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APRESENTAÇÃO

Ao comemorarmos mais um Dia do Hidrógrafo, lançamos orgulhosamente a sexagésima 
sétima edição dos Anais Hidrográficos. 

Nosso tão esperado anuário traz as notícias das comissões e trabalhos realizados no de-
correr de 2010, laureia as turmas recém formadas, e nos enriquece com artigos técnicos de grande 
valor científico.

Encerramos esta edição registrando os fatos significativos nas Efemérides Hidrográficas, 
relembrando um dos mais importantes navios de nossa hidrografia e nos despedindo de um dos 
professores que mais se dedicou à formação de nossos hidrógrafos.

LUIZ FERNANDO PALMER FONSECA
Vice-Almirante

Diretor
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AULA INAUGURAL PARA A 63a TURMA 
DO CURSO DE APERFEIOAMENTO DE 

HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS
(CAHO)

PROFERIDA PELO CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA
ALBERTO PEDRASSANI COSTA NEVES

Introdução

P   rezado Almirante Palmer, Diretor 
de Hidrografia e Navegação, a 
quem agradeço a honra e a opor-

tunidade de estar aqui nessa nobre missão. 
Prezados Oficiais, senhoras, senhores, Oficiais-
Alunos, Mestres e Instrutores.

Dirijo-me, primeiramente a esses últi-
mos, os Mestres e Instrutores, que represen-
tam o conhecimento e muito da continuidade 
que aqui reina. São homens e mulheres do 
mais alto gabarito que, com seu esforço, dedi-
cação e entusiasmo, conduzem cada nova ge-
ração de Hidrógrafos às nossas lides. Registro 
aqui meu agradecimento pessoal pelo muito 
que fizeram por mim e, seguramente, por to-
dos os nossos Hidrógrafos. E tenho a certeza 
que assim continuarão.

Ao pensar no conteúdo para esta aula 
inaugural, deparei-me com um desafio pratica-
mente intransponível. Como falar da história 
da Hidrografia e dos seus desafios, depois desse 
assunto ter sido tão sobejamente abordado por 
tantos Oficiais brilhantes? A solução apareceu 
em uma conversa informal com meu colega de 
turma, Comandante Cardoso: fale da sua vida 
como hidrógrafo; aposto que você tem muita 
coisa para contar!

É assim que pretendo conduzir esta au-
la inaugural: vou contar como foi a minha vida 
na Hidrografia. Falarei de experiências, algumas 
boas, outras nem tanto. Mas todas contribui-
ram para a minha formação como pessoa e co-
mo Hidrógrafo. Mas antes de começar, gosta-
ria de apresentar aqui uma frase que, pelo seu 
imenso valor, deveria estar estampada em todos 

os lugares desta casa. Trata-se de parte da aula 
inaugural do Almirante Roxo Freitas, em 1973:

“Não alterem nem inovem nada, sem an-
tes procurar saber, com os que os antecederam, as 
razões que os levaram a adotar a linha de ação 
que lhes pareça errada ou ultrapassada. O segre-
do 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.”

É de uma simplicidade basilar, mas con-
tém a essência da DHN. Nada aqui aconteceu 
por acaso. A Repartição Hidrográfica foi cons-
truída sobre fortes pilares, erguidos com o tra-
balho de todos os que aqui passaram, geração 
após geração.

Cito isto para frisar que o fato de eu 
aqui não contar a história da DHN não sig-
nifica que ela não seja importante. Muito pelo 
contrário. Conhecê-la é fundamental para que 
nossas ações sejam conduzidas sobre essas mes-
mas fortes bases de sustentação.

Gostaria, neste ponto, de falar sobre a 
definição de Hidrografia. De acordo com o 
Dicionário Hidrográfico, da OHI:

Hidrografia é o ramo das ciências aplica-
das que lida com a medida e descrição das pro-
priedades físicas dos oceanos, mares, áreas costei-
ras, lagos e rios, bem como com a predição de sua 
variação com o tempo, com o propósito primário 
da segurança da navegação e em apoio a todas as 
outras atividades marinhas, incluindo o desenvol-
vimento econômico, segurança e defesa, pesquisa 
científica e proteção ambiental.

Na DHN, esse termo é bem mais abran-
gente, pois aqui operam, além do Serviço Hidro-
gráfico Brasileiro, o Serviço Meteorológico 
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Marinho e o Serviço de Sinalização Náutica. 
Por isso, a nossa Hidrografia é a soma de todos 
esses esforços e conhecimentos. O Almirante 
Roxo Freitas, nessa mesma aula inaugural, con-
clama a que nunca permitam que se separe a 
DHN por diferentes áreas do conhecimento. 
As diversas competências aqui disponíveis é 
que fazem a grandeza da Hidrografia.

A Carreira do Oficial Hidrógrafo

Passando para a carreira do Oficial 
Hidrógrafo, em particular a minha, dedico-me 
agora a descrevê-la. Minha vida de Hidrógrafo 
começou na Fragata “Defensora”, onde me 
apresentei após a viagem de instrução. Além 
de Oficial de COC (Centro de Operações 
de Combate), recebi o encargo colateral de 
Encarregado de Navegação. Com isso, me 
aproximei da DHN de modo intenso. Logo 
em minha primeira viagem, após o embar-
que, fui convidado pelo Comandante, o hoje 
Almirante Döring, para jantar na Câmara, on-
de foi servido um delicioso peixe. Ao apertar 
o limão, com um jato preciso acertei o olho 
do Comandante. Felizmente, o Comandante 
era um cavalheiro e soube perdoar o jovem 
Segundo-Tenente. Naquele dia aprendi que 
nossas ações tem sempre um longo alcance, e é 
preciso dirigí-las para coisas boas.

Ao longo dos meus dois anos e meio 
na Defensora, pude aprender sobre a navega-
ção em suas múltiplas demandas. Não havia 
navegador satélite, apenas um antigo receptor 
Omega, cuja precisão era de três milhas. Isso 
quando os Oficiais de Quarto, sempre às voltas 
com os exercícios operativos, não perdiam os 
corredores (posição por diferença de fase entre 
estações transmissoras em terra). Por vezes, na-
vegando às escuras e sem radar, era necessário 
navegar por isóbatas, marcação radiogoniomé-
trica, série de Traub, e outras reminiscências já 
pouco conhecidas.

Nesse período, também, foi possível co-
nhecer a nossa Esquadra, os navios de linha, 
as operações navais, o linguajar. Isso em muito 
me ajudou a preparar-me adequadamente pa-
ra exercer funções nos projetos do PLADEPO 

(Plano de Desenvolvimento do Programa 
Oceano), em apoio ao Setor Operativo.

Findo meu período na Defensora, 
apresentei-me na Diretoria de Hidrografia 
e Navegação, para enfim tornar-me um 
Hidrógrafo. Embora os produtos finais (car-
tas e publicações náuticas, previsões de tempo, 
faróis e balizamentos) me fossem conhecidos, 
não fazia ideia de como eram feitos. Foi uma 
grata surpresa travar contato com tão com-
plexos conhecimentos, porém transmitidos 
por Professores e Instrutores de alto gabarito. 
Foi um ano de muitos estudos, com um fi-
nal por demais interessante: o Levantamento 
Hidrográfico de Fim de Curso (LHFC), em 
Angra dos Reis.

Os trabalhos incessantes, conduzi-
dos com o apoio do então Departamento de 
Ensino, foram o amálgama desse ano de forma-
ção. No LHFC participaram dois navios, cujas 
valorosas Tripulações muito fizeram para que 
o sucesso fosse alcançado. Nesse LH, tinhamos 
sempre preocupação com a previsão de tempo, 
a fim de que os trabalhos de campo fossem bem 
sucedidos. Um dia, como líder do meu grupo, 
recebi a previsão de chuva para o dia seguin-
te. Reuni o pessoal e comuniquei que nesse dia 
faríamos trabalho de gabinete, em virtude da 
chuva prevista. Um dos integrantes do grupo, 
nascido e criado em Angra, levantou-se e afir-
mou com uma convicção impressionante: “se 
chover amanhã, eu venho fantasiado de baiana!”

Bem, calhou que o nobre Oficial teve um 
desempenho melhor que o pessoal da meteoro-
logia e continuamos nosso trabalho de campo 
em um belo dia de Sol. Ao perguntar-lhe co-
mo tinha acertado a previsão, revelou-me: em 
Angra, quando os urubus estão sentados na cer-
ca (próxima do caminho que leva ao Colégio 
Naval), é chuva. Se os urubus não estão na 
cerca, nada de chuva! Assim é. Se pesquisarem, 
encontrarão as razões científicas.

Ao terminar o CAHO, apresentei-me 
para servir no Navio Oceanográfico “Almirante 
Álvaro Alberto”, sob as ordens do brilhan-
te Hidrógrafo Altineu Pires Miguens. Oficial 
competente e dedicado, sabia como ninguém 
fazer sua Tripulação superar-se, dado seu grau 
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de exigência. O navio estava engajado no 
LEPLAC, conduzindo levantamentos hidro-
gráficos e geofísicos. Dentre minhas atividades 
como Ajudante da Divisão de Oceanografia, 
assumi a tarefa de organizar a cabeação eletro-
eletrônica do Laboratório, o coração do navio.

Certa ocasião, encontrava-me no Labo-
ratório, enquanto o navio navegava em direção 
à barra do Rio de Janeiro, início de mais uma 
comissão. Aproveitando que não tinha uma 
participação ativa no Detalhe Especial para o 
Mar (DEM), continuei meu trabalho com a 
dita organização. Ocorreu que encontrava-me 
deitado sob o piso antichama, recolhendo ca-
bos antigos e sem uso, quando vi que um deles 
estava por trás de um cabo ligado a uma toma-
da. Olhei para os lados, sem identificar nada 
de importante. Tirei o cabo da tomada, e ime-
diatamente ouvi: “Álvaro Alberto, emergência, 
fora de giro, governar pela magnética!”.

Bem, informei o ocorrido aos Eletricistas 
que apareceram “voando” no Laboratório e ao 
Comandante. Fora a cervejada monstruosa que 
ofereci, com famoso “Bar está aberto”, não hou-
ve maiores danos. Mais uma lição aprendida. 
Cometer erros faz parte do cotidiano de quem 
trabalha, mas é necessária muita atenção para 
evitar os desnecessários. E ao cometê-los, deve-
se imediatamente comunicar aos interessados.

Após um ano e meio, fui movimentado 
para o saudoso Navio de Apoio Oceanográfico 
“Barão de Teffé”, para exercer as funções de 
Encarregado do Convés, em minha segunda 
comissão para a Antártica (a primeira fora no 
Álvaro Alberto). Foi uma mudança acentuada. 
Sair das lides diárias no sofisticado laborató-
rio do Álvaro Alberto para o convés nervoso 
do Barão de Teffé. E que chance espetacular 
de aprender marinharia e manobras. Mas logo 
no início tive um forte incentivo para estudar. 
Como os dois navios permaneciam a contra-
bordo, no Arsenal de Marinha, diariamente 
meu ex-Imediato, em tom de provocação, me 
perguntava: “já sabe o que é uma defensa?”, ou 
algo parecido.

Isso também me motivou a estudar bas-
tante o nosso conhecido livro “Arte Naval”. 
Quando me deparei com a palavra bigota, meu 

sorriso se iluminou. Ao ver a definição, mais 
ainda! No dia seguinte me postei no convés do 
Barão de Teffé à espera do ex-Imediato. Após a 
resposta à sua tradicional pergunta, disparei: “e 
o Senhor sabe o que é uma bigota?”. Após sua in-
sinuação de que tal palavra não existia, comple-
mentei, explicando com minhas palavras: “tra-
ta-se de uma peça de madeira, de formato oval, 
com um goivado externo e três olhos; e é usado 
para dar aperto nos ovéns da enxárcia”. Pronto, 
nunca mais tive que ouvir as brincadeiras dele. 
Como sóia acontecer, esse foi mais um apren-
dizado com aquele grande Imediato.

Passado um ano, já Capitão-Tenente, 
retornei ao Álvaro Alberto, onde assumi as 
funções de DOc (Encarregado da Divisão 
de Oceanografia). Pude continuar minha ar-
rumação na cabeação eletro-eletrônica do 
Laboratório, agora com muito mais cuidado! 
Com o apoio do Comandante e do Imediato, 
com os quais nunca havia trabalhado, realiza-
mos inúmeras comissões hidro-oceanográficas, 
com a impetuosidade que só os jovens Capitães-
Tenentes sabem ter.

Nessa época, foi grande o aprendizado. 
Foi intenso o uso de equipamentos como gra-
vímetro, magnetômetro, navegador doppler, 
sonar de varredura lateral, navegação Transit 
e, pasmem, o recém iniciado mundo do GPS. 
Embora com janelas de cerca de poucas ho-
ras por dia. Mas ainda usávamos intensamen-
te outros sistemas de posicionamento para a 
Hidrografia: Motorola, MicroFix, Geocomp, 
etc. Quando já tinha um considerável tempo 
de navio, chegou a hora de novo desembarque: 
designado para a Escola Naval (EN), sem a mí-
nima noção do que seria a função.

Ao me apresentar ao Comandante, um 
Almirante também Hidrógrafo, fui informa-
do que seria o Comandante da 5ª Companhia. 
Confesso que sair do Álvaro Alberto me deixou 
um pouco frustrado. Eu estava empolgado com 
trabalhos do navio e, além do mais, não me 
agradava trabalhar com pessoas. Preferia meus 
equipamentos, extremamente mais obedientes! 
Felizmente o tempo e a idade me fizeram apre-
ciar mais o convívio das pessoas que dos equipa-
mentos. E a tarefa foi por demais gratificante.
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Na época, o Almirante havia decidido 
“mobiliar” o Corpo de Aspirantes com seus 
ex-Aspirantes, da época em que era o ComCA. 
Assim, ve vi engajado em uma equipe em que 
cinco dos seis Comandantes de Companhia 
(ComCia) eram colegas de classe. O sexto 
havia sido nosso veterano na EN e Oficial de 
fácil trato. O convívio com Oficiais de escol e 
a possibilidade de desenvolver a liderança fo-
ram muito importantes, tanto na vida profis-
sional como particular. Além de ComCia, eu 
também era encarregado da equipe de penta-
tlo militar, minha própria atividade esportiva 
quando era Aspirante.

Um fato interessante dessa época ocorreu 
justamente dessa atividade. O ComCA havia 
conseguido autorização, junto ao Comandante 
da Escola, para derrubarmos a pista de obstá-
culos do pentatlo naval, a fim de construir uma 
do pentatlo militar. Houve uma cerimônia pa-
ra a “destruição simbólica” da antiga pista. Um 
Aspirante, munido de uma marreta, ficou en-
carregado de destruir um obstáculo (pequena 
trave horizontal de concreto), na presença do 
Almirante e do ComCA, além de uma pequena 
audiência. Uma tentiva, com a timidez apro-
priada à ocasião, e nada. Duas. Três. Na tercei-
ra tentativa mal sucedida, arrebatei a marreta 
das mãos do Aspirante e quebrei a trave com 
tal ímpeto que a cabeça da marreta se separou 
do cabo e seguiu uma longa trajetória, até cair 
a cerca de 20 cm dos pés do Almirante. O fa-
to me deixou em situação constrangedora, mas 
como prêmio, fui notícia na capa da Chalana 
(o periódico elaborado pelos Aspirantes).

Após dois anos na Escola Naval, che-
gou a hora do tão sonhado Mestrado. Eu 
havia sido selecionado para o Curso de 
Meteorologia e Oceanografia Física na Escola 
de Pós-Graduação da Marinha Americana, 
em Monterey (Califórnia). Foram longos dois 
anos e meio de muito estudo, e dedicação. Mas 
valeu a pena. Embora fosse o único estrangei-
ro na classe, fui também o único a me formar 
com distinção.

Nessa época, o meu distinto amigo 
Comandante Garcez, aqui presente, fazia o 
seu Doutorado em Oceanografia na mesma 

instituição. Calhou de fazermos juntos uma 
disciplina, cujo professor era conhecido pelo 
seu extremo rigor nas provas, em especial com 
o uso do idioma Inglês. Das três provas da 
disciplina, nós dois obtivemos as três maiores 
notas. Na semana seguinte, um outro profes-
sor se aproximou, cumprimentou pelo resul-
tado e perguntou: “como é que vocês brasileiros 
se desempenham tão bem? Até Coriolis lá gira ao 
contrário!”

