corrente. As amplitudes 
das constantes harmônicas M2 e M4 foram 

selecionadas e a razão entre elas foi deter-
minada. No caso das correntes foram sele-
cionadas as componentes mais signifi cativas 
para o cálculo da razão M2/M4.  

Fig. 1 – Área de estudo com as posições das estações maregráfi cas e de correntometria.

3 – RESULTADOS

Os resultados mostram que a razão 
entre as amplitudes dos constituintes har-
mônicos lunar semidiurno e lunar quarter-
diurno (M2/M4), para os dados de maré e de 
corrente diminuem em direção ao interior 
da baía, como denotado nas tabelas 1 e 2, 
respectivamente. Para os dados de maré, a 
redução foi de 67%, causada pela quadrupli-
cação de M4. Porém, a componente semidiur-
na permanece preponderante.

O fato mais relevante identifi cado nes-
te trabalho é a inversão na preponderância 
entre as componentes estudadas, no que 
se refere aos dados de correntes. A tabela 
2 mostra que a diminuição da razão M2/M4 
atinge o valor de 0,7 para a estação 3, mais 
para o interior da baía.  

A explicação mais provável, proposta 
neste estudo, é que pequenas oscilações na 
maré podem ser representadas por amplitu-
des de M4 que permanecem inferiores a M2, 
mas promovem uma inversão na corrente. 
Como a curva de correntes deve cruzar o 
zero, a componente M4 deve ser aumentada 
para reproduzir a inversão quarter-diurna da 
circulação.  

Estações M2 M4 M2/M4

maregráfi cas    

Dois Rios 31.0 4.9 6.3
Porto de Sepetiba  41.0 19.0 2.1

Tabela 1 – Amplitude das componentes de maré 
M2 e M4 e a razão M2/M4 para as estações da Enseada 

de Dois Rios e Porto de Sepetiba.       
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           Estações de M2 (cm.s-1 ) M4  (cm.s-1 ) M2/M4 Componentes
         Correntometria N E N E      utilizadas
Sepetiba 2000 (ponto 3) 0.5 5.8 1.1 8.2 0.7 E
Sepetiba 2004 (ponto 2) 2.0 23.4 1.9 20.6 1.1 E
Barra de Sepetiba (ponto 1) 9.0 5.4 6.5 2.6 1.4 N

Tabela 2 – Amplitude de M2 e M4 das componentes de correntes Norte-Sul (N) e Este-Oeste (E) e a razão M2/M4 
para as estações 1, 2 e 3 representadas na fi gura 1.

4 – CONCLUSÃO
 
A circulação devida às correntes de 

maré na Baía de Sepetiba exibe um compor-
tamento incomum no que se refere à pre-
ponderância de M4 sobre M2. Esse resultado 
mostra que a complexidade dos fenômenos 
hidrodinâmicos no corpo d’água investigado 
estimula um maior aprofundamento, embora 
já estudado em trabalhos anteriores.

A análise harmônica das corren-
tes se mostrou poderosa ferramenta para 

complementar a pesquisa da deformação da 
onda de maré na Baía de Sepetiba. Para o na-
vegante, a principal aplicação dos resultados 
apresentados consiste no conhecimento da 
signifi cativa resposta das correntes às peque-
nas variações de profundidade.

Desta forma, foi desenvolvido um mo-
delo unidimensional para uma investigação 
mais detalhada da propagação de ondas lon-
gas e os resultados serão apresentados em 
trabalhos futuros.       
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1 – INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apre-
sentar os primeiros dados obtidos com o per-
fi lador de corrente acústico (Acustic Doppler 
Current Profi ler – ADCP) Ocean Surveyor, insta-
lado no Navio Hidroceanográfi co “Cruzeiro 
do Sul”, durante o levantamento hidrográfi co 
REMPLAC II, sobre a plataforma frontal à Ilha 
de Santa Catarina, na primavera de 2008.

O ADCP opera na frequência de 75 kHz, 
emitindo sinais acústicos por 4 feixes radiais, 
cada um com um ângulo de 20 graus, confor-
me pode ser observado na fi gura 1. Para a ob-
tenção dos dados de correntes, o equipamen-
to utiliza o princípio do Efeito Doppler. 

Este modelo de ADCP apresenta a 
característica de obter dados, a cada 3 se-
gundos, em até 80 níveis de profundidade. 
O projeto de instalação do equipamento no 
casco do navio foi realizado pelo IEAPM e 
seguiu as diretrizes sugeridas pelo fabricante, 
utilizando-se de uma janela acústica, permi-
tindo que se obtivesse um maior aproveita-
mento das potencialidades do ADCP. 

2 – CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE 
ESTUDO 

A área estudada possui características 
dinâmicas típicas de plataformas continentais 
de latitudes médias; sua topografi a é suave, 
com a profundidade de quebra de plataforma 
entre 120 m e 180 m.

As perfi lagens de velocidade por ADCP 
e medições utilizando-se correntógrafos re-
sumem-se a algumas iniciativas como as me-
dições correntométricas realizadas pelo ex-
perimento World Ocean Circulation Experiment 
– WOCE (Müller et al., 1998) e por comis-
sões oceanográfi cas realizadas pela Diretoria 
de Hidrografi a e Navegação – DHN com o 
Navio Oceanográfi co “Antares”. Müller et al. 
(1998), a partir de dados correntométricos do 
WOCE, e Assireu (2003), a partir de derivado-
res lagrangeanos, confi rmaram o incremento 
da intensidade da CB em direção ao sul.

Segundo Castro et al., 2006, os movi-
mentos, na maior parte da plataforma con-
tinental sudeste, são forçados, em diferen-
tes escalas de tempo, principalmente pelo 
vento, pela ação da Corrente do Brasil (CB) 
e pelas marés. Uma característica marcante 
da dinâmica das plataformas continentais é 
a resposta de suas águas a ventos superfi -
ciais com escala temporal sazonal e sinótica. 
Dependendo da combinação entre a largu-
ra e a topografi a da plataforma continental, 
a intensidade, a direção e a persistência da 
tensão de cisalhamento do vento, as cor-
rentes geradas podem ser mais energéticas 
na plataforma. Silveira et al., 2000 classifi ca 
a CB como um fl uxo de água rasa, quente 
e salina, fl uindo junto à quebra da platafor-
ma.  Ao longo do trajeto da CB, é relatada 
na literatura grande atividade meandrante. 
Os cálculos de velocidade da CB, ao largo 
do sudeste-sul brasileiro, são geralmente 
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provenientes de dados de temperatura e 
salinidade (CASTRO et al., 2006). 

Em níveis picnoclínicos, encontramos a 
ACAS, formada pela mistura das águas pro-
venientes da CB e da Corrente das Malvinas, 
e modifi cada pela intrusão de Água Central 
do Índico (TOMCZAK; GODFREY, 1994). Ao 
largo do sudeste-sul brasileiro, em superfície, 
a AT ocupa as porções oceânicas e pode se 
estender até as porções mais externas da 
plataforma, dependendo do meandramento 
da CB que a transporta (CASTRO, 1996). Já a 
parte mais interna da plataforma continental, 
é ocupada principalmente pela Água Costeira 
(AC), a qual apresenta uma assinatura térmica 
mais fria bem como fraca estratifi cação verti-
cal devido aos processos de mistura causados 
pelas tensões de cisalhamento do vento e das 
correntes de maré, na superfície e no fundo, 
respectivamente (CASTRO, 1996). 