Bem, após os dois anos e meio, hora de 
voltar ao Brasil e às lides Hidrográficas. Fui de-
signado para o recém criado Núcleo de Previsão 
Numérica (NPN). O prédio, de número 13, era 
um antigo galpão reformado. Fora uma longa 
luta do Comandante Carvalho de Almeida pa-
ra conseguir os recursos e iniciar um trabalho 
de extrema importância para a DHN, o que é 
hoje a Divisão de Previsão Numérica.

O Comandante Carvalho de Almeida 
era um Oficial tão brilhante quanto emotivo, 
em especial no que se referia ao seu clube do 
coração, o Botafogo. Tal era seu mal humor 
nos dias que se seguiam a uma derrota do time, 
que eu logo me tornei Botafoguense. Preferia 
as vitórias do Botafogo até mesmo quando jo-
gando com o meu time, o Fluminense. Afinal, 
tranquilidade não tem preço!

Mas o seu grau de exigência no nosso 
dia-a-dia era algo que nos obrigava a um con-
tínuo aprimoramento. Intenso, também, o 
envolvimento com o PLADEPO, o que me 
foi facilitado pelo meu período na Defensora 
e pela firme disposição da DHN em atender o 
Setor Operativo. 

Nessa época, eu também acompanhava a 
instalação do ecobatímetro multifeixe a bordo 
do Navio Hidroceanográfico “Taurus”, quando 
um fato curioso ocorreu. Durante uma reunião 
no passadiço, um jovem Tenente apoiou-se em 
um extintor de incêndio, que por infortúnio, 
estava sem a trava de segurança. Recebi um jato 
de CO2 na perna e um tremendo susto. Na 
hora do almoço, dirigi-me ao Comandante e 
informei-lhe do ocorrido, para que se cumpris-
se a tradição naval mais cobiçada: a cervejada.

Ato contínuo, o DH (Chefe da Divisão 
de Hidroceanografia) fez um breve discurso, 
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afirmando que cervejada era uma “extorsão” 
e que era contra. Sem perder a linha, conti-
nuei para o Comandante: “já que cervejada não 
pode, vou proceder ao registro da parte de ocor-
rência para que se julgue o ocorrido”, ao que o 
Tenente que havia disparado o extintor replica: 
“Comandante, eu não acho que cervejada é uma 
extorsão, esse Oficial não fala por mim, e o bar 
está aberto”, para a alegria da Praça d’Armas.

Foram cerca de três anos trabalhando 
com a previsão numérica de tempo, atmosféri-
ca e oceanográfica, além do envolvimento com 
as demais atividades da DHN. Bem, chegara a 
hora de nova mudança. Fui designado Imediato 
do meu querido Barão de Teffé, agora reclassi-
ficado como navio faroleiro.

No dia da apresentação, mais do que 
empolgado pela oportunidade de voltar ao 
mar, atravessei a prancha em direção à tolda, 
em um dia de luto nacional. Bandeira a meio 
pau, o Oficial de Serviço, talvez um pouco ner-
voso, determina o início do toque de apito, no 
que foi prontamente socorrido pelo Imediato, 
que chegava esbaforido no convés. Que bela 
cervejada teria sido! Não foi fácil ser Imediato 
em um navio antigo, com poucos recursos pa-
ra manutenção e atualização de sistemas. Mas, 
em compensação, que Tripulação eu tinha pa-
ra me ajudar.

Merecia cada um o título de “Marinheiro”. 
Fui extremamente feliz nessa função, em um 
navio que, embora antigo, tinha ótimas qua-
lidades marinheiras. E seguramente, tive uma 
Praça d’Armas de alto padrão. E interessante, 
fora umas poucas exceções, os Oficiais haviam 
sido meus Aspirantes na Escola Naval. Vê-los 
nessa época, como Hidrógrafos, e tão bons 
Oficiais, foi uma agrádavel surpresa! Embora 
não possa afirmar que eu fosse um lider e bom 
gestor de pessoas, já me sentia bem mais a von-
tade com gente do que com equipamentos. 

Chegou a hora do desembarque e, co-
mo aconteceu no meu último desembarque de 
navio, foi com tristeza que deixei o convívio 
daquela Praça d’Armas. Quantas história para 
contar. Mas a volta à DHN era sempre muito 
boa. Como é bom voltar e se sentir em casa. 
E foi sempre assim. A ainda é! Cada volta à 

DHN, agora na Reserva, ainda me dá a sen-
sação de bem-estar que se sente ao retornar à 
nossa casa.

Durante minha ausência, houve a reestru-
turação da DHN. O NPN havia se transforma-
do na Divisão de Previsão Numérica. E assim, 
embarquei no CHM para ser o Encarregado da 
Seção de Modelagem Atmosférica: mas na mes-
ma mesa, no mesmo computador, com as mes-
mas funções. A única mudança era que estava 
sob nova direção! O Encarregado agora era o 
Comandante Garcez. Após algum tempo, eu o 
substituí, passando a ser o terceiro Encarregado 
da Divisão de Previsão Numérica.

Eu já era um Capitão-de-Fragata e, em 
breve, entrei na escala de Comando dos navios 
de 2ª classe. Fui designado Comandante do 
Navio Hidrográfico “Sirius”. Impossível des-
crever minha alegria e meu orgulho. Comandar 
o navio cuja história se mistura com a pró-
pria história recente da DHN. Ao assumir o 
Comando, em 2005, o navio já tinha 48 anos 
de serviço. Construído no Japão, e incorporado 
ao serviço ativo em 1957, foi o primeiro navio 
da Marinha a ter hélice de passo controlado, e 
o primeiro navio a operar uma aeronave.

Foram dois anos de um Comando inten-
so e feliz. Comissões de Norte a Sul do Brasil. 
O aprendizado foi espetacular. Embora eu 
tenha me esforçado para ensinar algo a cada 
um a bordo, eu mesmo aprendi muito mais. 
Já totalmente à vontade no trato com pesso-
as, não mais sentia saudades dos equipamen-
tos de outrora. Agora, meu objetivo era cati-
var cada tripulante do navio a trabalhar com o 
máximo rendimento, em prol do navio. Proibi 
todo e qualquer atraso no licenciamento da 
Tripulação. Todos tinham que saber que era 
necessário trabalhar duro durante o expedien-
te para que o navio estivesse sempre pronto. 
Mesmo que o navio fosse receber a visita de um 
Almirante no dia seguinte!

Em viagem foi estabelecida a mesma 
rotina. Trabalho duro nas travessias, e o li-
cenciamento em curto prazo após a atraca-
ção. Recordava-me dos tempos de Segundo-
Tenente. O navio atracava às 8 da manhã, e a 
licença era, por vezes, já de noite. Nosso navio 
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tinha que ser diferente. E assim foi: o navio 
estava sempre pronto a receber qualquer visi-
tante, sempre pronto a executar qualquer fai-
na determinada pelo GNHo ou pela DHN, e 
sempre feliz. Que Tripulação eu tive!

Mas é sempre hora de nova partida. E 
em Belém do Pará, durante nossa segunda co-
missão Barra Norte, despedi-me do navio, dei-
xando-o em ótimas mãos. E então retornei, co-
mo sempre, à DHN. Fui designado para ser o 
Superintendente de Segurança da Navegação. 
Os desafios eram, e ainda são, imensos. 

Foram oito meses apenas, mas de um 
trabalho intenso. Felizmente, mais uma vez, o 
excelente padrão dos civis e militares que aqui 
labutam foi um fator fundamental para o bom 
trabalho. Aprendi muito sobre os assuntos rela-
cionados. Cada profissional da superintendên-
cia me ajudou a compreender um pouco des-
se intrincado mundo em contínua mudança. 
Impossível não perceber como cada um estava 
disposto a melhorar o nosso pedaço do mundo! 
Bastava uma palavra de incentivo, uma pergun-
ta às vezes, e um novo processo de deflagrava.

Deixei o serviço ativo em agosto de 
2008, após mais de 30 anos de efetivo servi-
ço. A cerimônia foi presidida pelo Diretor de 
Hidrografia e Navegação, Almirante Palmer, 
onde pude expressar minha imensa satisfação 
e gratitude pelos anos que aqui passei. Tive 
também a felicidade ter ao meu lado, também 
em sua despedida do serviço ativo, meu cole-
ga de turma, Comandante Felix. Iniciamos a 
caminhada no mesmo dia, no início de 1978, 
quando nos apresentamos para fazer os exames 
físicos para ingresso na EPCAR. Terminamos 
essa etapa profissional no mesmo dia.

A DHN de hoje

Para pensarmos um pouco na DHN de 
hoje, é importante falar se sua missão, que é:

“apoiar a aplicação do Poder 
Naval, por meio de atividades relacio-
nadas com a hidrografia, oceanogra-
fia, cartografia, meteorologia, nave-
gação e sinalização náutica, garantir a 
qualidade das atividades de segurança 

da navegação que lhe couberem na 
área marítima de interesse do Brasil e 
nas vias navegáveis interiores e, ainda, 
contribuir para projetos nacionais de 
pesquisa em águas jurisdicionais bra-
sileiras e dos resultantes de compro-
missos internacionais.”

Nessa descrição podemos apreciar a com-
plexa interrelação de atividades e de beneficiá-
rios dessas atividades. Lembrando a afirmati-
va do Almirante Roxo Freitas, essas áreas do 
conhecimento não podem ser desmembradas. 
Elas fazem parte da malha de conhecimento so-
bre a qual a DHN foi construída ao longo dos 
anos, por gerações de Hidrógrafos (em sentido 
amplo) que por aqui passaram.

A DHN continua sendo baseada nos 
mesmos ideais, compromissos e qualidade. 
Nosso trabalho deve ter sempre o carimbo de 
“calculado, conferido, verificado”. Esse é um 
conceito antigo, trazido desde muito tempo 
nos trabalhos da DHN. É um dos reflexos do 
vínculo entre as gerações!

Para o cumprimento de sua missão, a 
DHN conta com: pessoal qualificado; meios 
materiais (navios, equipamentos e sistemas e 
vínculos com instituições); e um compromisso 
formal (os diversos diplomas legais). E é no fa-
tor humano que temos que concentrar nossos 
esforços. É na solidez de cada pessoa que con-
solidamos a nossa instituição. Nos vemos ho-
je envolvidos em uma mudança cada vez mais 
frenética de paradignas, de padrões, de equipa-
mentos, etc.

E como preparar nossos Hidrógrafos 
para operar todos os sistemas? Temos que au-
mentar a carga horária dos nossos cursos de 
Hidrografia? Não necessariamente. O que te-
mos que fazer é ter o foco no conhecimento! A 
DHN precisa resistir, a todo o custo, às cons-
tantes pressões para que os recém formados 
Hidrógrafos cheguem a bordo com a habilidade 
para operar todos os sistemas hidrográficos. Se 
isso for feito, quando se mudarem os sistemas, 
se perde a qualificação. Porém, se o Hidrógrafo 
receber uma sólida base conceitual, estará pre-
parado para estudar qualquer manual, e para se 
manter sempre atualizado.

AULA INAUGURAL



14

Embora muitas vezes os novos equipa-
mentos chamem a atenção pela sua complexi-
dade, não se poder perder de vista os diversos 
serviços que aqui executamos. Esses mesmos 
Oficiais-Alunos que hoje se preparam para 
guarnecer nossos navios e operar os diversos 
sistemas de bordo, em breve retornarão para 
executar tarefas cada vez mais complexas, para 
o que terá que construir sua bagagem ao lon-
go do tempo. Concluir o curso de Hidrografia 
não é um fim. É apenas o começo. A partir dos 
sólidos conhecimentos aqui ministrados, ca-
da um dos Oficiais-Alunos vai construir uma 
carreira única. A DHN não tem dois Oficiais 
com idênticas habilidades, como acontece com 
muitos setores da Marinha.

Aqui na DHN, cada Hidrógrafo tem 
que se preparar para executar tarefas relacio-
nadas à(ao): construção da carta náutica; in-
formações de segurança da navegação; mode-
lagem numérica; previsão de tempo; sinaliza-
ção náutica; e-Navigation; Banco Nacional de 
Dados Oceanográficos; LEPLAC; PLADEPO; 
REMPLAC; REMO e REMAM, para citar al-
guns. Temos que estar sempre preparados para 
os desafios que surgem.

Como agora, em decorrência de compro-
missos internacionais, onde o Brasil, signatário 
da Convenção SOLAS, deve ter seu portfólio de 
cartas náuticas eletrônicas a cobrir nossa área de 
responsabilidade até 2010. Como foi no passa-
do para implantar a previsão numérica de tempo, 
para desenvolver programas de interesse nacional, 
para modernizar nossos navios, dentre outros.

Em suma, a DHN de hoje tem que se 
preparar para o futuro, com a mesma intensi-
dade com que realiza sua lide diária. E é aqui, 
na Superintendência de Ensino, que o desafio 
de preparar Hidrógrafos para o futuro se con-
centra. É pelo trabalho concentrado e orques-
trado nesse ambiente que se forjará cada nova 
geração de Hidrógrafos. Não se esqueçam de 
focar o conhecimento!

A DHN de amanhã

E quais são os nossos desafios de ama-
nhã? Que direção a DHN tomará? Permito-me 

destacar alguns tópicos, uns mais evidentes que 
outros, mas todos importantes, segundo meu 
ponto de vista:

– A carta náutica do futuro, uma mu-
dança da projeção plana para um mundo 3D, 
mais representativa do mundo real;

– O aumento do tráfego mercante, que 
vai requerer um maior conhecimento das áreas 
marítimas, costeiras e interiores;

– A construção de navios maiores, que 
demandarão mais conhecimento do ambiente 
marinho com o qual interagem;

– Navegação, integrando sistemas de di-
versos tipos, com foco no usuário e nos objeti-
vos a serem alcançados;

– A Amazônia Azul, um rico território, 
que nos pertence, e que demanda conhecimen-
to para sua proteção;

– Proteção do meio ambiente, com re-
quisitos cada vez mais restritivos, com uma 
demanda de conhecimento cada vez mais 
intensa;

– Superfície vertical de referência, em 
oposição ao uso de datum vertical local, para 
permitir cartas náuticas mais precisas;

– Previsão de tempo interativa, onde o 
Setor Operativo, principalmente, possa partici-
par e gerir a geração dos produtos de previsão e 
nos auxílios à decisão;

– Apoio à Marinha do amanhã, onde o 
uso de meios de complexa tecnologia, como o 
submarino nuclear, vai demandar pessoal ainda 
mais capacitado; e

– Hidrografia “civil”, onde essa atividade, 
cada vez mais requisitada em apoio ao processo 
de desenvolvimento nacional, possa ganhar sua 
correta dimensão no país.

Conclusão

Para concluir, nunca é demais frisar a 
parte mais importante na construção de uma 
instituição forte: a capacitação profissional. Em 
um mundo de complexas relações, de deman-
das cada vez mais elevadas por parte da socie-
dade organizada, de desafios de altos níveis, a 
estratégia deve ser centrada na criação de capa-
cidades. A DHN construiu sua fortaleza nesse 
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princípio, não escrito. Formando seu pessoal, 
atraindo capacidades externas, ligando a ativi-
dade docente com as demandas dos seus diver-
sos programas de trabalho.

Finalmente, permito-me aqui transmitir 
alguns conselhos a esses jovens Tenentes que 
iniciam sua jornada hidrográfica:

– Estudem: não existe atalho para o 
conhecimento;

– Aproveitem o curso: esses professores e 
instrutores estão entre os melhores que já vi;

– Estabeleçam sua rede de relacionamen-
tos: vocês vão sempre precisar de ajuda;

– Mantenham a visão de conjunto: obje-
tivos mais amplos estão sempre presentes;

– Fortaleçam o trabalho de equipe: é 
sempre melhor e mais eficiente;

– Conheçam a DHN: é preciso para o 
trabalho de equipe;

– Conheçam as demanda do país: a 
Marinha e a DHN devem servir ao Brasil;

– Mantenham o anonimato: é no tra-
balho anônimo de cada um que se constrói a 
DHN;

– Mantenham seu equipamento: tratem 
cada pedaço da DHN como se fosse seu;

– Leiam os manuais: neles está o conhe-
cimento concentrado sobre o assunto;

– Valorizem o seu pessoal: é ele que vai 
apoiá-los quando precisarem de ajuda;

– Continuem a estudar: nunca se con-
tentem com o básico; e

– Principalmente, não tenham medo de 
errar!

Deixo este conselho por último, porque 
o considero vital. Errar faz parte do processo 
de fazer. Procurem minimizar a chance de er-
ro, procurem diminuir a intensidade uma vez 
que ocorra. Mas tenham sempre a coragem de 
admitir que erraram. É o primeiro passo para 
a sua solução. Aprenda com seus erros. Outros 
também vão aprender. Se virem alguém perto 
de vocês que não erra, desconfiem! Ou não está 
fazendo nada, ou está escondendo os erros.

Do mesmo modo, aprendam a lidar 
com seus subordinados quando errarem, pe-
los mesmos motivos. E, principalmente, para 
dar-lhes a confiança de continuar trabalhando. 
Importante, também, observar o princípio bá-
sico de “não matar o mensageiro”. Incentivem 
seu pessoal a levantar e debater problemas. Eles 
não se resolvem sozinhos. Essas atitudes criam 
um ambiente favorável ao aperfeiçoamento 
pessoal, ao trabalho de equipe, à identificação 
de objetivos comuns e à diminuição da ocor-
rência de erros.

Por fim, desejo a todos os Oficiais-
Alunos, e aos seus Mestres, um feliz curso, lem-
brando que:

“Restará sempre muito o que fazer”

Muito obrigado!

AULA INAUGURAL



16

I) TRABALHOS REALIZADOS EM 2010

1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

 a) NOVAS EDIÇÕES

CARTA TÍTULO ESCALA EEDIÇÃO PRONTO

3300 Da Isla Banco Morales à Bahía de Asunción 1:25.000 1ª Junho

3301 Do Puerto Botânico à Puente Remanso Castillo 1:25.000 1ª Junho

3302 Do Riacho San Francisco (Boca Inferior) à Villa 
Haeyes

1:25.000
1ª Julho

3303 De Piquete-Cué à Vuelta Arecutacuá 1:25.000 1ª Julho

3304 Da Isla Arecutacuá a Estancia Olivares 1:25.000 1ª Julho

3305 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 1ª Julho

3306 Do Paso Mercedes ao Paso Palma Sola 1:25.000 1ª Novembro

3307 Da Isla Poybí a Isla Uruguaytá 1:25.000 1ª Novembro

3308 Do Paso Villa Rey ao Paso San Juan 1:25.000 1ª Novembro

3321 Do Paso Romero-Cué a Isla San Alfredo 1:25.000 1ª Março

3322 Da Isla San Alfredo a Isla San Juan 1:25.000 1ª Março

3323 Do Puerto San Juan ao Paso La Novia 1:25.000 1ª Fevereiro

3324 Do Paso La Novia ao Riacho San Carlos 1:25.000 1ª Fevereiro

3325 Da Isla San Carlos a Isla Piquete-Camba 1:25.000 1ª Março

3326 Da Isla Piquete-Cambá ao Paso Itá-ucú-Mí 1:25.000 1ª Março

3327 Do Paso Ita-Pucú-Mí ao Puerto Max 1:25.000 1ª Abril

3328 Da Isla Caá-Pucú-Mí a Isla Carayacito 1:25.000 1ª Abril

3329 De Itacuá ao Puerto Risso 1:25.000 1ª Junho

3330 Do Puerto Risso a Isla Dalmacia 1:25.000 1ª Junho

3331 Da Isla Dalmacia a Isla San Roque 1:25.000 1ª Junho

3366 De Corumbá ao Estirão da Água Branca 1:10.000 1ª Setembro

3367 Da Volta do Gato ao Passo do Pescador 1:10.000 1ª Junho

3368 Do Passo do Pescador a Ilha Passarinho Preto 1:10.000 1ª Junho

3369 Da Cancha do Tuiuiú a Cancha do Piuval 1:10.000 1ª Junho

3370 Da Volta Morcegueiro Ao Passo Da Faia 1:10.000 1ª Julho

3371 Do Passo da Faia a Volta Grande 1:10.000 1ª Julho

3372 Da Volta Grande a Ilha Estreita ou Pimenteira 1:10.000 1ª Julho

3373 Da Volta da Saracura ao Estirão Domingos  Ramos 1:10.000 1ª Julho

3374 Do Passo Domingos Ramos Inferior ao Passo 
Domingos Ramos Superior

1:10.000 1ª Julho

3375 Da Volta do Carandazinho a Volta do Cururu 1:10.000 1ª Julho

3376 Da Boca do Cururu a Ilha do Castelo 1:10.000 1ª Setembro

3377 Da Baía do Castelo ao Jatobazinho 1:10.000 1ª Setembro

3378 Do Passo do Tucano a Orçada Laranjeira 1:10.000 1ª Setembro
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3379 Da Orçada  Laranjeira a Ilha Laranjeira 1:10.000 1ª Setembro

3380 Da Volta da Baía Vermelha a Ilha Verde 1:10.000 1ª Setembro

3387 Da Cancha  Rufino ao Passo Rufino 1:10.000 1ª Setembro

3388 Da Ilha da Figueira ao Rio Boca do João 1:10.000 1ª Novembro

3389 Jusante da Ilha Piuva ao Passo Piuva Superior 1:10.000 1ª Novembro

3390 Do Morro Dourados à Boca do Amolar 1:10.000 1ª Novembro

3391 Do Amolar à Boca São Gonçalo 1:10.000 1ª Novembro

3392 Da Boca São Gonçalos ao Estirão Zé Dias 1:10.000 1ª Novembro

3393 Do Estirão Zé Dias a Boca Inferior do Corixo do 
Moquém 

1:10.000
1ª Setembro

3394 Da Foz do Rio Cuiabá ao Refúgio das Três Bocas 1:10.000 1ª Novembro

3395 Do Corixo do Moquém à Baía do Acurizal 1:10.000 1ª Novembro

3396 Da Ilha Acurizal à Boca da Figueira 1:10.000 1ª Novembro

3397 Do Estirão do Carandá Grande à Volta ao Argolão 1:10.000 1ª Novembro

3398 Da Volta do Argolão à Volta Canafrista 1:10.000 1ª Novembro

4411 Da Foz do Rio Trombetas ao Lago Quiriquiri 1:25.000 1ª Setembro

4412 Do Lago Quiriquiri ao Lago Paru 1:25.000 1ª Setembro

4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1ª Setembro

4414 Da Ilha Jacitara  ao Lago Axipica 1:25.000 1ª Setembro

4415 Do Estirão do França ao Lago Aracuã 1:25.000 1ª Setembro

4416 Do Lago Aracuã ao Lago Bacabal 1:25.000 1ª Setembro

4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1ª Setembro

4418 Porto Trombetas 1:25.000 1ª Setembro

21010
(int.4071)

De Cayenne ao Cabo Gurupi 1:1.000.000 1ª Outubro

21100 Do Cabo Orange à Ponta Tucumã 1:300.000 1ª Março

23200 De Santos a Paranaguá 1:300.000 1ª Abril

23600 Do Rio Grande ao Arroio Chuí 1:300.000 1ª Abril

23100 
(int.2124)

Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 2ª Junho

CARTA TÍTULO ESCALA PRONTO

b) REIMPRESSÕES

CARTA TÍTULO PRONTO

10 Costa Nordeste da América do Sul (INT 216) Agosto

30 Costa Sueste da América do Sul (INT 201) Novembro

52 Proximidades do Arquipélago de Fernando de Noronha Novembro

70 De Belmonte ao Rio de Janeiro Novembro

200 Da Ilha de Maracá à Ilha do Machadinho Agosto

201 Barra Norte do Rio Amazonas Julho

206 Canal de Santana Julho

210 Proximidades da Barra Norte do Rio Amazonas Agosto

TRABALHOS REALIZADOS EM 2010
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CARTA TÍTULO PRONTO

901 Porto de Maceió Dezembro

1200 Porto de Ilhéus à Ponta Cumuruxatiba Agosto

1501 Baía de Guanabara Maio

1503 Enseadas do Cabo Frio Setembro

1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio Junho

1506 Proximidades da Baía de Guanabara Maio

1507 Enseada de Macaé e Proximidades Março

1512 Porto do Rio de Janeiro Maio

1620 Da Barra do Rio de Janeiro à Ilha Grande Julho

1622 Baía de Sepetiba Maio

1635 Da Ilha das Couves à Ilha do Mar Virado Agosto

1636 Porto de Angra dos Reis e Proximidades Setembro

1637 Baía da Ribeira Dezembro

1701 Porto de Santos Dezembro

1801 Porto de Itajaí Março

2108 De Itapuã à Ponta do Arado Velho Agosto

3361 Da Ilha da Manga à Ilha Tira Catinga Novembro

3362 Da Ilha Tira Catinga à Volta Barros Novembro

3363 Da Volta Barros ao Passo de Santana ou Jatobá Novembro

3364 Da Volta do Jatobá ao Porto Arrozal Novembro

3365 Do Porto Tarumã a Corumbá Novembro

4102 A/B De Gurupá a Prainha Maio

4105 A/B De Parintins a Itacotiara Maio

4401 A/B Da Foz do Rio Trombetas ao Lago Paru Fevereiro

1.1 CARTAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS

a) NOVAS EDIÇÕES DE ENC

CARTA TÍTULO

BR3 22900 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR3 25110 Ilha Elefante e Proximidades

BR4 00810 Proximidades do Porto de Natal

BR4 25121 Baía do Almirantado (Ilha Rei George)

BR5 01513 Terminal GNL

BR4 41041 Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita

BR4 41042 Da Ilha de Santa Rita a Parintins

BR4 01645 Canal de São Sebastião

BR5 01801 Porto de Itajaí

BR4 41052 Da Costa do Giba a Itacoatiara

BR3 21100 Do Cabo Orange a Ponta Cambú
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CARTA TÍTULO

BR4 00243 Da Ilha Ituquara à Ilha dos Porcos

BR4 00244 De Gurupá à Ilha Ituquara

BR3 23200 De Santos a Ilha do Castilho

BR5 01108 Porto de São Roque
 

2 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS EDIÇÕES 

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

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

DH 3 Anais Hidrográficos 2009 66ª

DN 5 Almanaque Náutico 2011 67ª

DG 6 Tábuas das Marés para 2011 48ª

DH 2 Lista de Faróis 32ª

DH 8 Lista de Auxílio Rádio 12ª

DH 18 Lista de Sinais Cegos 6ª

DH 4 Especificações para Levantamentos Hidrográficos 3ª

DHN5942 Registro do Pluviógrafo 24h 1ª

Legislação sobre Cartografia brasileira e investigação científica na Plataforma 
Continental e águas sob jurisdição brasileira e controle de Levantamentos 
Hidrográficos.

3ª

b) REIMPRESSÕES

NÚMERO TÍTULO REIMPRESSÃO

DG 10-VI-1 Cartas de Correntes de Marés – Baía de Guanabara 4ª reimp.

DG 10-X-1 Cartas de Correntes de Marés – Rio Amazonas 2ª reimp.

DG 10-III-1 Cartas de Correntes de Marés – Porto de Madre de Deus 3ª reimp.

DH 1-III-12 Roteiro Costa Sul 4ª reimp.

DH 1-II-12 Roteiro Costa Leste 2ª reimp.

C-32 Nivelamento Geométrico 4ª reimp.

DHN 0618-1 Rosa de Manobras 1ª reimp.

DHN 0108-1 Certificado Compensação de Agulha 1ª reimp.

DN 3 Navegação Ciência e a Arte Volume 3 1ª reimp.

DHN 4504-3 Balizamento Cegos e Luminosos 3ª reimp.

DHN 6090-1 Certificado do Rei Neptuno 1ª reimp.

TRABALHOS REALIZADOS EM 2010
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II) PROGRAMAS DE CONCLAVES, INTERCÂMBIOS

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

 – Brasília, DF. Primeira Reunião do Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das 
Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CEx-CMCH-1/2010).                                                                    

– Brasília, DF. Segunda Reunião do Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das 
Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CEx-CMCH-2/2010).                                                                                      

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Rio Grande, RS. IV Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO 2010).

– Florianópolis, SC. Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM).

– São José dos Campos, SP. Encontro de Usuários de Sensoriamento Remoto das Forças 
Armadas (SERFA 2010).

– Belém, PA. XVI Congresso Brasileiro de Meteorologia (XVI CBMET).

– Belém, PA. 45º Congresso Brasileiro de Geologia (CBG).

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR 

– Buenos Aires, Argentina. Sexta Reunião da “Aliança Regional em Oceanografia para o 
Atlântico Sudoeste Superior e Tropical” (OCEATLAN VI).

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

– Paris, França. XLIII Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergover-
namental (XLIII IOC-EC).

– Buenos Aires, Argentina. Reunião da South West Atlantic Hydrographic Commission, da 
Organização Hidrográfica Internacional (SWAtHC).

– Nova Orleans, EUA. 2ª Reunião do Inter Regional Coordination Committee, da 
Organização Hidrográfica Internacional (IRCC). 

– Paramaribo, Suriname. Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic 
Commission, da Organização Hidrográfica Internacional (MACHC).

– Nova York, EUA. XX Reunião dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (XX MOSP).
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– Cambridge, United Kingdom. Reunião da Hydrographic Antartic Commission, da 
Organização Hidrográfica Internacional (HCA).

– Miami, EUA. 15a Sessão do Grupo de Direção do Projeto “Pilot Research Moored Array 
in the Tropical Atlantic” (PIRATA XV).

– Genebra, Suíça. 62ª Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica 
Mundial (OMM).

– Rostok, Alemanha. Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee, da 
Organização Hidrográfica Internacional (HSSC).

– Monte Carlo, Mônaco. XVII Reunião do “Advisory Board on the Law of the Sea”, da 
Organização Hidrográfica Internacional (ABLOS).

– São Petersburgo, Rússia. 8th Inland ENC Harmonization Group Meeting (IEHG).

– Sydney, Austrália. 2ª Reunião da World-Wide Navigational Warning Service Sub-
Committee, da Organização Hidrográfica Internacional (WWNWS2).

– Lima, Peru. Reunião do Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) do General 
Bathymetric Chart of Oceans (GEBCO) da Organização Hidrográfica Internacional (GEBCO-
SCUFN).

– Tóquio, Japão. 12th Standardization of Nautical Publications Working Group, da 
Organização Hidrográfica Internacional (SNPWG).

– Rostock, Alemanha. 20th Transfer Standard Maintenance and Application Development 
Working Group Meeting (TSMAD) and 2nd Data Information Portrayal Working Group 
(DIPWG), da Organização Hidrográfica Internacional (TSMAD 20).

– Sidney, Canadá. 21th Transfer Standard Maintenance and Application Development 
Working Group Meeting, da Organização Hidrográfica Internacional (TSMAD 21).

– Buenos Aires, Argentina. 13a Reunião International South Atlantic Bouy Program (ISABP-
XIII).

– Stavanger, Noruega. 2ª Reunião do Tidal and Water Level Working Group, da Organização 
Hidrográfica Internacional (TWLWG2).

– Callau, Chile. Reunião do Technical Sub-Committee on Ocean Mapping, da Organização 
Hidrográfica Internacional (TSCOM).

– Taunton, UK. Reunião do Comitê de Direção do RENC IC-ENC (SC) e reunião de 
controle do Instrumento de Cooperação Bilateral entre o Serviço Hidrográfico do Reino Unido 
(UKHO) e a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).

– Atenas, Grécia. Reunião do Comitê de Direção do RENC PRIMAR (PAC) e de contro-
le do Instrumento de Cooperação Bilateral entre o Serviço Hidrográfico Norueguês (NHS) e a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).

PROGRAMA DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS
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– Londres, Reino Unido. 56ª Sessão do Subcomitê de Segurança da Navegação (nav-56).

– Beijing, China. International Symposium on Scientific and Legal Aspects of the Regimes 
of the Continental Shelf and the Area.

 
1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR 

– Cidade do Cabo, África do Sul. 17ª Conference of the International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA-AISM).