O impacto das águas provenientes do Rio 
da Prata ao longo da costa uruguaia e sudeste-
sul brasileira tem sido reconhecido desde o 
início dos levantamentos oceanográfi cos rea-
lizados na região (EMILSON, 1961; MIRANDA, 
1972; CASTELLO E MÖLLER, 1977). 

O aporte fl uvial do Rio da Prata na 
zona costeira tem um forte impacto sobre 
a dinâmica da plataforma sul brasileira. Essa 

descarga de água doce se espalha como 
uma pluma fl utuante ao longo das costas da 
Argentina, Uruguai e Brasil, misturando late-
ral e verticalmente com outras massas d’água 
(MÖLLER et al., 2008), formando assim a 
Água da Pluma do Rio da Prata (PPW). 

A região compreendida entre o litoral 
sul do Brasil e o estuário do Rio da Prata 
é fortemente infl uenciada pela passagem de 
sistemas frontais, ocasionando a inversão de 
ventos de NE para SW (MÖLLER et al., 2008). 
Os ventos de sudoeste tendem a reforçar o 
espalhamento da PPW para a direção nor-
te, enquanto que os ventos de nordeste in-
vertem este fl uxo (SOARES, 2001; MÖLLER, 
2001; ZAVIALOV et al., 2002). O vento ao 
longo da costa controla o comportamento 
sazonal da PPW (PIOLA et al., 2005). 

Estes autores sugerem a ocupação per-
manente sobre a plataforma sudeste-sul bra-
sileira de uma massa d’água originada da mis-
tura da AT e AC. No verão, a circulação está 
vinculada ao regime de ventos que variam no 
tempo e no espaço. No inverno, a PPW ocu-
pa uma faixa costeira da plataforma interna 
sudeste-sul brasileira e desloca-se para a dire-
ção norte, enquanto que a mistura entre AC e 
AT ocupa a plataforma média, fl uindo para sul, 
como pode ser observado na fi gura 1. 

Fig. 1 – Diagrama esquemático das correntes e massas de água para o inverno e o verão (Möller et al., 2008). 

La
tit

ud
e

Longitude Longitude

La
tit

ud
e



ANAIS HIDROGRÁFICOS 103

Artigos

3 – METODOLOGIA

Os dados de ADCP foram adquiridos 
em 05 radiais transversais à costa, entre as isó-
batas de 30 e 1000 m (fi gura 2). O ADCP pos-
sui como interface um GPS científi co, modelo 
SEAPATH 100, que fornece, em sincronia com a 
taxa de amostragem do ADCP, as informações 
de posição (latitude e longitude), rumo, veloci-
dade, variações de caturro e balanço do navio. 
O processamento dos dados seguiu a meto-
dologia CODAS (Commom Ocean Data Access 

System) elaborado pela Universidade do Havaí 
e utilizado como padrão para o arquivamento 
dos dados nas bases do NODC, dos Estados 
Unidos (JASADCP – Joint Archive for Shipboard 
ADCP) e na base criada pelo JODC (Japan 
Oceanographic data Center) no Japão. Essa me-
todologia utiliza-se dos critérios de qualidade 
sugeridos pelo fabricante para a calibração e 
edição dos dados de ADCP. 

34 lançamentos de XBT foram realiza-
dos a cada 30MN, para possibilitar a obser-
vação de possíveis inversões térmicas.

Fig. 4 – Componente u da corrente na radial 1.Fig. 3 – Componente v da corrente na radial 1.

Fig. 2 – Localização das radiais de ADCP e os pontos dos 
lançamentos de XBT.

4 – RESULTADOS

As fi guras 3 e 4 apresentam a radial 
2, ao norte da área de operação, e as fi -
guras 5 e 6, a radial 5, mais ao sul, para as 

componentes v  (eixo Norte-Sul) e compo-
nente u (eixo Oeste-Leste) da velocidade. 
Valores positivos expressam correntes para 
norte e leste, respectivamente, para as com-
ponentes v e u da corrente. 

componente v componente u
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A radial 2 apresentou circulação bem 
defi nida pela presença da CB sob a queda da 
plataforma. Esta corrente, mesmo presente 
em todo contorno da plataforma continen-
tal brasileira, possui valores máximos de até 
0.3 m/s na região para ambas as componen-
tes. A direção predominante se manteve 
para SW. Sob a plataforma, outra corrente 
foi visualizada, com intensidade semelhante 
a CB, mas com componente transversal da 
corrente em torno de zero. A direção sul 
predomina na plataforma até 100 m de pro-
fundidade. Na borda da plataforma encon-
tramos outra corrente que varia de N-NE, 
da profundidade de 300 m até a superfície. 
O núcleo apresenta componente longitudi-
nal com intensidades superiores a 0.4 m/s, 
superior a CB. 

Esta corrente, aparentemente na forma 
de jato, é descrita na literatura (MÖLLER et 

al., 2008) como a propagação da ACAS sobre 
a plataforma externa e talude. Acordo Piola 
(2000), a corrente que transporta a ACAS ao 
longo do talude sul brasileiro é provenien-
te da porção mais costeira da Corrente das 
Malvinas. A presença da ACAS sobre a pla-
taforma catarinense sugere que, mesmo na 
primavera, o fenômeno de ressurgência se 
faz presente onde a batimetria facilita a pre-
sença sobre a plataforma, atuando advectiva-
mente pelo gradiente de pressão e quando o 
vento de NE se mantém atuante por alguns 
dias consecutivos. 

A radial ao sul da Ilha de Santa Catarina 
apresentou a circulação predominantemente 
para SW-SE em toda a plataforma. A corren-
te transversal é bem menos intensa. Os va-
lores máximos são observados sob o efeito 
da CB, com valores superiores a 0.5 m/s para 
sul, junto a quebra da plataforma.

componente v componente u

Fig. 5 – Componente v da corrente na radial 2. Fig. 6 – Componente u da corrente na radial 2.

O diagrama horizontal da velocidade, 
a 20 m de profundidade, mostra que na ra-
dial ao norte da ilha a circulação apresen-
ta inversões ao longo de toda a plataforma, 
meandrando até a borda do talude onde a 
CB se faz predominante, de acordo com a 
fi gura 7. A 50 metros, as inversões na plata-
forma interna e média perdem intensidade, 
acentuando a presença da CB na borda da 
plataforma, como apresentado na fi gura 8. 
Com isso, pode-se verifi car que o vento atua 
nas camadas superiores como forçante prin-
cipal em encontro à forçante geostrófi ca e 

a advecção da CB. Ao sul da ilha, a corrente 
se mantém para sul com inversões apenas na 
componente transversal à costa, em toda a 
coluna d’água. Wongtschowski & Madureira 
(2006) apresentam, acordo Campos (1999 
e 1995) e Castro (1996), que as diferenças 
dos parâmetros T-S entre as águas da plata-
forma sul, originadas das massas d’água AT 
(mais quente e salina), ACAS (mais fria e me-
nos salina) e AC (mistura de aportes fl uviais), 
somando aos fenômenos meteorológicos sa-
zonais a sinóticos, fazem o ambiente da pla-
taforma propício a inversões e afl oramentos 
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componente v componente u

de massas d’água profundas, e meandramen-
tos de águas superfi ciais. Castro et al. (2006) 
afi rma que os estudos existentes na parte 

Fig. 7 – Distribuição horizontal do campo de 
corrente a 20 m.