– Marselha, França. 47ª Reunião do Conselho da International Association of Marine Aids 
to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

– Saint Germain, França. 48ª Reunião do Conselho da International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

– Saint Germain, França. 16ª Reunião do Comitê de Engenharia, Meio Ambiente e Preservação 
de Faróis Históricos (EEP), da Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities 
(IALA) (EEP16).

– Saint Germain, França. 31ª Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações 
(VTS), da Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) (VTS 31). 

– Saint Germain, França. 9ª Reunião do Comitê de e-Navigation da Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) (eNAV-9).

– Miami, EUA. 4th International Hydrographic Production Database (HPD) User 
Meeting.

– Nova York, EUA. Reunião com o GT dos Estados Partes sobre a carga de trabalho da 
Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) e com a Divisão de Assuntos Oceânicos e do 
Direito do Mar (DOALOS) sobre a organização dos trabalhos relativos à XXV Sessão da CLPC.

– Saint Germain, França. Workshop de Treinamento no uso da Ferramenta de Gerenciamento 
de Risco IWRAP MK II da IALA.

– Orlando, Florida, EUA. 1st International MapWindow GIS Users and Developers 
Conference.

– Port of Spain, Trinidad & Tobago. IBSC 33 - International Board on Standards of 
Competence.

– Sydney, Austrália. 24th FIG International Congress 2010.

– Minas, Lavalleja - Uruguai. VI Congresso Uruguaio de Geologia.

– Saint Germain en Laye, França. 15ª Sessão do Comitê de Gerência de Auxílios à Navegação 
(ANM) da IALA.
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– Melbourne, Austrália. World Meteorological Organization Maritime Safety Services 
Enhancement Workshop (MSSworkshop).

– Portland, Oregon, EUA. The Institute of Navigation Conference (ION GNSS 2010).

– Oban, Reino Unido. Tropical Moored Buoy Implemation Panel (TIP)/26th Session of the 
Data Buoy Cooperation Panel (DBCP-XXVI).

– Saint Germain em Laye, França. Ports and Waterways Safety Assessment (PAWSA) Training 
Seminar e IALA Waterway Risk Assessment Program (IWRAP - Mk2) Training Seminar.

– Simon´s Town, África do Sul. 7th Chart Standardization and Paper Chart Working Group 
Meeting - CSPCWG 7.

– Montevidéu, Uruguai. Seminário de Hidrografia de Águas Someras – 2010.

– Washington, EUA. CARIS Inland ENC Worshop.

– Montevidéu, Uruguai. Reunion de Coordinacion para Armonizacion del Limite Exterior 
de la Plataforma Continental - (COALEP).

2 – INTERCÂMBIOS

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

– Intercâmbio com o Centro Aeroespacial Alemão.

– Intercâmbio com Instituto o Hidrográfico de Portugal.

– Intercâmbio a bordo do Navio Hidrográfico “Stiglich”, da Marinha de Guerra do Peru.
– Intercâmbio de oficial e praça da Marinha peruana no Centro de Hidrografia da Marinha 

(CHM).

III) CURSOS E ESTÁGIOS EM INSTITUIÇÕES EXTRA-MB

1 – CURSOS EXTRA-MB (MESTRADO)

– Geomatics Engineering Fredericton. Canadá.

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

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

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

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

– Use and Interpretation of Numerical Weather Prediction Products – Reino Unido.
– Curso de Operações em Águas Antárticas – Chile.

CURSOS
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IV) CURSOS REGULARES

Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval, por meio de atividades relacio-
nadas com a hidrografia, oceanografia, cartografia, meteorologia, navegação e sinalização náutica, 
a DHN promove a realização de cursos do Sistema de Ensino Naval que lhe competem e super-
visiona a participação do pessoal da Marinha nos eventos sob a sua orientação técnica, tais como 
conclaves, intercâmbios, estágios e demais cursos.

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

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

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

Trata-se de atividade basilar desta Diretoria, sendo que em 1993 o Curso de Aperfeiçoamento 
de Hidrografia para Oficiais foi reconhecido como categoria “A” pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), e em 2010 o Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Sargentos foi 
reconhecido por aquela Organização como categoria “B” o que atesta a excelente qualidade dos 
cursos ministrados e demonstra que a DHN, a cada dia, se qualifica para superar os novos desafios 
dessa ampla área de conhecimento, investindo na qualificação de seu pessoal.

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

Oficiais que concluíram o 63º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais – 
Turma 2010:

Primeiro-Tenente VINÍCIUS SANTOS PESSANHA
Primeiro-Tenente EDUARDO AUGUSTO SARAIVA GOMES
Primeiro-Tenente ROMERSON XAVIER VELOSO
Primeiro-Tenente DANIEL DE AZEVEDO DIAS DOS SANTOS
Primeiro-Tenente DANIEL DRUMOND GAMA
Primeiro-Tenente ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
Primeiro-Tenente CARLOS ACOSTA JUNIOR
Primeiro-Tenente MARCOS FELIPE MARINHOS MOURA
Primeiro-Tenente FELIPE FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Tenente GUILHERME PIRES BLACK PEREIRA
Primeiro-Tenente CARLOS DANIEL SODRÉ VIEIRA
Primeiro-Tenente THIAGO GOMES DE OLIVEIRA
Capitão-Tenente  CARLOS TACOA GARRIDO

1° Colocado: Primeiro-Tenente VINÍCIUS SANTOS PESSANHA, com média final 9,656. 

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. 
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Consiste em uma medalha em vermeil. 

Concedido ao Primeiro-Tenente VINÍCIUS SANTOS PESSANHA, com média final 9,656.

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

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

Concedido aos seguintes alunos: 
Primeiro-Tenente VINÍCIUS SANTOS PESSANHA, com média final 9,656; Primeiro-

Tenente EDUARDO AUGUSTO SARAIVA GOMES, com média final 9,612; Primeiro-Tenente 
ROMERSON XAVIER VELOSO, com média final 9,599; e Primeiro-Tenente DANIEL DE 
AZEVEDO DIAS DOS SANTOS, com média final 9,509.

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

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.

Concedido ao Primeiro-Tenente VINÍCIUS SANTOS PESSANHA, com média final 9,855. 

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

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.

Concedido ao Primeiro-Tenente  EDUARDO AUGUSTO SARAIVA GOMES, com média 
final 9,770. 

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

Militares que concluíram o 38° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2010: 

 3ºSG-HN 99.2069.27     HELIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES
 3ºSG-HN 99.1936.80     ALAN DA SILVA PEREIRA
 3ºSG-HN 99.2056.88 ERIC DE MELO SILVA

 3ºSG-HN 99.1967.51 GEORGE SANTOS VALENTE
 3ºSG-HN 99.2119.21 EDIMIR MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR
 3ºSG-HN 99.1823.60 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

CURSOS
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 3ºSG-HN 99.2067.22 FRANCISCO EUGENIO LEITE DO NASCIMENTO
 3ºSG-HN 98.1097.58 MILTON DE AQUINO SILVA
 3ºSG-HN 86.7587.48 RONALDO CORRÊA REZENDE
 3ºSG-HN    99.2073.11     LUCIANO DE LIRA PRAZERES
 3ºSG-HN 85.3350.11 MAGNO WANDER SOUTO CONCEIÇÃO
 3ºSG-HN 99.1872.56 GRACIANO SOUZA KOLOKAS
 3ºSG-HN 97.1070.18 REINALDO JOSÉ BARROS GONÇALVES
 3ºSG-HN    06.7172.41  JOAQUIM RODRIGO IBARRA DE SANTANA 
 3ºSG-HN    99.2046.73 RODRIGO MAGALHÃES ANDRADE
 3ºSG-HN 99.1945.62     FRANCISCO JADER SOUSA CARNEIRO
 3ºSG-HN    99.1960.51     ANDRÉ JESUS DA SILVA
 3ºSG-HN    97.1143.24    JANIOVAN PEREIRA LIMA

1° Colocado: 3ºSG-HN HELIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, com média final  9,458.

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. 

Concedido ao: 3ºSG-HN HELIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, com média final  
9,458.

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

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao: 3ºSG-HN HELIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, com média final 
9,753.

 
PRÊMIO “RADLER DE AQUINO” 

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

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao: 3ºSG-HN HELIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES, com média final 
9,174.

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
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Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação (C-Ap-
HN) que obtiver a maior média na área de Geofísica, que abrange as disciplinas de Meteorologia e 
Oceanografia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao 3ºSG-HN ERIC DE MELO SILVA, com média final 9,590.

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

Militares que concluíram o 24° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2010:

3ºSG-FR 99.2048.35 ALESSANDRO FELIPE FERREIRA 
3ºSG-FR 99.2071.25 JACKSON RODRIGUES MEMORIA 
3ºSG-FR 99.1944.90 FILEMON LOPES MOREIRA E SOUZA 
3ºSG-FR 99.2071.50 JANAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA CHAVES 
3ºSG-FR 99.1865.94 ODIVANILDO GOUVEIA DE SOUZA 
3ºSG-FR 99.1993.86 JOSÉ LEVI CAMARÃO RODRIGUES 
3ºSG-FR    99.1954.88 RANIERE MAZILLE DE ARAÚJO
3ºSG-FR    99.1958.10    WANDERLEI DA SILVA MAUÉS 
3ºSG-FR     97.1134.41    GIOVANI DE SOUZA MATOS 
3ºSG-FR     99.1951.43    MANOEL THIAGO BEZERRA LOUREIRO 
3ºSG-FR     97.1139.99    OLIVAN NUNES NEVES 

1° Colocado: 3ºSG-FR ALESSANDRO FELIPE FERREIRA, com média final 9,633.

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. 

Concedido ao 3ºSG-FR ALESSANDRO FELIPE FERREIRA, com média final 9,633.

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

aquele que obtiver média final igual ou superior a 9,5. 
Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.  

Concedido ao 3ºSG-FR ALESSANDRO FELIPE FERREIRA, com média final 9,633.

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-AP-FR) que ob-

tiver a maior média na área de Equipamentos de Sinalização Náutica, que abrange a disciplina de 
Equipamentos de Sinalização Náutica II, desde que não tenha obtido média inferior a 8,0. 

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.

Concedido ao 3ºSG-FR JACKSON RODRIGUES MEMORIA, com média final 9,500. 

CURSOS
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PRÊMIO “FAROLEIRO ARÊAS” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que obti-

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.  

Concedido ao 3ºSG-FR ALESSANDRO FELIPE FERREIRA, com média final 9,834. 

PRÊMIO “FAROLEIRO NASCIMENTO”

Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que 

obtiver a maior média na área de Sinalização Náutica, que abrange as disciplinas de Sinalização 
Náutica e Sinalização Náutica Aplicada II, desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação.  

Concedido ao 3ºSG-FR ALESSANDRO FELIPE FERREIRA, com média final 9,567. 

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

Militares que concluíram o 49° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2010: 

MN 06.0387.94 ADRIANO FEITOSA DA COSTA 
MN 06.0345.51 ALEXANDRE SALGADO LESSA DOS SANTOS 
MN 06.0364.06 LUCAS SARAIVA PASSOS 
MN 06.0351.16 FRANCISCO MARLON MORAIS BELEM 
MN 06.0384.76 ARQUIMEDES MAIA NETO 
MN 06.0204.11 PAULO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 
MN 06.0205.77 ANDRE LUIS PEREIRA 
MN 06.0192.34 IURY SILVA DE ASSIS 
MN 06.0283.90 DIEGO MATEUS MENDES CANDIDO 
MN 06.0358.92 JONILSON GUSMAO RODRIGUES 
MN 06.0379.25 HUGO SEBASTIÃO NUNES DA SILVA 
MN 06.0336.36 HUGO CANDIDO ABREU CALABRO 
MN  05.0303.40 ATHILA PIRES DE JESUS 
MN 06.0185.81 FABIANO DE SOUZA ROSA 
MN 06.0342.84 ELISMAR DE ALMADA SANTOS 
MN 06.0292.21 JEFFERSON THIAGO DOS SANTOS 
MN 06.0388.08 DUHARE DA SILVEIRA FERNANDES 
MN 06.0403.81 WILLIAM DE ABREU MOREIRA 
MN 04.0471.25 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 
MN 06.0354.77 ROGERIO ORNELIS DA SILVA
MN       17.3078.35   PETRUS JOHANNES (Namíbia)
MN       17.2834.72      AMBROZIUS DEON CRHRIS T JOMBE (Namíbia)
MN R1070624       MARCEL PAUL ANOEWARTJA (Suriname)

1° Colocado: MN ADRIANO FEITOSA DA COSTA, com média final 9,453.
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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. 

Concedido ao MN ADRIANO FEITOSA DA COSTA, com média final 9,453. 

PRÊMIO “BARÃO DE JACEGUAY” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver maior média na área de 

Hidrografia, que abrange as disciplinas de Topografia, Cartografia, Sondagem, Marés e Hidrografia 
Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN ADRIANO FEITOSA DA COSTA, com média final 9,762.

PRÊMIO “OCEANOGRÁFICO” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-ESP-HN que obtiver a maior média na área de 

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN ADRIANO FEITOSA DA COSTA, com média final 9,509.

PRÊMIO “NAVEGADOR” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver maior média na área de 

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN FRANCISCO MARLON MORAIS BELEM, com média final 9,139.

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

Militares que concluíram o 25° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2010:

MN 06.0361.12    MARCIO MARTINS DE SOUZA
MN 06.0342.09 JOSENILSON MARQUES RODRIGUES 
MN 06.0340.80 ANDRE MONTEIRO DE LIMA 
MN 06.0406.67 FABIO WILSON MONTEIRO DA SILVA 
MN 05.1186.38 NIKSON MEDEIROS FIGUEIRA 
MN 06.0305.72 RONALD RODRIGO NASCIMENTO DE MELO 
MN 06.0361.80 JONATHAS SILVA DA COSTA 
MN 05.0977.38 ERICKSON GEORGE DE OLIVEIRA COSTA 
MN 06.0334.07 PAULO RANGEL BARROS SILVA 
MN 06.0334.23 LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

CURSOS
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 MN  06.0286.59 EVERTON ALVES SILVA 
 MN  06.0290.60 IURE DOS SANTOS FONSECA 
 MN  06.0386.97 ATILA DA VEIGA RIBEIRO

1° Colocado: MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 9,901. 

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. 

Concedido ao MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 9,901. 

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

aquele que obtiver média final igual ou superior a 9,5 em suas respectivas especialidades:
Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido aos seguintes alunos: 
MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 9,901; MN JOSENILSON 

MARQUES RODRIGUES, com média final 9,609; MN ANDRE MONTEIRO DE LIMA, com 
média final 9,562.

PRÊMIO “ALMIRANTE ALVES CÂMARA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de Equipamentos 

de Sinalização Náutica, que abrange as disciplinas de Equipamento de Sinalização Náutica I e Fontes 
de Energia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 9,638.

PRÊMIO “SUBOFICIAL OLIVEIRA” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de Navegação, 

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 10,000.
 

PRÊMIO “MESTRE JOÃO DOS SANTOS” 
Oferecido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de Sinalização 

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

Consiste em um certificado assinado pelo Exm° Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação. 

Concedido ao MN MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 9,925.



CAHO 2010

C-AP-FR 2010

C-ESPc-FR 2010

C-AP-HN 2010

C-ESPc-HN 2010



32

A Operação Antártica (OPERANTAR) 
XXVIII, iniciada no dia vinte e seis de outubro 
de dois mil e nove e encerrada em dezessete de 
abril de dois mil e dez, foi marcada pela parti-
cipação conjunta de dois navios da Marinha do 
Brasil durante todo o período de abastecimento 
e pesquisas na Estação Antártica Comandante 
Ferraz (EACF). Além do NApOcARongel, o 
Navio Polar (NPo) Almirante Maximiano re-
gistrou sua primeira participação na campanha 
ANTARTICA. 

O NApOcARongel recolheu pesquisado-
res do refúgio Emílio Goeldi, na Ilha Elefante, 
que monitoraram a distribuição das áreas de 
reprodução, muda e de alimentação das popu-
lações de aves, para futura análises de sua evo-
lução e na avaliação de impacto ambiental.