Fig. 8 – Distribuição horizontal do campo de 
corrente a 50 m.

mais interna da plataforma continental não 
são sufi cientes para explicar as variações sa-
zonais das correntes. 

campo de correntes – 20 m campo de correntes – 50 m
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A radial 3 está a 30MN ao sul da ra-
dial 2, e pode ser observada nas fi guras 9 e 
10 a presença marcante da AC rumando pa-
ra sul e a presença de águas para N-NE, em 
consonância ao fl uxo da CB para SW. Nesta 
radial, observou-se que a queda da platafor-
ma é pouco mais estreita e que possibilitou 

o meandramento da CB sobre a plataforma 
externa. Esta condição sinótica está direta-
mente relacionada à situação de vento de 
N-NE, observado durante todo o cruzeiro 
(superior a 7 dias contínuos), e que permi-
tiu na radial 1 a prospecção da ACAS para a 
plataforma.

Fig. 9 – Componente v da corrente. Fig. 10 – Componente u da corrente para a radial 3.

As fi guras 11 e 12 mostram a intensi-
fi cação da corrente longitudinal e a menor 
infl uência da componente transversal à cos-
ta, com a única exceção para a CB que se 
mantém intensa com direção bem defi nida 
para SW ao largo da plataforma. Sobre a iso-
batimétrica de 200 m, o giro para norte da 

corrente é observado tanto a 20 m quanto 
a 50 m de profundidade. Tal efeito é sentido 
em toda a coluna d’água. Campos (1996 e 
1995) afi rma em seus trabalhos que a in-
trusão da ACAS também é infl uenciada pela 
variabilidade em meso escala da CB (mean-
dros e vórtices), e pode alterar o padrão 
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Fig. 12 – Distribuição horizontal do campo de 
corrente a 50 m. 

Fig. 11 – Distribuição horizontal do campo de 
corrente a 20 m.

Fig. 14 – Temperatura (°C) x Profundidade (m) dos 
perfi s de XBT na radial 5.

Fig. 13 – Temperatura (°C) x Profundidade (m) dos 
perfi s de XBT na radial 2.

conhecido de circulação das massas d’água 
na plataforma continental. Esta circulação 
indica que a intrusão da ACAS na platafor-
ma continental não é defi nitivamente um 

fenômeno sazonal, mas um processo asso-
ciado ao meandramento da CB, que consti-
tui a Corrente de Contorno Oeste do giro 
Subtropical do Atlântico Sul.

Castro e Miranda (1998) confi rmaram 
que entre as latitudes de 20°S e 34°S, como 
a plataforma é afetada por ventos de diferen-
tes direções, devido à passagem de frentes, e 
a dinâmica das correntes sobre a plataforma 
depende da combinação da largura e topo-
grafi a da plataforma e o fator magnitude, di-
reção e estresse do vento. 

Para analisar a presença da ACAS jun-
to à plataforma estudada, foram elaboradas 
fi guras com a variação da temperatura em 

profundidade, adquirida a partir do lança-
mento de XBTs a cada 30MN, sobre a plata-
forma e na queda da plataforma. 

Segundo Ferreira da Silva (1981), na 
região sul do Brasil, a AT apresenta tempe-
ratura superior a 20°C. A ACAS, apresenta 
temperaturas ente 6°C e 8°C, e a Água Sub-
Antártica (ASA) é registrada sobre a pla-
taforma, sofrendo mistura com a AC, com 
temperaturas entre 3.5°C e 9.5°C.

campo de correntes – 20 m campo de correntes – 50 m
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As fi guras 13 e 14 mostram, para as 
radiais 2 e 5, mais ao norte e mais ao sul da 
área estudada, respectivamente, que, mesmo 
sobre a plataforma próxima à costa (profun-
didade local menos que 50 m), a temperatu-
ra apresenta forte gradiente nos primeiros 
30m. O valor mínimo encontrado foi pró-
ximo a 15°C. Quando a plataforma alcança 
profundidade de 100 m a 200 m, a tempera-
tura no fundo atinge os mesmos valores. Na 
superfície, nos perfi s próximos à quebra da 
plataforma, a camada de mistura se apresenta 
próxima a 50 metros de profundidade, com 
valores de temperatura entre 23° e 24°C.

Na radial 2, ao norte da área estuda-
da, observa-se a intrusão de uma água mais 
fria em sub-superfície nos perfi s de 100 m e 
150 m de profundidade, e a inversão da mes-
ma no perfi l sobre o talude, caracterizando 
possivelmente uma intrusão de densidade. Na 
radial 5, ao sul da área estudada, os perfi s so-
bre a queda da plataforma apresentaram um 
aumento de temperatura em sub-superfície 
(aproximadamente 50 metros de profundida-
de). De acordo com os perfi s de temperatura, 
a ACAS se apresentaria a partir de 120 me-
tros de profundidade sobre o talude, podendo 

alcançar a plataforma sobre a isobatimétrica 
de 100 metros.

5 – CONCLUSÕES

O primeiro levantamento realizado 
pelo ADCP, Ocean Surveyor 75 kHz, na plata-
forma continental adjacente à Ilha de Santa 
Catarina, apresentou signifi cativos resultados 
sobre a circulação local durante a primavera 
de 2008, conforme abaixo apresentados:

– A circulação sobre a plataforma inter-
na e média apresentou uma corrente predo-
minantemente longitudinal à costa, com senti-
do sul e intensidades da ordem de 0.3 m/s;

– Na radial mais ao sul à CB, domina 
todo o talude com correntes características 
para SW e intensidades de até 0.5 m/s; e

– Na radial mais ao norte, a CB se apro-
xima da plataforma externa, acompanhando 
a variação da topografi a local, trazendo com 
ela um fl uxo de NE, em sub-superfície, que 
atingiu baixas profundidades sob a platafor-
ma. Tal mecanismo foi forçado pelos ventos 
de N-NE que sopraram durante todo o le-
vantamento hidrográfi co e facilitaram o pro-
cesso de ressurgência nessa região.
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METODOLOGIAS PARA CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 
DE SEDIMENTOS DO FUNDO MARINHO COM DADOS 

DE RETROESPALHAMENTO MULTIFEIXE
ALUIZIO MACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR 1

1 – INTRODUÇÃO

A DHN apresenta informações sobre 
os tipos de sedimentos (tenças) do fundo 
marinho em suas cartas náuticas. As tenças 
são informações úteis aos navegantes, pois 
auxiliam em suas decisões. Um comandante 
sempre evitará passar por locais de fundo 
rochoso que poderá causar maiores avarias 
a seu navio em caso de acidente, dando pre-
ferência a traçar sua derrota por um local 
de fundo de areia ou lama. Tradicionalmente, 
as informações de tenças representadas nas 
cartas náuticas são obtidas por meio de co-
leta de amostras de fundo, que é um pro-
cesso lento, pois exige a parada do navio 
sobre uma posição e o lançamento de um 
equipamento (ex. draga) para realizar a co-
leta. Por isso, este processo permite apenas 
a confecção de mapas onde as informações 
de tipos de fundo estão representadas de 
forma bastante esparsa, nos fornecendo 
poucos detalhes sobre a morfologia do fun-
do oceânico.

Com o advento dos ecobatímetros 
multifeixe, que são capazes de realizar a en-
sonifi cação completa do fundo oceânico em 
curto espaço de tempo, se evidenciou sua 
potencialidade em servir como ferramenta 
ao mapeamento detalhado dos sedimentos 
do solo marinho. O conhecimento detalha-
do das tenças permite, além da produção de 
cartas náuticas mais confi áveis, a confecção 
de produtos com aplicações militares, como 
a defi nição de tipos de fundo doutrinários 

para contra-medidas de minagem (OCEAN 
STUDIES BOARD, 2000) e (ELMORE, 2007). 
Ao invés do mapeamento com grande es-
paçamento entre amostras, que é obtido 
quando usamos amostradores de fundo, 
passamos a mapear com o multifeixe inclu-
sive as fronteiras entre os diferentes tipos 
de sedimentos. Assim, podemos verifi car 
quando mudamos de uma região com fundo 
duro para outra região com fundo macio, ou 
de uma área com fundo liso para outra com 
fundo rugoso, etc. 

O sinal de retroespalhamento grava-
do pelos ecobatímetros multifeixe possui 
relação direta com as propriedades físicas 
e acústicas dos sedimentos marinhos. É in-
tuitivo se pensar que um fundo rochoso se-
ja capaz de produzir um retorno acústico 
maior do que um fundo de lama, no qual 
o sinal acústico preferencialmente irá pe-
netrar. De fato, essa relação existe e vem 
sendo amplamente explorada nos estudos 
desenvolvidos até o momento, que buscam 
efetivar uma interpretação correta do tipo 
de fundo em função do retroespalhamento 
acústico. 

Neste estudo, são apresentadas duas 
metodologias empregadas na classifi cação 
acústica de sedimentos. A primeira é co-
nhecida como análise da resposta angular 
do fundo (HUGHES CLARKE et al. 1993;  
FONSECA et al. 2008), pois se baseia na ca-
racterística que o fundo oceânico possui em 
retornar mais energia quando o feixe nele 
incide com ângulo perpendicular e menos 

1 Capitão-de-Corveta – Encarregado da Seção de Batimetria do Centro de Hidrografi a da Marinha (CHM) e Doutorando 
em Geologia e Geofísica Marinha na Universidade Federal Fluminense (UFF).
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energia à medida que a incidência se torna 
mais oblíqua. O segundo método, conheci-
do como análise da componente principal 
(QTC, 2007), exige a normalização da res-
posta angular do fundo para montagem de 
um mosaico, cujas intensidades dos pixels da 
imagem são usados para se calcular diversos 
parâmetros. Com a análise de componentes 
principais, é possível se defi nir, dentre os di-
versos parâmetros, quais são os mais signifi -
cativos para serem utilizados como referên-
cia na segmentação dos tipos de fundo. 

Os testes realizados neste estu-
do usaram dados coletados com ecoba-
tímetro multifeixe EM3000 próximo à 
Ilha de Mocanguê, na Baía de Guanabara, 
Rio de Janeiro. Durante o processamen-
to usando ambas metodologias, podem-se 
constatar suas efi cácias na segmentação 
de áreas do fundo que apresentam dife-
rentes sedimentos. Neste artigo, serão 
apresentados os resultados parciais des-
te estudo, que também envolveu a co-
leta de 34 amostras de fundo com draga 
Van Veen para validação dos resultados. 

2 – SINAL DE 
RETROESPALHAMENTO DE 
ECOBATÍMETROS MULTIFEIXE 

Diversos modelos de ecobatímetros 
multifeixe, incluindo o EM3000 usado nes-
te trabalho, têm a capacidade de gravar a 
intensidade do sinal acústico que retorna 
ao transdutor. Para que este sinal possa ser 
usado em estudos de classifi cação, é neces-
sário corrigi-lo dos efeitos geométricos e 
radiométricos envolvidos em sua propaga-
ção desde a saída do transdutor, durante o 
seu percurso na coluna d’água e no retorno 
ao transdutor. Para isso, a equação sonar 
(Eq. 1) é usada como referência principal 
nos cálculos que visam eliminar todos estes 
fatores e manter, nos estudos de classifi ca-
ção dos sedimentos, somente a contribui-
ção proveniente da interação com o solo 

marinho, sendo conhecida como retroes-
palhamento do fundo (OLIVEIRA JÚNIOR, 
2007, 2008). 

EL = SL – 2TL + BS         (Equação 1)

Onde:

EL (energia recebida)
SL (energia transmitida)
2TL (perdas na propagação na coluna 
d’água)
BS (retroespalhamento do fundo) 

A intensidade do retroespalhamen-
to acústico do fundo sofre infl uência das 
propriedades físicas dos sedimentos, co-
mo: impedância, rugosidade e volumétri-
cas do fundo. Estas propriedades físicas 
também podem ser correlacionadas aos 
tipos de fundo granulométricos (ex. areia, 
cascalho, etc.) representados nas cartas da 
DHN. Deste modo, usando a inter-relação 
entre estes parâmetros, busca-se inferir os 
tipos de fundo a partir do sinal acústico.

3 – CLASSIFICAÇÃO DE 
SEDIMENTOS USANDO O MÉTODO 
DA RESPOSTA ANGULAR DO 
FUNDO

O fundo oceânico possui uma assi-
natura característica de resposta para cada 
tipo de sedimento, frequência do sonar e 
ângulo de incidência dos feixes, conforme 
apresentado na fi gura 1. O método de clas-
sifi cação de sedimentos usando a resposta 
angular do fundo baseia-se em gráfi cos des-
te tipo. Observe que no caso de incidência 
perpendicular (90º), teremos uma atenua-
ção do sinal bastante branda, menor do que 
-10dB. Ou seja, a intensidade que retorna 
(retroespalhamento) será 1/10 da intensida-
de que penetra para todos os sedimentos. 
Em contrapartida, para os casos de incidên-
cia oblíqua (0o), a atenuação será muito in-
tensa. O valor de -50dB signifi ca um retro-
espalhamento equivalente a 1/100.000 em 
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relação à intensidade que penetra no fundo. 
Portanto, o efeito do retroespalhamento 
ocorre em escala logarítmica representada 
em dB.  

Diversos programas de Hidrografi a 
(ex. Caris HIPS/SIPS 7.0) já possuem a fer-
ramenta Geocoder que permite extrair as 
intensidades medidas de retroespalhamento 

do fundo para diferentes ângulos de inci-
dência. Estas intensidades são representadas 
pelas curvas verde (boreste) e encarnada 
(bombordo) da fi gura 2.  Após defi nir estas 
curvas medidas pelo multifeixe, o Geocoder 
tenta buscar, dentre as curvas modeladas 
matematicamente (curvas azuis da fi gura 
2) pelo APL-UW, uma curva que se encaixe 

Fig. 1 – Gráfi co de resposta angular do fundo determinado após estudos realizados pelo 
Applied Physics Laboratory da Universidade de Washington (APL-UW; 2004).

Fig. 2 – Telas do processamento Caris HIPS/SIPS 7.0, ferramenta Geocoder. Na parte inferior, podem ser vistos: o mosai-
co backscatter do fundo em tons de cinza e também as varreduras de BE (verde) e BB (encarnado). No gráfi co de cima, 
apresenta-se o gráfi co de intensidade backscatter das regiões verde e encarnada em estudo. Observe a linha azul (mo-

delo matemático) que tenta se ajustar aos valores medidos, para determinar o tipo de fundo.
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àquelas curvas medidas. Deste modo, pode-
se inferir remotamente o tipo de sedimento 
a partir do sinal acústico medido.       