Também realizou apoio oceanográfico 
para o monitoramento da dinâmica das águas 

Navio de Apoio Oceanográfico 
“Ary Rongel”

superficiais, da concentração de nutrientes na 
coluna d’água, dos processos dinâmicos que 
enriquecem as águas superficiais geladas e da 
interação da luz com a água do mar. O acom-
panhamento destes processos contribuirá para 
a avaliação dos níveis da biomassa de fitoplânc-
ton e inferir o consumo da base da cadeia ali-
mentar para os oceanos do planeta. 

O navio atuou também como platafor-
ma coletora de dados para a compreensão das 
trocas de CO2 entre o oceano e a atmosfera 
na região Antártica. A descoberta dos níveis 
de pressões parciais de gases dissolvidos na at-
mosfera correlacionados com dados de origem 
biológica são parâmetros constituintes relevan-
tes para o estudo do clima. Para tal, o navio 
realizou diversas estações oceanográficas na 
Antártica. Recolheu e lançou sensores óticos 
e equipamentos de fundeios oceanográficos 



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXVII 33

que ficam imersos por um ano, armazenan-
do dados de correntes e avaliando as proprie-
dades físicas da água do mar no Estreito de 
Bransfield. 

Além desses projetos, apoiou ainda o re-
colhimento de um acampamento no Estreito 
Fildes que monitora parâmetros atmosféri-
cos e da água do mar na superfície a fim de 
identificar o papel dos aerossóis nos proces-
sos biogeoquímicos das alterações climáticas 
ocorridas no trecho Atlântico Sul - Península 
Antártica.

No período de vinte e dois de novembro 
até trinta e um de dezembro de dois mil e dez da 
campanha ANTARTICA XXIX, o navio atuou 
como o agente de cooperação com o Programa 
Antártico Búlgaro, apoiando logisticamente a 
Estação Búlgara na Ilha de Livingston. O na-
vio conduziu sete componentes do Grupo Base 

Búlgaro e o material para o funcionamento da 
estação durante o verão. 

Em onze de dezembro o navio atendeu a 
um chamado da estação Polonesa para o resgate 
de dois poloneses que realizavam pesquisas no 
refúgio de Lions Rump, na Ilha Rei George. 

Após esse atendimento, o navio deman-
dou a Baía do Almirantado para apoio logís-
tico à EACF, transferindo óleo combustível e 
material necessários a sua manutenção e para o 
apoio às pesquisas brasileiras na região. 

Estão ainda previstos para a comissão o 
apoio a um projeto destinado a investigar os 
processos oceânicos e costeiros por meio da 
observação do derretimento do manto de gelo 
antártico. A interpretação deste evento con-
tribuirá para avaliar o seu impacto no oceano 
adjacente e seus sinais na circulação oceânica 
global, e desta maneira, no clima global. 

Também realizou apoio oceanográfico 
para o monitoramento da dinâmica das águas 
superficiais, da concentração de nutrientes na 
coluna d’água, dos processos dinâmicos que 
enriquecem as águas superficiais geladas e da 
interação da luz com a água do mar. O acom-
panhamento destes processos contribuirá para 
a avaliação dos níveis da biomassa de fitoplânc-
ton e inferir o consumo da base da cadeia ali-
mentar para os oceanos do planeta. 

O navio atuou também como plataforma 
coletora de dados para a compreensão das tro-
cas de CO

2
 entre o oceano e a atmosfera na re-

gião Antártica. A descoberta dos níveis de pres-
sões parciais de gases dissolvidos na atmosfera 

correlacionados com dados de origem biológi-
ca são parâmetros constituintes relevantes para 
o estudo do clima. Para tal, o navio realizou 
diversas estações oceanográficas na Antártica. 
Recolheu e lançou sensores óticos e equipa-
mentos de fundeios oceanográficos que ficam 
imersos por um ano, armazenando dados de 
correntes e avaliando as propriedades físicas da 
água do mar no Estreito de Bransfield. 

Além desses projetos, apoiou ainda o re-
colhimento de um acampamento no Estreito 
Fildes que monitora parâmetros atmosféricos e 
da água do mar na superfície a fim de identifi-
car o papel dos aerossóis nos processos biogeo-
químicos das alterações climáticas ocorridas no 
trecho Atlântico Sul - Península Antártica.

COMISSÕES
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No período de vinte e dois de novembro 
até trinta e um de dezembro de dois mil e dez da 
campanha ANTARTICA XXIX, o navio atuou 
como o agente de cooperação com o Programa 
Antártico Búlgaro, apoiando logisticamente a 
Estação Búlgara na Ilha de Livingston. O na-
vio conduziu sete componentes do Grupo Base 
Búlgaro e o material para o funcionamento da 
estação durante o verão. 

Em onze de dezembro o navio atendeu a 
um chamado da estação Polonesa para o resgate 
de dois poloneses que realizavam pesquisas no 
refúgio de Lions Rump, na Ilha Rei George. 

Após esse atendimento, o navio deman-
dou a Baía do Almirantado para apoio logís-
tico à EACF, transferindo óleo combustível e 
material necessários a sua manutenção e para 
o apoio às pesquisas brasileiras na região. 

Estão ainda previstos para a comissão o 
apoio a um projeto destinado a investigar os 
processos oceânicos e costeiros por meio da 
observação do derretimento do manto de gelo 
antártico. A interpretação deste evento con-
tribuirá para avaliar o seu impacto no oceano 
adjacente e seus sinais na circulação oceânica 
global, e desta maneira, no clima global.
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Navio Polar 
“Almirante Maximiano”

No dia 17 de abril o navio atracou no cais 
leste do AMRJ, encerrando assim sua participa-
ção na OPERANTAR XXVIII, a primeira reali-
zada após sua incorporação à MB. Ao término da 
comissão foram computados um total de 113,5 
dias mar e 17.938,0 milhas náuticas navegadas. 
Além disso, o navio realizou 128,3 horas de 
operações aéreas, e atracou nos seguintes portos: 
Rio Grande – RS, Montevidéu (URUGUAI), 
Mar Del Plata (ARGENTINA), Ushuaia 
(ARGENTINA), Talcahuano (CHILE) e Punta 
Arenas (CHILE).

No ano de 2010, realizou seu primei-
ro PMG no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro. Na oportunidade foram realizados di-
versos serviços relevantes, estando os principais 
destacados abaixo:

I – Instalação da Gôndola e equipamen-
tos hidroceanográficos

COMISSÕES
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A gôndola possui comprimento de 9,4 
metros e largura de 3,7 metros, e sua face infe-
rior está a cerca de 1,1 metros sob a quilha do 
navio. Nela foram alojados os transdutores dos 
seguintes equipamentos:

a) Ecobatímetro Multifeixe EM-302, 
para águas profundas, fabricado pela empresa 
KONGSBERG;

b) Perfilador de Sub fundo SBP-300, 
operando na faixa de frequência de 3,5 a 7KHz, 
fabricado pela empresa KONGSBERG;

c) Ecobatímetro Monofeixe EA-600, 
com transdutores de 18, 38 e 200KHz; e

d) Perfilador de Acústico Doppler de 
Correntes (ADCP), operando na frequência de 
75KHz, fabricado pela TELEDYNE.

Segue abaixo um desenho esquemático 
da gôndola e uma foto pós instalação:

II – Instalação do Guincho oceanográfi-
co marca DYNACON com 8000mts de cabo 
eletromecânico

O guincho foi instalado na área da garagem 
do ROV e sobre um convés mezanino construído 
especialmente para alojá-lo. O serviço foi terceiri-
zado e executado pela empresa NATEC. 

Após concluir o período de manutenção 
geral (PMG) no AMRJ, o navio suspendeu no 
dia 03 de dezembro de 2010 para realizar ex-
periência de máquinas pós PMG, CIASA e a 
etapa BRAVO de qualificação de alguns mili-
tares de sua equipe de manobra e crache, estan-
do na ocasião nas proximidades de Arraial do 
Cabo. Terminados os eventos acima citados, 
a partir no dia 07 de dezembro foi iniciada a 
demanda para a cidade de Rio Grande e con-
sequentemente a OPERANTAR XXIX. No 
trânsito, foram realizados os comissionamentos 
dos equipamentos instalados na gôndola, o que 
foi conduzido por dois engenheiros da empresa 
KONGSBERG.
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No dia 11 de dezembro, o navio atracou 
no porto de Rio Grande e realizou o embarque 
de carga de projetos científicos, além do recebi-
mento das vestimentas especiais para os mem-
bros da tripulação. Na tarde do dia seguinte, o 
navio desatracou e iniciou a demanda para as 
proximidades da Ilha Elefante, de forma a efe-
tuar o lançamento dos projetos Virgínia I e II 
naquela ilha, e proceder o apoio ao projeto Pio 
Collepicolo. No trânsito, realizou o recebimen-
to das duas aeronaves que estavam no NApOc 
Ary Rongel, o que ocorreu num ponto locali-
zado na região central do estreito de Drake, no 
dia 19 de dezembro. 

Na manhã do dia 20 o navio posicio-
nou-se na face oeste da Ilha Elefante e aguar-
dou a melhoria das condições meteorológicas 
para iniciar as tarefas programadas. Estando 
a visibilidade abaixo dos mínimos necessá-
rios à condução de operações aéreas, deman-
dou o sul da ilha, nas proximidades da ponta 
Fossati, de maneira a realizar o lançamento de 

pesquisadores do projeto Pio Collepicolo por 
meio de bote. Entretanto, as condições de mar 
não permitiram a execução da faina e o navio 
voltou a posicionar-se na parte oeste da ilha. 
Com a melhoria das condições no segundo 
tempo, teve início o transbordo de pessoal e 
carga, a qual contemplou o apoio a ambos os 
projetos mencionados. Ao final do dia, 60% da 
carga pertencente aos projetos Virgínia I e II 
fora lançada, e um ponto de interesse do proje-
to Pio Collepicolo atendido. 

Com condições meteorológicas e de 
mar favoráveis, o transporte de carga e pesso-
al foi reiniciado na manhã do dia 21, sendo 
encerrado cerca de 1500P. Após isso, o navio 
realizou sua primeira estação oceanográfica, 
em apoio ao projeto Pio Collepicolo, arrian-
do a ROSSETI a cerca de 46 metros de pro-
fundidade. Terminadas as fainas previstas, o 
navio iniciou demanda para o porto de Punta 
Arenas, onde atracou na tarde do dia 24 de 
dezembro.

COMISSÕES
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Navio Hidrográfico “Sirius”

No período de 2 de fevereiro a 28 de 
abril, o navio desatracou do Píer Almirante 
Paulo Irineu Roxo Freitas para complementar 
o LH-024/2009 efetuado na Elevação do Rio 
Grande em apoio ao Programa de Prospecção 
e Exploração de Recursos Minerais da Área 
Internacional do Atlântico Sul e Equatorial 
(PROAREA). Dessa forma, foi realizada son-
dagem multifeixe com o ecobatímetro EM-
302, obtendo dados geodésicos, geológicos e 
batimétricos, bem como, a atualização da Carta 
Náutica nº 30 e coleta de dados que contribu-
íssem para a navegação.

Com o auxílio dos pesquisadores do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) foi pos-
sível a identificação de feições geológicas de 
interesse, além de, por meio da análise das in-
formações de “backscatter”, identificar regiões 

com diferentes tipos de sedimentos e subsídios 
para o planejamento de futuras atividades de 
coleta de amostras de fundo.
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Durante a Comissão, o navio visitou 
os Portos de Montevidéu e Mar del Plata, 

realizando intercâmbio cultural e científico com 
os Serviços Hidrográficos dos países visitados.

No período de 4 a 18 de maio, foi re-
alizada comissão em apoio ao Destacamento 
do Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade 
(DesPOIT). Nesta ocasião, o Navio desatracou 
do Píer Almirante Paulo Irineu Roxo Freitas, 
com objetivo de transportar para o Posto 
Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT) 

material e pessoal, realizar ação de presença em 
torno das Ilhas Martin Vaz, inspecionar os si-
nais náuticos da Ilha da Trindade e apoiar as 
atividades do PROTRINDADE.

COMISSÕES
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Navio Hidroceanográfico
 “Cruzeiro do Sul”

O Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro 
do Sul” iniciou suas atividades operativas do ano 
de 2010, realizando no período de 12 de maio 
a 2 de junho, na área marítima compreendida 
entre o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a 
Comissão CBO / COSTA SUL II, com a missão 
de representar a DHN no Congresso Brasileiro 
de Oceanografia em Rio Grande (RS) e reali-
zar coleta de dados oceanográficos em apoio ao 
PLADEPO. Durante a comissão houve o em-
barque de universitários de cursos de oceanogra-
fia de várias universidades do país, cumprindo 
seus requisitos de estágio embarcado.

Dando continuidade às atividades de 
2010, o navio realizou no período de 25 de ju-
nho a 25 de agosto, na área marítima compreen-
dida entre o Estado de São Paulo e o Estado do 
Rio Grande do Norte, a Operação MCT I que 
contemplou a Comissão COSTA RIO I (em 
apoio ao Projeto Oceano-Rio, da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro) e a Comissão 
ILHAS OCEÂNICAS I (em apoio ao Projeto 
Camadas Finas Oceânicas, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco), cujo propósito 
principal foi contribuir para a coleta de dados 
ambientais em apoio aos projetos de pesquisas 
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aprovados pelo MCT e à produção de informa-
ções ambientais (oceanográficas e meteorológi-
cas) para o planejamento das operações navais 
no inverno. 

Finalizando as atividades de 2010, o na-
vio realizou no período de 25 de novembro a 22 
de dezembro, na área marítima compreendida 
entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado 
do Rio Grande do Sul, a Operação MCT II 
que contemplou a Comissão CARBONO 
S-SE, em apoio aos projetos “A dinâmica das 
frentes da plataforma e talude superior no Sul 
e Sudeste do Brasil e sua influência nos fluxos 
de carbono entre oceano e atmosfera” (FURG/
USP/UFSC/UNESP/UERJ/UFRJ) e “Estudo 
observacional e numérico dos fluxos de ca-
lor, momentum e CO2, na interface oceano-
atmosfera do Oceano Atlântico Sul (Atlantic 
Ocean Carbon Experiment – ACEx/INPE)”. 
Estiveram embarcados 16 pesquisadores, reali-
zando diversas atividades, dentre elas: estações 
oceanográficas, lançamentos de radiossondas 
em balões meteorológicos, monitoramento de 
CO2 na camada de interação oceano-atmosfe-
ra, filtragem de amostras de água para monito-
ramento de fitoplâncton, carbono e nutrientes, 
lançamento de redes de arrasto vertical, entre 
outras.

COMISSÕES
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Navio Hidroceanográfico Faroleiro 
“Almirante Graça Aranha”

Em 2010, o navio realizou um Período 
de Manutenção Geral, na Base Naval do Rio 
de Janeiro, ocasião em que foram prontificados 
diversos setores vitais, a fim de possibilitar, com 
segurança, seu retorno ao mar. Neste período, 
foram realizadas as seguintes obras: 

- revisão geral do Motor de Combustão 
Principal e dos Motores de Combustão Auxiliar, 
revisão nos geradores principais, substituição 
de redes, revisão geral das bombas, substituição 
de válvulas de fundo, tratamento e pintura de 
tanques, revisão do grupo de osmose reversa, 
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substituição de chapeamento, revitalização do 
convôo, reforma dos camarotes, cobertas e sa-
nitários, reparo na tampa do porão bem como 
a substituição de cabeços e buzinas.

Em 24 de junho de 2010, foi reclassifica-
do como Navio Hidroceanográfico Faroleiro. A 
fim de executar as diversas fainas hidrográficas 
como coleta de dados oceanográficos, meteo-
rológicos, além das atividades inerentes à sina-
lização náutica, recebeu diversos investimentos 

em termos de capacitação para realização de 
atividades de coleta de dados, dentre os quais 
destaca-se: um moderno ecobatímetro científi-
co (EA 600), um guincho oceanográfico capaz 
de operar até 2000m de profundidade, uma es-
tação lateral, reforma do seu guindaste poden-
do lançar/recolher boias meteoceanográficas, 
instalação de camarotes para até quinze pesqui-
sadores bem como, a instalação de laboratórios 
de pesquisa.

No período de 22 de julho a 21 de ou-
tubro de 2010, uma equipe volante do navio 
realizou sondagem com a finalidade de  atuali-
zação das cartas náuticas da Baía de Guanabara 
e de avaliação da situação do assoreamento nas 
proximidades dos píeres da Base Naval do Rio 
de Janeiro.