Este método de classifi cação possui 
uma grande vantagem, pois teoricamente 
permitiria a determinação do tipo de fun-
do sem necessitar de coleta de amostras de 
fundo para validação da classifi cação. Porém, 
possui a desvantagem de usar toda a varre-
dura lateral para cada bordo para realizar 
o estudo. Caso a linha de sondagem passe 
por uma área com diferentes tipos de sedi-
mentos, a medição da resposta angular do 
fundo sofrerá infl uência destes sedimentos 
distintos, impossibilitando a adoção de um 
modelo que se encaixe a este padrão. Esta 

Fig. 3 – Linha de varredura com intensidades backscatter em tons de cinza. Foram criadas caixas de classifi cação para 
BE (verde) e BB (encarnado). As caixas de classifi cação possuem tamanho defi nido pelo analista. O tamanho lateral 

(acrosstrack) é defi nido pelo número de pixels da imagem e o tamanho longitudinal (alongtrack) é defi nido pelo número 
de pings (transmissões do ecobatímetro).

situação ocorreu na parte de BB (encar-
nado), onde o modelo matemático (curva 
azul) não conseguiu solucionar o tipo de 
fundo. Em contrapartida, o lado de BE (ver-
de), que ensonifi cou uma área de sedimen-
to homogêneo, pôde se encaixar ao modelo 
matemático corretamente. 

4 – CLASSIFICAÇÃO DE 
SEDIMENTOS USANDO O 
MÉTODO DE ANÁLISE DAS 
COMPONENTES PRINCIPAIS

O método de análise de componen-
tes principais é utilizado pelo programa QTC 
multiview, que foi adquirido pelo CHM para 

estudos de classifi cação. Este método realiza 
a divisão do fundo em várias caixas de classi-
fi cação, conforme mostrado na fi gura 3.

Dentro de cada caixa, são utilizadas 
as distribuições dos pixels para o cálculo 
de diversos parâmetros. A grande diferença 
em relação ao método de resposta angu-
lar ocorre porque este método normaliza a 
resposta angular do fundo. Assim, um fundo 

de sedimento homogêneo passa a apre-
sentar uma resposta similar em toda área, 
ou seja, os pixels apresentam intensidades 
parecidas. Em contrapartida, o método de 
resposta angular apresentaria os pixels dos 
feixes centrais (embaixo do navio) com in-
tensidades mais fortes do que os dos feixes 
mais oblíquos (afastados do navio), confor-
me explicado anteriormente. 
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Fig. 4 – Após a análise das componente principais (Q1, Q2 e Q3), 
estas componentes são usadas como referência 

para segmentar os tipos de fundo, representados por 
cores diferentes nesta imagem.

Fig. 5 – Mapas de tipos de sedimentos do fundo. O analista determina quantas classes de sedimentos deseja representar 
em seu mapa. Somente no mapa da direita, pode-se verifi car na cor azul, o casco afundado que foi detectado na sondagem.

O QTC multiview realiza, portanto, o 
cálculo de diversos parâmetros dentro de 
cada caixa. São usadas técnicas como ma-
trizes de co-ocor-
rência de cinza, 
análise espectral 
de intensidades, 
etc. Além destas 
técnicas, o ma-
nual informa que 
também utiliza 
cálculos relacio-
nados à resposta 
angular do fundo. 
Este modelo ob-
tém mais de 100 
parâmetros cal-
culados, os quais 
são examinados 
através de análise 
das componentes 
principais, para 
determinação dos 
três parâmetros 
mais signifi cativos 
para o estudo de segmentação dos tipos de 
fundo. O gráfi co 3D da fi gura 4 apresenta os 

O analista pode escolher quantos tipos 
de fundo quer representar no terreno duran-
te a classifi cação. Na fi gura 5, podemos ver os 
resultados obtidos quando foram defi nidos 

três parâmetros principais (Q1, Q2 e Q3) 
representados em seus três eixos. Como 
cada caixa de classifi cação possui valores de 

Q1, Q2 e Q3 dife-
rentes, estes po-
dem ser plotados 
nestes gráfi cos. 
Ou seja, as caixas 
de classifi cação 
são os pontos co-
loridos plotados 
no gráfi co. Os 
pontos que estão 
agrupados neste 
gráfi co represen-
tam teoricamente 
os tipos de fundo 
que possuem ca-
racterísticas seme-
lhantes, enquanto 
os pontos afasta-
dos constituem os 
sedimentos distin-
tos. Deste modo, 
o programa QTC 

multiview pode delimitar diferentes áreas de 
sedimentos do fundo.

5, 6 e 7 tipos de sedimentos no fundo. O na-
vio afundado (em azul na imagem da direita) 
fi cou evidente somente quando se utilizou 
a classifi cação com 7 tipos de sedimentos.
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Fig. 6 – Batimetria da área de estudo próximo à Ilha de Mocanguê, Baía de Guanabara, RJ.

5 – ÁREA DE ESTUDO DE
CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA DE
SEDIMENTOS E TIPOS DE DADOS
COLETADOS

Com a fi nalidade de avaliar os méto-
dos de classifi cação acústica descritos an-
teriormente (resposta angular e análise das 
componentes principais), está sendo feito 
um estudo detalhado do fundo em uma área 
na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 

apresentada na fi gura 6. Esta área fi ca pró-
xima à Ilha de Mocanguê e apresenta pro-
fundidades entre 5m e 15m. Foi realizada a 
sondagem usando ecobatímetro multifeixe 
EM3000 de 300kHz. Foram coletadas amos-
tras de sedimentos com draga van veen e 
piston core. Além disso, está planejada a 
realização de amostras de vídeo do fundo 
usando equipamento ROV (remote operated 
vehicle), para estudo das características de 
rugosidade do fundo. 

6  –  RESULTADOS DA 
CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA E 
CONFRONTAÇÃO COM AMOSTRAS 
DE SEDIMENTOS COLETADOS 

Os resultados das classifi cações de se-
dimentos foram sobrepostos em mapas, con-
forme mostrado na fi gura 7. Foi usado o pro-
grama Caris Bathy para confecção dos mapas, 
pois possui ferramentas de visualização (eg. 
transparência de cada nível de informação) 
que facilitam a comparação dos resultados. 
Na fi gura 7, o mapa da esquerda apresenta so-
mente o mosaico de retroespalhamento em 
tons de cinza, que é gerado pelo Geocoder, e 
o mapa da direita apresenta o mapa colorido 
do QTC multiview sobreposto ao mosaico 

do Geocoder. Usando estes dois mapas como 
referência, foram escolhidas 34 posições pa-
ra realização de coletas de amostras de fun-
do com draga van veen.  As amostras foram 
analisadas em sua granulometria pelo IEAPM, 
sendo os resultados apresentados nos mapas 
por números de 1 a 6, conforme a seguinte 
classifi cação: 1-L (lama), 2-LA (predominância 
de lama e menos areia), 3-AL (predominância 
de areia e menos lama), 4-ACL (areia casca-
lho e lama), 5-CAL (cascalho, areia e lama) 
e 6-nada (nada coletado, podendo indicar 
a presença de fundo duro). Também foram 
escolhidos 5 pontos de coleta de amostras 
com piston core; entretanto estas ainda não 
foram analisadas até o momento e não serão 
consideradas neste estudo.
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Os resultados da classifi cação acústica 
realizada pelo Geocoder e QTC apresen-
taram boa correlação quando comparados 
com as amostras coletadas do fundo com 
draga van veen. O Geocoder permitiu de-
terminar com certa precisão os tipos de 
fundo sem fazer correlação com as amos-
tras coletadas. Porém, requer um processo 
de análise do sinal de retroespalhamento ao 
longo das linhas de sondagem. O QTC multi-
view forneceu um mapa em cores com pre-
ciso detalhamento e segmentação das áreas 
de diferentes tipos de fundo. Entretanto, re-
quer a amostragem do fundo para deter-
minação dos tipos de sedimentos contidos 
em cada área. Algumas poucas amostras 
apresentaram discordância, mas pretende-
se analisar os sedimentos coletados com 
perfi lador piston core para verifi car se as 
propriedades volumétricas dos sedimen-
tos estariam infl uenciando os resultados da 
classifi cação. Assim, poderemos constatar, 
por exemplo, se a área onde se coletou lama 

Fig. 7 – Mapas fornecidos pelos programas Geocoder (mosaico backscatter) e QTC multiview (classes de sedimentos). 

com a draga van veen, que está localizada na 
parte central da imagem, apresenta forte re-
troespalhamento causado por sedimentos 
duros enterrados nas camadas inferiores. 
Além disso, as amostras de vídeo a serem 
coletadas com ROV vão permitir que sejam 
verifi cadas as infl uências das propriedades 
de rugosidade do fundo nos resultados.

7 – CONCLUSÕES

 Os dados de retroespalhamento de 
ecobatímetro multifeixe que foram coleta-
dos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 
foram analisados usando as metodologias de 
classifi cação por resposta angular do fundo 
e por análise das componentes principais. 
Ambos os métodos apresentaram boa cor-
relação quando comparados às amostras de 
fundo coletadas na área. 

Estes métodos representam um avan-
ço nos processos do CHM, pois permitem 
que sejam extraídas informações de tipos 
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de fundo a partir dos dados de ecobatíme-
tros multifeixe. Estas informações são valio-
sas para diversos projetos da MB, incluindo 
a produção de cartas para operações navais. 
Além disso, permitem reduzir o tempo gasto 
pelos navios nas comissões com coleta de 
amostras de fundo.  Anteriormente, os locais 
de coleta eram planejados onde houvesse 
vazio amostral no banco de dados do BNDO 
(Banco Nacional de Dados Oceanográfi cos). 
Usando-se como referência os mapas de 

classifi cação acústica de sedimentos do 
Geocoder e QTC multiview, podemos delimitar 
as áreas de diferentes sedimentos e planejar 
os pontos exatos de coletas necessários, re-
duzindo, deste modo, a quantidade de amos-
tras a serem coletadas. Por fi m, este estudo 
permitiu validar ambas as metodologias es-
tudadas, permitindo dar início ao processa-
mento dos dados de retroespalhamento de 
ecobatímetros multifeixe que estavam arma-
zenados nos bancos de dados.  
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EFEMÉRIDES HIDROGRÁFICAS

Ano de 2008 (em tempo)

Transferência de subordinação do Navio Polar “Almirante Maximiano”.
Em 03 de setembro de 2008, efetivou-se a aquisição da embarcação e, em seguida, foram 

realizadas alterações estruturais no estaleiro Bredo, em Bremerhaven, Alemanha, para atender 
aos requisitos necessários para apoiar o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Assim, o 
navio foi incorporado à Armada em três de fevereiro de 2009. 

Para atuar segundo o seu Conceito de Emprego, a Marinha do Brasil adquiriu equipamen-
tos científi cos e de apoio para o Navio Polar “Almirante Maximiano”, muitos com instalação pre-
vista para o corrente ano.  Após instalação desses equipamentos no decorrer deste ano, passará 
a brilhar entre as cinco melhores plataformas mundiais voltadas à pesquisa em regiões polares.

2009 

– O Sistema de Marés do CHM foi atualizado em 2009.  A atualização envolveu a elabo-
ração de um novo banco de dados, de módulos de formatação e de processamento de dados, 
e a otimização da elaboração das Tábuas das Marés da DHN. Com esta atualização, pode-se 
melhorar o modo de redução das profundidades nas Cartas Náuticas, assim como produzir 
previsões maregráfi cas de maior qualidade.

 
– Em janeiro o Centro de Hidrografi a da Marinha foi credenciado junto à Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para executar atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento, tais como previsão meteorológica e oceanográfi ca em condições especiais e 
situações específi cas; estudos para aquisição de dados oceanográfi cos e meteorológicos; análi-
ses ambientais e elaboração de base de dados do ambiente aquático.

– No mês de janeiro foi realizada a comissão oceanográfi ca de número 200 da Diretoria 
de Hidrografi a e Navegação, coincidindo com a primeira comissão oceanográfi ca do NHo 
“Cruzeiro do Sul”, ocorrida após a instalação de novos equipamentos a bordo, entre eles 
o perfi lador de correntes, ADCP “Ocean Surveyor” e a estação meteorológica automática 
Vaisala MAWS, inéditos no país. 

– No dia 03 de fevereiro foi incorporado à Marinha do Brasil o Navio Polar “Almirante 
Maximiano”. A cerimônia de incorporação ocorreu na cidade de Bremerhaven, Alemanha, e 
foi presidida pelo Exm°. Sr. Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante-de-Esquadra Aurélio 
Ribeiro da Silva Filho, tendo ainda a presença do Exm°. Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação, 
Vice-Almirante Luiz Fernando Palmer Fonseca. 
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– No dia 23 de fevereiro, o navio suspendeu da cidade de Bremerhaven – Alemanha, 
e iniciou a viagem rumo ao Brasil, tendo atracado nos portos de Brest, Lisboa, Las Palmas e 
Recife.

– No período de 02 de março a 03 de abril, o NHo “Amorim do Valle” realizou um levan-
tamento em apoio ao Programa REMPLAC, com a fi nalidade de contribuir para o conhecimen-
to do substrato marinho da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB). Foi a primeira 
vez em que o navio operou o Equipamento Perfi lador Subfundo através de cabo de reboque, 
permitindo aos pesquisadores embarcados fazerem uma análise das camadas sedimentares 
abaixo do fundo marinho. 

– Nos meses de abril e junho, como parte do Programa Nacional de Boias (PNBOIA), 
foram lançadas três boias de fundeio meteo-oceanográfi cas. As boias foram batizadas com os no-
mes das estrelas do cinturão da Constelação de Orion, as Três Marias:  “ALNILAN”, ao largo do 
litoral de SC, “MINTAKA”, ao largo do litoral do RS e “ALNITAKA”, ao largo do litoral do RJ. 

– Em abril foi gerado o modelo hidrodinâmico da Barra Norte cujo objetivo é a me-
lhoria da previsão da maré naquela área de extrema complexidade e de grandes riscos para 
a navegação. Além disso, foi celebrado outro convênio nesta mesma área, intitulado Canal 
Norte, com o objetivo de operacionalizar o modelo gerado visando o apoio aos levantamentos 
hidrográfi cos.

– Em 07 de abril o Navio Polar “Almirante Maximiano” chegou ao Rio de Janeiro, sendo 
recebido por signifi cativa Parada Naval, atracando em seguida no Píer Almirante Irineu Roxo 
Freitas (PIRF), na Base de Hidrografi a da Marinha em Niterói. 

– Em 13 de abril ocorreu a cerimônia de transferência de subordinação do Navio 
Polar “Almirante Maximiano” do Setor de Material da Marinha para o Setor Operativo. A 
partir desta data o navio passou a ser diretamente subordinado ao Grupamento de Navios 
Hidroceanográfi cos. 