COMISSÕES
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Navio Oceanográfico
 “Antares”

No período de 7 de junho a 7 de julho, 
o Navio Oceanográfico “ANTARES” realizou, 
na região oceânica compreendida entre os es-
tados de São Paulo e Espírito Santo, cobrindo 
as Bacias Petrolíferas de Santos e de Campos, a 
Operação OCEANO SUDESTE V, para cum-
prir as tarefas de coleta de dados oceanográfi-
cos, meteorológicos, batimétricos, e verificação 

Durante toda a Comissão, o navio 
contou com a participação de estudantes de 
graduação e pesquisadores das seguintes ins-
tituições: Universidade Federal do Rio de 

dos auxílios à navegação, com o propósito de 
contribuir para a produção de informações am-
bientais, para apoio ao planejamento das opera-
ções navais, em situação de outono, bem como 
para enriquecer o Banco Nacional de Dados 
Oceanográficos em apoio ao PLADEPO, per-
fazendo um total de 2.567,8 milhas navegadas 
em 22,5 dias de mar.

Janeiro (UFRJ), Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (IOUSP), 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), Universidade Federal do Ceará 
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(UFC), Centro de Previsão do Tempo e 
Estudos Climáticos do INPE (CPTEC), 

Centro Regional de Natal do INPE (CRN), 
INPE e IRD.

No período de 12 de julho a 2 de setem-
bro, o navio realizou, na região oceânica limi-
tada pelo litoral brasileiro, pelo meridiano de 
35o W e pelos paralelos de 15o N e 20o S, em 

pontos afastados de aproximadamente 1.000 
milhas náuticas (1.850 km) da costa, a opera-
ção PIRATA BR XII, perfazendo um total de 
6.292 milhas navegadas em 36 dias de mar.

O PIRATA – Pesquisa Piloto com Rede 
de Boias Fixas no Atlântico Tropical – é um 
projeto de cooperação entre instituições cien-
tíficas do Brasil (INPE - Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), da França (IRD - Institut de 
Recherche pour le Développement) e dos Estados 
Unidos da América (NOAA - National Ocean 
Atmospheric Administration), tendo como 

COMISSÕES
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propósito estudar as interações entre o oceano 
e a atmosfera na região do Atlântico Tropical. 
Esses estudos têm por instrumento uma rede 
de boias fixas do tipo ATLAS, que coletam e 
disseminam, por satélite, dados meteorológicos 
e oceanográficos.

As tarefas dessa Comissão consistiram no 
recolhimento e na substituição de sensores de 
oito bóias ATLAS fundeadas em profundida-
des superiores a 4.000 metros, além da coleta 
de dados oceanográficos e meteorológicos ao 
longo de todo o deslocamento do navio.
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Navio Hidroceanográfico 
“Amorim do Valle”

Durante o ano de 2010, o navio con-
cluiu seus Períodos de Manutenção Geral e de 
Docagem Extraordinário, realizando testes de 
máquinas e comissão de adestramento da tri-
pulação, objetivando a prontificação do ma-
terial e pessoal para a Inspeção Operativa em 
2011. Desta forma, o Navio Hidroceanográfico 
Amorim do Valle estará apto a cumprir comis-
sões de hidroceanografia e de lançamento, re-
colhimento e rodízio de boias.

O navio realizou levantamento hidro-
gráfico na área do canal de acesso ao Depósito 
de Combustíveis da Marinha, na Baía de 
Guanabara, Rio de Janeiro. A sondagem re-
gular monofeixe realizada teve como objeti-
vo a geração de subsídios para a confecção 
de um bacalhau, a fim de atualizar a Carta 
Náutica 1517 – Proximidades da Ponta do 
Matoso.

Adicionalmente, foi efetuada a sondagem 
próxima ao Dique Almirante Régis, no AMRJ. O 
levantamento em tela visou atualizar informações 
batimétricas da área de atracação do NAE São 
Paulo, possibilitando a produção de um bacalhau 
para a Carta Náutica 1515 – Baía de Guanabara 
– Ilha do Mocanguê e Proximidades.

COMISSÕES
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Navio Hidroceanográfico 
“Taurus”

Por ocasião da docagem do navio em 
abril de 2010, em cumprimento ao Programa 
Geral de Manutenção de Meios – PROGEM, 
uma equipe do navio realizou a determinação 
de coordenadas das antenas dos posicionadores 
GPS, possibilitando assim calcular os off-set 
aos demais sensores e periféricos, componentes 
do sistema de aquisição de dados multifeixe.

Para realizar essa tarefa foram emprega-
dos métodos topográficos de posicionamento, 
tais como irradiação e poligonação, além de ni-
velamentos, geométrico e trigonométrico. Os 
equipamentos utilizados foram o nível Leica 
modelo NA 724  e a estação total Leica modelo 
TCR 407 Power.
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A determinação das novas coordenadas 
dos sensores e suas respectivas incertezas con-
tribuirão para aperfeiçoar a classificação dos 
Levantamentos Hidrográficos realizados pe-
lo navio em cumprimento as especificações 
constantes na publicação Especificações para 
Levantamentos Hidrográficos da Organização 
Hidrográfica Internacional (S-44).

Em cumprimento a um acordo firmado 
entre a Marinha do Brasil e a Secretaria Especial 
de Portos da Presidência da República (SEP/
PR), no período de 26 a 30 de julho, o Navio en-
viou uma equipe para realizar um Levantamento 

Hidrográfico nas proximidades do Terminal de 
Contêineres (TECON) do Porto de Itaguaí - RJ.

A equipe se utilizou dos programas 
HYPACK (versão 6.2.0.5), CARIS HIPS&SIPS 
(versão 7.0) e CARIS GIS (versão 4.4ª) para aqui-
sição, processamento e edição dos dados de bati-
metria, respectivamente. O total de área sondada 
foi de 0,98 Km2.

Os resultados deste Levantamento servirão 
de base para a elaboração de um projeto de enge-
nharia da Diretoria de Obras Civis da Marinha 
(DOCM), objetivando a expansão daquela área 
portuária.

COMISSÕES

o registro de cenas obtidas pelo satélite ALOS, 
e dos dados da cobertura aérea realizada na-
quela cidade pela Seção de Geodésia - CHM-
31.  O resultado da vetorização destes arqui-
vos será utilizado na atualização do contorno 
da Carta Náutica 1507 – Enseada de Macaé e 
Proximidades.

Em atendimento ao Plano de Trabalho 
de 2010, do Centro de Hidrografia da Marinha, 
realizou-se no período de 18 a 22 de outubro 
um Levantamento Geodésico na cidade de 
Macaé-RJ.

Foram determinadas as coordenadas de 
37 (trinta e sete) pontos no terreno objetivando 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PREVISORES 
DO SERVIÇO METEOROLÓGICO MARINHO – 
ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA DE HAYES

Numerical Predictions Division (DPN). The 
survey also intended to identify the customers’ 
expectations so that the service may be impro-
ved. Data from 15 questionnaires answered by 
the forecasters were used. Each questionnaire 
had 15 evaluation items (questions) grouped 
into 6 quality dimensions. The reliability and 
punctuality had low reliability, indicating the 
need to reformulate some items in the questio-
nnaire. The results of the survey showed that, 
despite the high degree of customers’ satisfac-
tion, a revealing percentage of regular answers  
highlights the need for improving some servi-
ces and products.

Keywords: Questionnaires; Customer 
satisfaction; Quality dimension; Correlation; 
Improvements.

1.  INTRODUÇÃO

A Divisão de Previsão Numérica (DPN) é 
responsável pela geração e manutenção dos pro-
dutos oriundos dos modelos numéricos utiliza-
dos pelos previsores do Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM).  Estes produtos numéricos 
são também disponibilizados, conforme solici-
tação, para navios da Marinha do Brasil e para 
organizações públicas ou privadas. Ademais, o 
público em geral tem acesso a esses produtos 
por meio da Internet. 

Tendo em vista a intenção do Centro de 
Hidrografia da Marinha de obter a certifica-
ção ISO 9001 para o serviço de produção do 

RESUMO

O objetivo deste trabalho é avaliar o 
grau de satisfação dos previsores do Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM) que utilizam 
os produtos numéricos disponibilizados pela 
Divisão de Previsão Numérica (DPN). Além 
disso, a pesquisa procura identificar aspectos 
que esses usuários considerem importantes, e, 
consequentemente, subsidiar a implementa-
ção de melhorias.  Foram utilizados os dados 
de 15 questionários respondidos pelos previso-
res. Cada questionário consistia de 15 itens de 
avaliação (perguntas), que foram agrupados em 
6 Dimensões da Qualidade. As dimensões de 
Confiabilidade e de Pontualidade apresentaram 
baixa confiabilidade, indicando necessidade de 
reformulação de algumas perguntas do questio-
nário. O resultado da pesquisa mostrou que, 
apesar do alto grau de satisfação dos usuários, 
o percentual significativo de respostas regulares 
evidencia a necessidade de melhorias em alguns 
serviços e produtos.

Palavras-chave: Questionário; Satisfação 
do cliente; Dimensões de qualidade; Correlação; 
Implementação de melhorias.

ABSTRACT

The objective of this article is to eva-
luate the degree of satisfaction of the Marine 
Meteorological Service (MMS) forecasters that 
use the numerical products supplied by the 
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METEOROMARINHA, verificou-se a neces-
sidade de medir a satisfação dos usuários dos 
produtos e serviços disponibilizados pela DPN. 
Assim, este trabalho apresenta um estudo pre-
liminar abrangendo apenas um dos grupos 
dos clientes (ou usuários) da DPN, que são os 
previsores do tempo, por serem estes os usu-
ários mais diretamente impactados por esses 
produtos.

Dentro das metodologias existentes e 
analisadas, optou-se pela metodologia de Hayes 
(1995) por ter bom embasamento científico e 
abordar com simplicidade todos os passos para 
construir e analisar um questionário.

Este artigo está dividido em três partes: 
aspectos da metodologia empregada, os resulta-
dos a partir da consolidação dos dados da pes-
quisa e as conclusões.

2.  METODOLOGIA

A metodologia adaptada do método de 
HAYES foi dividida em quatro passos:

2.1.  Identificação das Dimensões da Qualidade 
e agrupamento dos itens nas dimensões

Foi adotada a sistemática dos incidentes 
críticos, cuja principal vantagem é a utilização 
de informações oriundas dos clientes para de-
finição de suas necessidades. Neste método, 
identificam-se as experiências positivas e ne-
gativas vivenciadas pelos próprios usuários evi-
tando, desta maneira, a utilização de padrões já 
existentes.

2.2.  Técnica dos Incidentes Críticos

Esta sistemática busca, por meio do re-
lato dos próprios usuários, identificar suas 
necessidades.

A aplicação da técnica de incidentes crí-
ticos consistiu dos seguintes passos:

a) Criação dos Incidentes Críticos:
Através de e-mail foi enviado um formu-

lário (Apêndice A) para cada previsor, de forma 
que estes pudessem descrever suas experiências, 

positivas ou negativas, acerca dos serviços e 
produtos oferecidos pela DPN; 

b) Classificação dos Incidentes Críticos:
Os incidentes críticos foram agrupados 

conforme suas semelhanças;
c) Itens de satisfação correspondentes a 

cada grupo de incidentes críticos:
Uma frase foi escrita para cada grupo, de 

forma a refletir o conteúdo destes incidentes, 
gerando assim os itens de satisfação;

d) Classificação dos itens de satisfação 
em grupos, onde cada grupo representa uma 
necessidade do cliente:

Os itens de satisfação semelhantes foram 
agrupados para formar a necessidade específica 
do cliente ou uma Dimensão da Qualidade.

Dimensões da Qualidade são aspectos 
do produto ou serviço a partir dos quais o 
cliente avalia seu desempenho. Parasuraman 
et al. (1985) sugerem que os clientes só con-
seguem, ao avaliar a qualidade de um serviço, 
distinguir 5 dimensões, são elas: Tangibilidade, 
Confiabilidade, Presteza, Garantia e Empatia.

Neste estudo, os itens de satisfação foram 
agrupados em Satisfação Geral com o Produto, 
Satisfação Geral com o Apoio e em 4 Dimensões 
da Qualidade, sendo elas: Disponibilidade, 
Presteza, Confiabilidade e Pontualidade.

2.3.  Consistência Estatística (Confiabilidade) 
– Estimativa Cronbach

A confiabilidade foi calculada para cada 
dimensão utilizando-se a estimativa Alfa de 
Cronbach. Trata-se de um índice de consis-
tência que assume valores entre 0 e 1 e serve 
para medir a homogeneidade entre as pergun-
tas. Dado um conjunto de perguntas dentro de 
uma mesma dimensão, espera-se que se uma 
pessoa atribui uma nota alta em dada questão, 
atribuirá notas altas às outras dentro desta mes-
ma dimensão.

Foram utilizados os dados de 15 questio-
nários respondidos pelos previsores do SMM. 
O cálculo da estimativa é feito tomando-se 
como base as correlações (Quadro1) entre as 
respostas de uma questão, comparativamen-
te a outras, dentro de uma mesma Dimensão 
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da Qualidade. Em seguida, as consistências 
internas de cada Dimensão da Qualidade são 
calculadas, aplicando-se a estimativa Alfa de 
Cronbach por meio da fórmula abaixo:

Equação 1 –	Estimativa	Alfa	de	Cronbach

Onde: k é o número de itens dentro de 
uma determinada dimensão

X
ii 

e X
ij 

são elementos da matriz de 
correlação

2.4.  Determinação das correlações 

Foi medida a correlação item-total, que 
é a correlação entre um item e a soma total de 
pontos obtidos pelos demais itens que avaliam 
aquela dimensão. Além disso, foram medidas 
as correlações entre cada item com a Satisfação 
Média, com a Satisfação Geral com o Produto 
e com a Satisfação Geral com o Apoio, assim 
como as correlações de cada dimensão com a 
Satisfação Média (Quadro 1).

A satisfação média foi considerada como 
sendo a média aritmética dos 15 itens de satisfa-
ção respondidos por cada cliente, enquanto que a 
satisfação geral foi representada por duas dimen-
sões no questionário, sendo elas: satisfação geral 
com o produto e satisfação geral com o apoio. 

Espera-se que essas medidas forneçam 
os subsídios necessários para se avaliar qual das 
dimensões da qualidade, as quais refletem as 
necessidades dos clientes, estão mais correla-
cionadas com a satisfação geral. 

2.5.  Apresentação das perguntas

Na introdução do questionário foi infor-
mado qual o propósito do questionário bem 
como as instruções para preenchê-lo. Utilizou-
se a Escala de Likert por permitir que os en-
trevistados respondam, com graus variados de 
satisfação, a cada item que descreve o serviço 
ou produto, escolhendo-se como termos da es-
cala: ótimo (5), bom (4), regular (3), ruim (2) 
e péssimo (1). 

Considerando-se também a relevância de 
se medir, neste tipo de pesquisa, a “satisfação” 
e a “insatisfação”, os conceitos da Escala de 
Likert foram convertidos em dois índices per-
centuais (TEIXEIRA et al., 2004):

a) Índice médio de satisfação: representa 
o percentual de respostas “ótimo” e “bom” em 
relação ao total de perguntas respondidas nas 6 
dimensões;

b) Índice médio de insatisfação: repre-
senta o percentual de respostas e “ruim” e “pés-
simo” em relação ao total de perguntas respon-
didas nas 6 dimensões;

Por meio deste mesmo critério foi possí-
vel estabelecer os índices de satisfação e de in-
satisfação geral com o produto e com o apoio, 
quando aplicados aos dados da dimensão 
“Satisfação Geral com o Apoio” e “Satisfação 
Geral com o Produto”.

Foram estabelecidas, a partir dos itens 
gerados, seis Dimensões da Qualidade, são elas: 
Disponibilidade, Presteza, Confiabilidade, 
Pontualidade, Satisfação Geral com o Produto 
e Satisfação Geral com o Apoio.