– Em maio de 2009 iniciou-se aquisição de dados geofísicos (batimetria multifeixe, sís-
mica multicanal e monocanal, gravimetria, magnetometria), pelo navio contratado Sea Surveyor, 
da empresa inglesa Gardline, na margem continental brasileira, em apoio ao projeto LEPLAC 
com a fi nalidade de complementar as informações para a delimitação de nossa plataforma 
continental. 

– No período de maio foi realizada a quinta reunião da Aliança Regional de Oceanografi a 
para o Atlântico Sul e Tropical (OCEATLAN) na cidade de Montevidéu (Uruguai), tendo a 
delegação brasileira sido chefi ada pelo Exmo. Sr. Diretor de Hidrografi a e Navegação, Vice-
Almirante Luiz Fernando Palmer Fonseca. 

– Foi realizado em junho de 2009, com a participação de professores da UFF, o curso 
de Métodos Geofísicos Marinhos, com o intuito de qualifi car o pessoal do CHM, dos navios 
envolvidos, e da CPRM, na aquisição e processamento de dados do perfi lador de subfundo e 
do sonar de varredura lateral, visando apoio ao projeto REMPLAC, com aplicação na avaliação 
dos recursos marinhos. 

Efemérides
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– Em junho, o Serviço Meteorológico Marinho apoiou as atividades de resgate do evento 
SAR NE-003/09, por ocasião do acidente da aeronave AF447. Foram disponibilizados produtos 
de deriva no apoio à busca de corpos e destroços. 

– Em junho houve a implementação do sistema EUMETCast de recepção de imagens. 
Este sistema, coordenado pela European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 
(EUMETSAT), possibilita o acompanhamento, em tempo real, das condições atmosféricas no 
Atlântico Sul, através da recepção de dados de diversos satélites, dentre eles os satélites me-
teorológicos MSG e METOP. 

– No mês de junho foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica com a PETROBRAS, 
visando a participação do CHM no Projeto da Rede Temática de Modelagem Oceanográfi ca 
(REMO) nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento. O projeto visa a implementação, operacio-
nalização e validação de modelos numéricos oceânicos, atmosféricos e de ondas e produtos 
obtidos a partir de imagens de sensoriamento remoto para apoio à demanda da indústria de 
petróleo e interesses da Marinha do Brasil. 

– Em julho, foi realizado o exercício “Southern Exchange 2009”, dando continuidade ao 
processo para estabelecimento de um acordo de cooperação formal entre as hidrografi as da 
marinha norte-americana (CNMOC) e da MB (DHN), sendo realizado um trabalho conjunto 
de um LH, em suporte a novas tecnologias e metodologias. Nessa ocasião, o CHM realizou, 
pela primeira vez, medições com um perfi lador de correntes (ADCP) portátil.

– Em julho a Divisão de Previsão Numérica recebeu o Dr. Detlev Majewski, Chefe da 
Modelagem Numérica do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), para um intercâmbio nos 
assuntos afetos à assimilação de dados, verifi cação estatística e modelagem numérica. 

– Em agosto, por meio de processamento digital das imagens a partir de pontos de con-
trole foi realizado, pela primeira vez, um processo completo de retifi cação de imagens de satéli-
te, em apoio à produção de contornos para a carta náutica. O contorno da Carta 1110, Baía de 
Todos os Santos, em Salvador, foi gerado a partir de retifi cação de imagens do satélite japonês 
ALOS, sensor ótico PRISM. As correções geométricas aplicadas garantiram sua qualidade, de 
acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfi co (PEC) brasileiro, para aplicações cartográfi cas 
Classe A em escalas de até 1:25.000. As imagens ALOS custam cerca de 10 vezes menos que 
imagens comerciais de mesmas características, representando uma solução de baixo custo 
para cartas em escalas médias e pequenas.

– Em 28 de setembro, no Dia do Hidrógrafo, foi lançada a nova edição do livro de Marés 
acompanhado do programa PAC MARÉ. O Almirante Alberto dos Santos Franco, autor do 
livro, concedeu na cerimônia, seções de autógrafos.

– Nos meses de setembro e outubro, o Navio Hidrográfi co “Sirius” concluiu a instalação 
do ecobatímetro multifeixe EM 302, passando a ser o primeiro Navio da Marinha do Brasil com 
capacidade de efetuar batimetria multifeixe em águas profundas. 

– Em outubro de 2009, a empresa ENGEMAP deu início ao desenvolvimento do Sistema 
Aerotransportado de Aerolevantamento e Pós-Processamento de Imagens (SAAPI-MAR) que 
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permitirá o georreferenciamento direto de imagens digitais aéreas, adquiridas por aeronaves 
da própria MB (UH-12). Este sistema contribuirá para a atualização cartográfi ca, possibili-
tando a obtenção do contorno em grandes escalas com o mínimo de pontos de apoio em 
terra, além de diversas outras aplicações diretas do setor operativo, tais como operações de 
reconhecimento.

– No dia 19 de outubro, o Navio Polar “Almirante Maximiano” e o Navio de Apoio 
Oceanográfi co “Ary Rongel” suspenderam com destino ao continente Antártico, dando início 
à XXVIII OPERANTAR, sendo esta a primeira comissão antártica realizada pelo Navio Polar. 

– Também no mês de outubro foi instalado, a bordo do Navio Hidroceanográfi co 
“Cruzeiro do Sul”, um sistema de recepção de imagens de satélites de órbita polar. Este siste-
ma, desenvolvido por uma empresa brasileira, possibilitou a recepção, com sucesso, de imagens 
meteorológicas durante a comissão Trans-Atlântico I. 

– No período de 09 a 17 de novembro, o Navio Oceanográfi co “Antares” apoiou a 
OPERAÇÃO ÁFRICA, realizada pelo Navio Hidroceanográfi co “Cruzeiro do Sul”, com a co-
leta de dados ambientais na extensão de 792 milhas náuticas a partir do litoral brasileiro ao 
longo do paralelo de 30ºS. 

– No mês de novembro visando ampliar a segurança dos navegantes, a previsão de tempo 
do METEOROMARINHA passou a incluir, além da previsão para 24 horas, a perspectiva para 
48 horas, contemplando informações de fenômenos de tempo signifi cativos, ventos predomi-
nantes, estado do mar e visibilidade para todas as áreas costeiras e oceânicas da METAREA V, 
visando atender a comunidade marítima. 

– Em novembro o Serviço Meteorológico Marinho participou da Certifi cação ISO 
9001:2008, pelo “Lloyd´s Register Quality Assurance”. 

– De 23 a 28 de novembro de 2009, a DHN coordenou a realização do 51º Curso de 
Multifeixe, no hotel Orizzonte, em Niterói. Este curso, oferecido pelo “Ocean Mapping Group” 
da Universidade de New Brusnwick (Canadá), foi realizado pela primeira vez na América Latina, 
e permitiu a capacitação dos participantes na operação de ecobatímetros multifeixe. As aulas 
foram proferidas em inglês, pelos professores da Universidade e houve a participação de 60 
alunos de diversos países das Américas e da Europa, representantes de serviços hidrográfi cos, 
empresas e universidades. 

– Nos meses de novembro e dezembro, o Navio Hidrográfi co “Sirius” realizou na eleva-
ção do Rio Grande, o primeiro levantamento brasileiro conduzido na Área Internacional em 
apoio ao Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional 
do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA). 