O agrupamento dos 15 itens de satisfa-
ção nas Dimensões da Qualidade foi classifica-
do da seguinte forma:

- Disponibilidade: apoio da equipe e 
acessibilidade à equipe;

- Presteza: presteza do serviço e tempo 
de espera;

- Confiabilidade: confiabilidade dos pro-
dutos fornecidos e adequação dos produtos;

- Pontualidade: pontualidade que os pro-
dutos são disponibilizados, rapidez na prontifi-
cação dos produtos;

- Satisfação Geral com o Produto: obje-
tividade, clareza, apresentação e qualidade dos 
produtos gerados; e

- Satisfação Geral com o Apoio: maneira 
com que as sugestões foram recebidas, atendi-
mento das sugestões dos previsores e satisfação 
com o serviço oferecido.

Após o agrupamento dos itens de satisfa-
ção em cada uma das seis dimensões, foi calcu-
lada a confiabilidade. 

Primeiramente, foi calculado o coeficien-
te de correlação para os dados do questionário, 
conforme a tabela abaixo:
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Calculando a confiabilidade de cada di-
mensão, a partir da estimativa Alfa de Cronbach, 
obteve-se:

 
r

xx
( Presteza) = 0,80

r
xx 

(Confiabilidade) = 0,34
r

xx (
Pontualidade) = 0,31

r
xx 

(Satisfação Geral com o Produto) = 0,77
r

xx 
(Satisfação Geral com o Apoio) = 0,71

Segundo Hayes (1995), as medidas de 
confiabilidade devem ser maiores ou iguais a 
0,80 para que o questionário seja considerado 
consistente, ou seja, indicar que as questões 
dentro de uma mesma dimensão são coerentes 
entre si e capazes de expressar o grau de satisfa-
ção do cliente. 

Observe que as dimensões Presteza e 
Disponibilidade apresentam valores signifi-
cativos para Confiabilidade, enquanto as di-
mensões de Satisfação Geral com o Produto e 
Satisfação Geral com o Apoio, embora abaixo 
do valor ideal sugerido em Hayes (1995), po-
dem ser consideradas adequadas para fins práti-
cos. Contudo, as dimensões de confiabilidade e 
pontualidade apresentam valores muito baixos. 
Isto sugere que a formulação destas perguntas 
tenha gerado ambigüidades que prejudicaram 

Tabela 1	–	Coeficiente	de	correlação	de	Spearman	aplicado	aos	dados	do	questionário

seus resultados. Diante disso, verifica-se a ne-
cessidade de que as questões, dentro destas di-
mensões, sejam reformuladas ou que algumas 
outras sejam inseridas ou excluídas do questio-
nário. Essas alterações serão discutidas adiante.

3.  RESULTADOS 

A fim de se obter uma visão geral dos re-
sultados bem como do grau de satisfação dos 
usuários, serão apresentados os índices percen-
tuais de satisfação, insatisfação e de respostas 
regulares. Com isso, espera-se identificar em 
que pontos os serviços e produtos apresentam 
deficiências. Além disso, por meio da análise das 
correlações nas várias Dimensões da Qualidade 
será possível definir a estratégia a ser seguida de 
forma a manter a melhoria contínua dos servi-
ços e produtos disponibilizados pela DPN.

A figura 1 exibe o grau de satisfação geral 
dos previsores, ou seja, são considerados tan-
to os serviços quanto os produtos oferecidos. 
Observa-se que embora haja um alto índice 
de satisfação (78,7%), o número de respostas 
regulares (19,11%) indica que melhorias de-
vem ser implementadas tanto na prestação dos 
serviços quanto nos produtos. Este resultado é 
confirmado pelos resultados apresentados na 
figura 2 e na figura 3, onde os percentuais de 
satisfação e insatisfação apresentam resultados 
semelhantes.

r
xx

 (Disponibilidade) = 0,85 =
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Índices Médios de Satisfação e de Insatisfação Geral

Satisfação Geral

Insatisfação Geral

Respostas Regulares

2,22%

19,11%

78,67%

Figura 1 – Índices de Satisfação e de Insatisfação Geral

Índices Médios de Satisfação e de Insatisfação com o Produto

Satisfação Geral 
com o Produto

Insatisfação Geral 
com o Produto

Respostas 
Regulares com o 
Produto

1,67%

21,67%

76,67%

Figura 2 - Índices Médios de Satisfação e de Insatisfação com o produto
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Índices Médios de Satisfação e de Insatisfação com o Apoio

Satisfação Geral 
com o Apoio

Insatisfação Geral 
com o Apoio

Respostas 
Regulares com o 
Apoio

4,44%

20,0%

75,56%

Figura 3 - Índices Médios de Satisfação e de Insatisfação com o apoio

O Quadro 1 apresenta os resultados de várias correlações feitas após o agrupamento dos da-
dos em Dimensões da Qualidade. O cálculo destas correlações indicará qual a estratégia a ser segui-
da para melhoria dos serviços e produtos, a fim de que o grau de satisfação dos usuários apresente, 
em pesquisas futuras, maiores índices.
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Quadro  1 - Correlações dos dados agrupados / SM = Satisfação Média      SG = Satisfação Geral

No Quadro 1, observa-se que os itens das 
Dimensões Confiabilidade e Pontualidade apre-
sentam baixas correlações item-total com os de-
mais itens, dentro de cada dimensão da qualida-
de. Esse resultado confirma, juntamente com a 
baixa confiabilidade calculada acima (r

xx 
= 0,34 e 

r
xx
= 0,31, respectivamente) a necessidade de refor-

mulação das perguntas dentro destas dimensões. 
Os demais itens mostraram correlações item-total 
relativamente altas, indicando que os mesmos es-
tão bem classificados dentro de cada dimensão da 
qualidade (HAYES, 1995). As correlações item-
satisfação média são elevadas, com exceção das 
Dimensões Confiabilidade e Pontualidade, em 
virtude dos problemas citados acima. 

No caso da Satisfação Geral com o 
Produto e da Satisfação Geral com o Apoio, as 
correlações foram menores que a de Satisfação 
Média. Nos itens que apresentam uma correla-
ção aceitável (acima de 0,50), isso indica que os 
itens de satisfação utilizados no formulário estão 
adequados às necessidades dos clientes. Além 
disso, os itens que mais se correlacionam com a 
satisfação geral dos clientes são: adequação dos 
produtos, acessibilidade à equipe, maneira com 
que as sugestões foram recebidas e qualidade dos 
produtos, ou seja, são estes os itens que devem 
ser muito bem cuidados dentro da DPN.

Vale destacar que a correlação de 0,94 ob-
tida entre a Satisfação Média e a Satisfação Geral 
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com o Apoio indica que a satisfação dos previso-
res está altamente ligada à forma com que as su-
as sugestões e necessidades são atendidas. Além 
disso, a correlação de 0,80 entre a Satisfação 
Média e a Disponibilidade, seguida de uma cor-
relação de 0,78 obtida entre a Satisfação Média 
e a Satisfação Geral com o Produto, evidenciam 
que a satisfação destes usuários está altamente 
relacionada ao apoio da DPN à qualidade e com 
apresentação dos produtos.

 Na análise do questionário, foram detecta-
dos alguns questionamentos com ambiguidades, 
exigindo modificações para que estes se apresen-
tem de forma mais clara para os entrevistados. 
As principais alterações ocorreram na dimensão 
Pontualidade, que foi totalmente reformulada, e 
na dimensão Confiabilidade, onde foi incluída a 
questão “Coerência dos dados comparando com 
a situação real”.  Com essas alterações e melhorias 
no questionário, chegou-se à forma apresentada 
no Apêndice B, que será utilizada nas próximas 
pesquisas de satisfação efetuadas pela DPN.

4.  CONCLUSÃO

Nesta primeira pesquisa de satisfação de 
clientes realizada pela DPN, embora tenham 
sido constatados alguns problemas, foram 
identificadas informações e sugestões que ser-
virão de apoio à tomada de decisão para as 
melhorias dos produtos e serviços oferecidos 
pela DPN.

Verificamos por meio de métodos esta-
tísticos que medem a consistência das pergun-
tas dentro de um questionário, que alguns dos 
questionamentos apresentavam ambigüidades 
que justificam a alteração e a inclusão de novas 
perguntas para estudos futuros. Desta forma, 

as alterações foram feitas e o novo questionário 
(Apêndice B) poderá ser utilizado em outras pes-
quisas de opinião a serem aplicados pela DPN.

Com relação à satisfação dos previsores, 
constatou-se que o índice de satisfação, em 
torno de 80%, pode ser melhorado por meio 
da identificação das causas que motivaram o 
número significativo de respostas regulares. 
Verificou-se que as melhorias devem priorizar 
o atendimento às sugestões dos previsores, o 
acesso dos previsores à DPN e as melhorias na 
apresentação dos produtos.  

Além das 15 perguntas, o questionário 
incluía um espaço para que os entrevistados ex-
pusessem suas opiniões, sugestões e críticas. Por 
meio destas informações, e tendo em vista as di-
mensões que devem ser priorizadas para aumen-
tar a satisfação dos previsores, foi possível orga-
nizar uma lista, não apresentada neste trabalho, 
com vários itens que, na opinião dos próprios 
usuários, devem ser aprimorados. Esta lista será 
apresentada ao Encarregado da DPN e espera-
se que, após a implementação de melhorias, as 
quais considerem e priorizem as Dimensões da 
Qualidade aqui expostas, os índices de satisfação 
apresentem valores acima dos atuais 80%.

Além disso, sugere-se que as próximas 
pesquisas de opinião possam abranger outros 
usuários dos produtos e serviços da DPN, 
como os navios da Esquadra, as organizações 
extra-Marinha e os usuários dos produtos dis-
ponibilizados na internet.

Verifica-se que este tipo de pesquisa po-
de ser uma ferramenta útil, não apenas para 
identificar problemas, mas também como ins-
trumento de auxilio à tomada decisão por meio 
da identificação e da priorização das necessida-
des dos usuários.
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Apêndice A – Formulário de Entrevista
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Apêndice B – Questionário Modificado
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A CARTA NÁUTICA DE PEDRO NUNES
Antonio	Vieira	Martins1

RESUMO

A partir da experiência de um passageiro, 
em pleno século XXI, ao realizar a travessia do 
Atlântico em uma moderna aeronave, o autor 
procura despertar a curiosidade do leitor para 
questões cujas razões históricas remontam ao 
século XVI, durante a epopéia dos grandes des-
cobrimentos portugueses. Toma Pedro Nunes 
como protagonista da história e destaca a impor-
tância da educação no sucesso daquele grande 
empreendimento. Ao analisar as suas sugestões 
para modificar e aperfeiçoar a carta de marear, o 
artigo levanta a questão sobre a origem da pro-
jeção de Mercator e aponta para o isomorfismo 
das soluções do problema da representação da 
loxodrômica sobre um plano. Conclui que, na 
hipótese das duas soluções não serem aceitas co-
mo isomórficas, elas apresentam uma estrutura 
de pensamento semelhante. Mostra, ainda, que 
o artifício sugerido por Pedro Nunes para mini-
mizar a deformação da projeção cilíndrica equa-
torial, ou seja, o cilindro secante, ainda é usado 
modernamente pelos Serviços Hidrográficos de 
diversos países. Finalmente, destaca a possível 
causa da homenagem de dar nome de Pedro 
Nunes a uma moderna aeronave. 

Palavras-chave: História da cartogra-
fia náutica; Cartografia dos descobrimentos; 
Cartografia náutica; Náutica; Ortodrômica; 
Loxodrômica; Carta de marear; Projeção de 
mercator; Pedro Nunes; Mercator.

ABSTRACT

From the experience of a passenger in the 
XXI century, in making the Atlantic crossing 
in a modern aircraft, the author tries to entice 
the reader to issues whose historical reasons da-
ting back to the sixteenth century, during the 
epic of the great Portuguese discoveries. Pedro 
Nunes takes the protagonist of the story and 
highlights the importance of education in the 
success of that great enterprise. By analyzing 
your suggestions to modify and improve the 
letter of sailing, the article raises the question 
of the origin of the Mercator projection and 
points to the isomorphism of the solutions to 
the problem of representation of the rhumb 
line on a plan. We conclude that, if the two 
solutions are not accepted as isomorphic, they 
have a structure similar thought. It shows that 
the device suggested by Nunes to minimize 
deformation of the equatorial cylindrical pro-
jection, in other words, the drying cylinder, 
is still used by modern Hydrographic Services 
of several countries. Finally, it highlights the 
possible cause of the honor of giving name of 
Nunes to a modern aircraft.

Keywords: Nautical history of carto-
graphy, Cartography of discoveries, Nautical 
cartography, Nautical, Great circle, Rhumb, 
Sea charts, Mercator projection, Pedro Nunes, 
Mercator.

1	 Engenheiro	 Cartógrafo	 e	 Civil,	 MSc	 em	 Geomática,	 Professor	 aposentado	 da	 UERJ	 e	 do	 CAHO	 –	 Curso	 de	
Aperfeiçoamento	em	Hidrografia	para	Oficiais	da	Marinha	do	Brasil.
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1.  INTRODUÇÃO

1.1.  A menor distância entre dois pontos nem 
sempre é a reta

Atualmente, algumas companhias de na-
vegação aérea disponibilizam aos seus usuários 
um sistema de informação geográfica que per-
mite o acompanhamento da trajetória seguida 
pelo avião desde a sua origem até ao seu desti-
no. Quem viaja entre dois continentes como 
o europeu e o americano, com esses pontos de 
origem e destino tendo latitudes não muito di-
ferentes, por exemplo: 39 graus para Lisboa e 
41 graus para Nova Iorque, percebe que o avião 
descreve na tela uma trajetória curva, se a pro-
jeção cartográfica do mapa for a de Mercator.

Olhando para a tela que mostra o mapa, 
o passageiro percebe que o avião fez um grande 
desvio e que, em vez de seguir direto sobre o 
Atlântico, preferiu fazer aquela curva dirigin-
do-se, inicialmente, um pouco para o norte até 
certo ponto para, a partir daí dirigir-se para 
o sul. A curiosidade dele aumenta ainda mais 
logo após o desembarque daquela aeronave da 
TAP, sigla de Transportes Aéreos Portugueses, 
ao olhar para a fuselagem do avião, próxima 
à cabine do piloto, ele vê escrito o nome do 
avião: Pedro Nunes. Ele se pergunta se haveria 
alguma relação entre estes fatos.

Um dos propósitos deste artigo é satisfa-
zer a curiosidade desse passageiro e, ao mesmo 
tempo, render um tributo a Pedro Nunes ho-
menageado, não só com o nome de uma aero-
nave, mas também com o nome de um navio 
do Instituto Hidrográfico Português.

Atualmente, a percepção da forma das 
trajetórias seguidas por aviões ou navios po-
de parecer simples e evidente, mas foi preciso 
muito tempo para que os navegantes a enten-
dessem. O primeiro a perceber a natureza e 
a razão desta trajetória foi o português Pedro 
Nunes (1502 – 1579). Nasceu em Alcácer do 
Sal, no sul de Portugal, na mesma região onde 
se situam as cidades de Sagres e Lagos, as quais 
tiveram papel de destaque na epopéia dos des-
cobrimentos portugueses. Ele foi professor de 

Matemática das Universidades de Coimbra e 
Lisboa e licenciou-se para assumir o cargo de 
cosmógrafo real e teve uma participação ativa 
na formação de pilotos das embarcações que 
dariam continuidade às grandes navegações 
portuguesas iniciadas no século anterior.

A arte de navegar começou por se basear 
essencialmente em regras de caráter prático e 
empírico, não sendo necessário possuir grandes 
conhecimentos técnicos ou “científicos” para 
realizá-la, pelo menos até aos finais da Idade 
Média. A formação dos homens que condu-
ziam os navios no mar fazia-se junto a outros 

Figura 1	–	Trajetória	na	Projeção	de	Mercator	–	Fonte:	(CRATO,	2010)
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com mais experiência. Ao se afastar da costa, 
foi necessário usar a navegação astronômica e 
realizar alguns cálculos para a obtenção da lati-
tude a partir da observação da altura do Sol ou 
de uma estrela acima do horizonte.