– Em 27 de dezembro de 2009, a Base de Hidrografi a da Marinha em Niterói comple-
tou o seu décimo aniversário.  A BHMN possui a missão de apoiar as atividades técnicas da 
DHN, na execução das tarefas de logística e administração em prol de todas as Organizações 
Militares sediadas no Complexo Naval da Ponta da Armação. 

Efemérides
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NAVIO HIDROGRÁFICO “RIO BRANCO”

O 
Navio Hidrográfi co “Rio Branco” foi construído em Southampton, Inglaterra, 
e adquirido em 1914 pelo governo Canadense, para a Divisão Naval da Real 
Polícia Montada, com o nome de G.C.S Margaret. Em 1932, foi colocado à ven-

da pela fi rma F. R. Zimmernan Brooklyn, de Nova York, e adquirido pelos revolucionários paulistas 
na Revolução Constitucionalista, que o utilizaram com o nome de “Ruth”. Confi scado pelo gover-
no Federal, foi incorporado à Esquadra pelo aviso nº 3264, de 14 de dezembro de 1932. 

Em 25 de janeiro de 1934, foi reclassifi cado como navio hidrográfi co, incorporado à 
Diretoria de Navegação e submetido a grandes reparos, com instalações de agulha giroscó-
pica, ecômetro e duas lanchas hidrográfi cas de casco de madeira. 

Em maio, o NHi “Rio Branco” partiu do Rio de Janeiro para efetuar o seu primeiro ser-
viço de levantamento, na enseada dos ganchos. Posteriormente, sob o comando do Capitão-
de-Corveta Antônio Alves Câmara Junior, foram realizados levantamentos hidrográfi cos ao 
longo de 300 milhas do nosso litoral, entre o Rio de Janeiro e Santos. Realizou também o le-
vantamento hidrográfi co entre a Ponta de Santo Antonio e Porto Seguro, na Bahia, onde foram 
feitos estudos para a interpretação da carta de Pero Vaz de Caminha, visando  à determinação 
do verdadeiro local do descobrimento de nosso país. 
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Com a entrada do Brasil na 2º Guerra Mundial, entre os anos de 1942 a 1945, o “Rio 
Branco” foi armado com canhões de 47mm, reclassifi cado como Corveta e incorporado à Força 
Naval do Nordeste. Durante as breves permanências nos portos de Recife e de Salvador, entre 
dois comboios, o Rio Branco realizou serviços hidrográfi cos destinados à publicação de novas 
edições das cartas desses portos. 

Terminada a guerra e já sob o comando do Capitão-Tenente Maximiano Eduardo da Silva 
Fonseca, o “Rio Branco” foi despachado para a região Amazônica, em 1952. O acesso a Macapá 
não era possível a navios de grande porte no início dos anos 50, e para viabilizar a exportação 
de manganês, tornava-se imperativo defi nir um canal ao norte das ilhas “Caviana e Mexiana”, 
na foz do Amazonas. Nessa comissão de dez meses, em um acidente de baleeira, morreu o 
Tenente Castelo Branco. 

Posteriormente, em 1955, sob o comando do Capitão-de-Corveta Paulo Irineu Roxo 
Freitas, o “Rio Branco” concluiu o levantamento do canal norte do Amazonas, no que foi sua 
última grande comissão hidrográfi ca. Pelo fruto do seu esforço foi defi nitivamente aberto o 
acesso de navios de grande porte ao porto de Macapá e obtida uma economia de 300 milhas 
para os navios que, vindos do norte, se destinavam a Belém. 

Concluída a comissão, em 23 de dezembro, regressou ao Rio de Janeiro, sendo recebido 
na doca 11 de junho pelo Diretor-Geral de Navegação e toda a ofi cialidade da Diretoria de 
Hidrografi a e Navegação e navios subordinados. 

Em 21 de março de 1957, o “Rio Branco” foi submetido à mostra de desarmamento e se 
retirou do serviço ativo para ingressar na história do serviço hidrográfi co. 

Características do navio:

Deslocamento  ........................  756 toneladas (padrão), 825 toneladas (carregado)
Comprimento .........................  55,59m 
Boca  .........................................  9,75m
Calado ......................................   4,57m
Velocidade  ...............................  15 nós (máxima)
Armamento  ............................  2 canhões de 47mm/L 40 (entre 1942 e 1945).

Não nos esqueçamos
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A ILHA DO MOCANGUÊ GRANDE
(Pesquisa e texto original do CMG(Ref) Ney Dantas)

A parte da ilha, onde mais tarde instalou-se o Centro de Sinalização Náutica e Reparos 
Almirante Moraes Rego, foi adquirida pela Marinha em 1860. 

Em 1861, o Arsenal de Marinha ali construiu uma mortona para encalhar navios, um de-
pósito de carvão e outras instalações para ocupação pelo pessoal que lá servia. Em 1885, as 
instalações foram ampliadas e passaram a servir a uma Base de Torpedeiras, algumas unidades 
de ensino profi ssional e a um depósito de minas e torpedos, este último até o ano de 1914, 
quando foi transferido para a Ponta da Armação e o novo depósito ali construído. 

Em 1921, foi criada a Base da Defesa Minada dos Portos, que posteriormente deu ori-
gem à Base de Navios Mineiros e de Instrução, em 1940. Em 1942, essa base passou a deno-
minar-se Base da Defesa Flutuante, que atendia aos navios mineiros, lanchas de patrulha e 
os Caça-Submarinos. Com o fi m da Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1945, a Base 
da Defesa Flutuante foi extinta e suas instalações transferidas para a recém criada Base de 
Navios Hidrográfi cos, diretamente subordinada à Diretoria de Navegação. Meio ano mais tar-
de, em julho de 1946, com o desmembramento da Diretoria de Navegação nas Diretorias de 
Comunicação e de Hidrografi a e Navegação, a Base de Navios Hidrográfi cos teve sua denomi-
nação alterada para Base Almirante Moraes Rego (BAMR), em homenagem ao Almirante Tácito 
Reis de Moraes Rego, recentemente falecido e grande incentivador da sinalização náutica e das 
comunicações.

Nessa oportunidade, de forma a ampliar os espaços para as atividades do Serviço 
Hidrográfi co como um todo, o Departamento de Sinalização Náutica foi transferido da Ilha 
Fiscal para a BAMR, em caráter provisório, até que fossem construídas novas instalações pa-
ra abrigá-lo alhures, o que só viria a ocorrer mais de meio século depois. Com a criação do 
Departamento de Obras e Reparos (DO), em 1951, esses passaram a ser os dois principais 
departamentos da BAMR.

O convívio desses dois grandes departamentos nem sempre foi harmônico, em face 
de suas diferenças intrínsecas e do espaço relativamente limitado que compartilhavam. Com 
o tempo, as atividades de sinalização náutica ganharam vulto, enquanto as atividades do DO 
foram gradualmente reduzidas. Não obstante, quando em 9 de julho de 1965 a antiga BAMR 
foi transformada em um Centro, a nova OM incorporou o nome dos dois principais departa-
mentos daquela base, além de reter a homenagem ao Almirante Moraes Rego. Eis a origem do 
nome do Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego (CAMR).

As atividades da sinalização náutica permaneceram na Ilha do Mocanguê Grande, consi-
derada sua sede histórica, até o ano de 2003 quando, com a inauguração das novas instalações 
do CAMR, foram defi nitivamente transferidas para a Ponta da Armação.
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