Pedro Nunes teve uma formação bas-
tante completa no nível da matemática e rea-
lizou diversos estudos no âmbito dessa ciência. 
Desenvolveu conceitos de aplicação da mate-
mática à náutica tendo ensinado esses concei-
tos a diversos membros da nobreza portuguesa, 
entre os quais alguns dos infantes. Entre esses 
estudos destacam-se aqueles que dizem respeito 
à marcação de direções sobre a superfície ter-
restre e à respectiva representação nas cartas 
usadas em navegação. Ele se propôs resolver o 
seguinte problema: será que para viajar entre 
dois pontos é conveniente tomar sempre a mes-
ma direção? Esse problema lhe foi apresentado 
por Martim Afonso de Sousa, fundador das 
primeiras colônias que Portugal teve no Brasil. 
Querendo navegar do Rio da Prata para Lisboa, 
verificou que não bastava deslocar-se para les-
te e que precisava se deslocar também para o 
norte. Mas o que se deve destacar como mais 
importante é que não era fácil perceber quando 
e onde se deveria alterar a direção da trajetória 
da embarcação.

A genialidade de Pedro Nunes consiste 
em ter distinguido claramente, em 1537, duas 
possíveis trajetórias em alto mar. Uma seria a 

trajetória correspondente à menor distância en-
tre dois pontos, traduzida geometricamente por 
um arco de círculo máximo sobre uma esfera – é 
a chamada ortodromia, que na carta de Mercator 
também é representado por uma curva com a 
concavidade voltada para o equador da carta. 
Outra seria a trajetória seguida por um barco 
que mantivesse sempre a mesma orientação em 
relação ao norte – é a chamada linha de rumo, 
mais tarde conhecida como loxodromia, como 
ilustra a Figura 2, para o caso de um avião. 

As duas trajetórias só coincidem quando 
se viaja ao longo do equador ou de um meridia-
no. Em todos os outros casos são diferentes.

Em seus estudos teóricos, Pedro Nunes 
expõe o processo de cálculo a ser usado para a 
determinação das constantes alterações da dire-
ção que se está seguindo. O processo se baseia 
na analogia dos senos, teorema desenvolvido 
pelo árabe Jabir Ibn Aflah no início do século 
XII [Canas – 2002]. Em termos práticos, ele 
aconselhava que a direção fosse alterada cada vez 
que a latitude se alterasse em um grau. Apesar de 
matematicamente correto, essa aplicação prática 
não pode ser realizada porque os instrumentos 
de observação existentes na época não permitiam 
medições com a precisão de um grau. Portanto, 
dada a impossibilidade de se conduzir a embar-
cação sobre um arco de círculo máximo, a opção 
seria conduzi-la sobre uma loxodrômica.

Ao descobrir a linha de rumo, Pedro 
Nunes provou também que uma embarcação 
que, navegando hipoteticamente, num planeta 
completamente coberto de água, seguisse sem-
pre com o mesmo ângulo entre sua trajetória 
e os meridianos sucessivos, acabaria por não 
regressar ao mesmo lugar, como naquela épo-
ca se acreditava. Seguiria uma espiral infinita, 
aproximando-se de um dos pólos, mas nunca 
o alcançando.

 Essa curva, que, em suas palavras, “não 
é um circulo nem uma linha direita”, veio a 
ser conhecida como loxodrômica e foi estudada 
analiticamente por Gottfried Leibniz (1646 – 
1716) e por outros matemáticos posteriores.

Segundo Crato (2010), os desenhos mais 
artísticos sobre as loxodromias foram feitos por 
Mauritus Cornelius Escher (1898 – 1972) em Figura 2 – Ortodromia. Fonte: [Crato – 2010]
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1958. Pode-se visu-
alizar o desenho na 
Figura 3 como as 
trajetórias seguidas 
por um barco que 
navegue sempre 
com um rumo de 
cerca de 60º. As es-
pirais mostram que 
os pontos limite de 
convergência são os pólos, independentemente 
dos lugares de onde partiu.

Pedro Nunes usava seus conhecimentos 
de matemática e de cosmografia para determi-
nar os erros cometidos na maneira de condu-
ção da embarcação e propunha processos para 
serem usados no mar. Ele mostrou uma série 
de imperfeições, em termos matemáticos, nas 
cartas náuticas usadas na época – as cartas de 
marear e propôs soluções para ultrapassar essas 
imperfeições. Entretanto, apesar delas, ele de-
fendia a carta de marear destacando que, na re-
alidade, ela era mal entendida e, apesar de tudo, 
era o melhor instrumento que se dispunha para 
a navegação, pois é nela que ocorre a representa-
ção física das trajetórias das embarcações.

A participação de Pedro Nunes no no-
vo cargo, em resumo, era primeiro mostrar aos 
navegantes que, ao manter o rumo constante, 
os caminhos seguidos pelas embarcações são as 
loxodrômicas e, em segundo, fornecer o em-
basamento teórico para que se entendesse sua 
complexa argumentação sobre os erros, virtudes 
e possibilidades de melhoramento das cartas de 
marear usadas pelos portugueses. A carta melho-
rada seria A Carta Náutica de Pedro Nunes...

1.2.   A carta náutica de Pedro Nunes

A carta náutica de Pedro Nunes pode ser 
entendida, em última análise, como sendo a car-
ta de marear que atende aos preceitos que per-
mitem satisfazer às necessidades da navegação. 
Entre eles o atendimento às condições necessá-
rias para que a loxodrômica sobre a Terra seja 
representada por uma linha reta sobre a carta.

Nos dias de hoje, para avaliar o mérito 
das soluções encontradas por Pedro Nunes 

é preciso que se considerem as “condições de 
contorno” envolvidas na questão, ou seja:

•	a	abrangência	planetária	dos	navegan-
tes portugueses;

•	as	limitações	inerentes	à	navegação	em	
alto mar, com embarcações à vela, nas condi-
ções do século XVI;

•	os	instrumentos	de	medição	e	de	cálcu-
lo existentes naquele tempo;

•	o	grau	de	escolaridade	dos	usuários	das	
cartas náuticas, ou seja, dos pilotos; e

•	a	 dificuldade	 em	 representar	 uma	 su-
perfície esférica em um plano. 

De um lado, o cosmógrafo real tinha que 
se comunicar com homens-do-mar com grande 
experiência prática na arte de navegar, mas que, 
em sua opinião, resistiam à absorção de conhe-
cimentos teóricos de matemática e de cosmo-
grafia que lhes permitiriam realizar uma nave-
gação racional em vez de empírica. Do outro 
lado, havia usuários tais como Martim Afonso 
de Sousa e alguns ligados à nobreza portuguesa, 
os infantes e o próprio rei, que entendiam os 
riscos das navegações no nível planetário, quer 
no Atlântico, quer no Índico.

 
1.3.   A formação dos pilotos

 Visando o aprimoramento da formação 
dos pilotos, Pedro Nunes publicou, em 1537, 
a sua primeira obra, constituída por três tra-
duções de textos latinos e dois tratados sobre 
náutica, de sua autoria, mais específicos para 
a navegação: Tratado sobre certas dúvidas da 
navegação e o Tratado em defesa da carta de 
marear que, no conjunto, formam um corpo 
coerente de conhecimentos, com um caráter in-
tencionalmente pedagógico. Os textos traduzi-
dos incluem trabalhos clássicos de cosmografia, 
a teoria do Sol e da Lua, o tratado da esfera e o 
primeiro livro de Geografia de Ptolomeu (100 
d.C – 170 d.C), grande matemático e geógrafo 
da antiguidade. Este teve grande influência na 
Cartografia e na Navegação até a Idade Média. 
Uma das diferenças que se pode destacar entre 
seus mapas geográficos e as cartas de marear dos 
portugueses é que ele visava o viajante terrestre, 
e as cartas portuguesas, o viajante no mar.

Figura 3 – Espirais de Escher
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As obras usadas na formação dos pilotos 
estão descritas de uma maneira geral em Matos 
(2002) e, adiante, são apresentados alguns de 
seus assuntos abordados na formação de pilo-
tos portugueses que mostram que, realmente, 
a intenção de Pedro Nunes era dar-lhes uma 
base teórica. São eles: Resumo dos conteúdos 
do Almagesto, de Ptolomeu; Elementos de 
Astronomia: geometria da esfera, a esfera ter-
restre, a esfera celeste, relações entre círculos 
da esfera celeste, o movimento anual do Sol e 
o clima, equinócios e solstícios, os meridianos 
e o horizonte, círculos notáveis: trópicos de 
Câncer e Capricórnio e círculos polares Ártico 
e Antártico; movimento diurno dos astros, orto 
e ocaso, duração dos dias e das noites em ca-
da parte do globo terrestre; triângulo esférico;  
problemas relacionados com a observação dos 
astros e sua utilização na navegação; movimen-
to dos planetas e causas dos eclipses.

Pedro Nunes comenta esses trabalhos, 
realiza rigorosas demonstrações matemáticas e 
evidencia aquilo que acha incorreto. Por exem-
plo, no cálculo do triângulo esférico realizado 
por Ptolomeu ele destaca que o alexandrino 
confunde o ângulo do triângulo esférico com 
o ângulo de rumo, chamando atenção para o 
fato e que falará disso mais à frente ao tratar das 
derrotas por círculos máximos no seu Tratado 
em defesa da carta e marear.

O objetivo pedagógico de Pedro Nunes 
ao adotar o primeiro livro de Geografia de 
Ptolomeu fica evidente quando ele valori-
za a necessidade de conhecer os conceitos ali 
apresentados como indispensáveis para a na-
vegação. Ele também aponta alguns erros que 
a obra apresenta, contrapondo-os aos fatos já 
esclarecidos após as navegações portuguesas. 
Informações apresentadas por Ptolomeu eram 
confrontadas com fatos já conhecidos pelos 
portugueses, por exemplo, que não havia pas-
sagem por água ao sul da África. O paralelo 
mais ao sul no seu mapa tinha 16 graus de 
latitude. Leva aos alunos a discussão da con-
versão das distâncias em estádios e em graus, 
que eram unidades usadas na antiguidade. 
Discute, também, o quadriculado da projeção 
cônica de Ptolomeu, cujos meridianos são retas 

concorrentes no pólo e os paralelos são arcos de 
circunferência e confronta-o com o reticulado 
das cartas de marear, onde os paralelos são retas 
paralelas ao equador e os meridianos são retas 
paralelas e equidistantes entre si onde as linhas 
de rumo os cortam em ângulo constante.

Pode-se dizer que essa análise crítica existia 
mesmo antes de Pedro Nunes e tenha colabora-
do para que os navegantes portugueses não in-
corressem no mesmo erro que alguns historiado-
res apontam na viagem de Cristovão Colombo. 
Ele, ao chegar às Antilhas, na América Central, 
imaginava estar a milhares de quilômetros mais 
a oeste. Uma possível causa deste erro foi o fa-
to de Ptolomeu não ter adotado o valor do ta-
manho da Terra determinado por pelo grego 
Eratóstenes (276 a.C – 194 a.C).

No Tratado em defesa da carta de marear, 
entre outros assuntos, Pedro Nunes inclui um 
longo comentário acerca da determinação da 
hora em função do azimute do Sol; a determina-
ção da latitude, que ele chama de altura do pólo, 
ao meio dia e a descrição do processo para a sua 
determinação em qualquer hora do dia que haja 
Sol; valores da declinação do Sol para o quadri-
ênio 1537 a 1540 e, como ele considerava difícil 
a realização dos cálculos pelos pilotos, concebeu 
e construiu um aparelho que fornece o valor da 
declinação do astro. Nesse aparelho, a declinação 
do Sol era lida em uma escala graduada, mas pa-
ra quem preferisse o uso de tábuas para obter seu 
valor numérico, ele elaborou uma. No aparelho, 
inclui também uma escala para determinar a ra-
zão entre o comprimento de um arco de equa-
dor e de um paralelo, em função da latitude do 
mesmo. Destaca-se aqui, que esta razão será de 
grande utilidade, como adiante se mostrará, para 
a representação da loxodrômica por uma reta na 
carta, pois facilita o cumprimento da condição, 
enunciada por Pedro Nunes, para que a linha 
de rumo seja uma reta na carta: “a razão existen-
te entre o comprimento do arco de meridiano e de 
paralelo existente sobre a Terra, naquela latitude, 
tem que ser mantida na carta”.  Também aborda 
a forma de navegar por círculos máximos.

A partir das questões levantadas por 
Martim Afonso de Sousa, Pedro Nunes percebeu 
que as cartas de marear usadas pelos portugueses 
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precisavam de melhoramentos. Entretanto, a 
culpa que atribuíam à carta por ela, às vezes, 
não se corresponder com a realidade, tinha uma 
razão complexa e só poderia ser entendida por 
aqueles que fizessem, com aproveitamento, o 
seu curso. Formou diversas turmas e explicou 
claramente, em 1566, os preceitos que as cartas 
náuticas teriam que obedecer para atenderem às 
necessidades da navegação.

Portanto, para encerrar esta extensa intro-
dução, pode-se dizer que a formação dos pilotos 
seguiam um “projeto pedagógico” com biblio-
grafia cuidadosamente selecionada e técnicas de 
ensino que levavam o aluno a construir seu co-
nhecimento com base em estudos de caso. Ao se 
analisar a reação de alguns pilotos, infelizmente, 
constata-se que não entenderam os propósitos 
do curso e o papel do Professor Pedro Nunes. 
Alguns diziam: “Como pode alguém que nunca 
foi à Índia ensinar a ir lá?” Talvez não tivessem 
sido seus alunos. Naquele tempo o candidato a 
piloto era submetido, obrigatoriamente, a um 
exame de capacitação para a função, embora a 
freqüência no curso fosse facultativa.

2.  DESENVOLVIMENTO

2.1.  A Carta de Mercator

Os trabalhos de Pedro Nunes foram di-
fundidos em toda a Europa, inclusive, os precei-
tos que as cartas náuticas teriam que obedecer 
para atenderem às necessidades da navegação, 
em 1566. Mais tarde, em 1569, uma revolução 
na cartografia seria feita por Gerardus Mercator 
(1512 – 1594), com base no que seria a carta 
náutica de Pedro Nunes. 

Mercator nasceu na vila de Flandres, 
em Rupelmonte, que hoje é uma cidade bel-
ga. Estudou primeiro na Holanda e depois em 
Lovaina, onde se fixou e dedicou à construção 
de globos e mapas. Ele, que naturalmente co-
nhecia os resultados de Pedro Nunes, resolveu 
construir um mapa onde as linhas de igual lati-
tude fossem todas retas e paralelas ao equador e 
perpendiculares aos meridianos, que, portanto 
seriam todas paralelas entre si. As linhas de ru-
mo apareceriam como retas. Para consegui-lo, 

Mercator aumentou progressivamente as dis-
tâncias entre os paralelos à medida que a latitu-
de se aproximava dos pólos. 

Na realidade, Mercator adotou uma 
solução isomorfa daquela indicada por Pedro 
Nunes. O princípio fundamental a ser respei-
tado para que uma loxodrômica seja repre-
sentada por uma linha reta na carta, já tinha 
sido claramente mostrado por Pedro Nunes, 
tinha que ser mantida na carta a mesma razão 
entre o comprimento do arco de meridiano e o 
arco de paralelo que existia sobre a Terra, na la-
titude considerada. Para o entendimento desse 
isomorfismo é preciso conhecer o processo da 
construção da carta de marear.

2.2.  A construção da carta de marear

A construção de cartas e mapas antes 
dos tempos modernos era ensinada e, tam-
bém, realizada por cosmógrafos. Hoje, vários 
profissionais elaboram suas cartas, entre eles: 
hidrógrafos, geógrafos, cartógrafos e engenhei-
ros cartógrafos. Ao ensinar, Pedro Nunes não 
concordava que o reticulado da carta de ma-
rear fosse feito como era ensinada no livro V 
do Almagesto, porque, em sua opinião, não era 
conveniente para a navegação.

Entretanto, antes de Pedro Nunes, na 
construção das cartas de marear ainda se se-
guiam alguns preceitos do alexandrino, ou se-
ja, uma vez traçado o reticulado com os meri-
dianos igualmente espaçados e os paralelos por 
retas paralelas entre si e perpendiculares a eles, 
segundo Ptolomeu, deviam ser localizados os 
lugares cujas longitudes e latitudes, as longuras 
e alturas, respectivamente, na linguagem daque-
le tempo, que tivessem sido determinadas por 
instrumentos. Naquele tempo, a determinação 
de diferenças de longitude entre lugares era feita 
pelo método dos eclipses. Uma vez posicionados 
na carta estes pontos, os outros seriam marca-
dos a partir deles. A linha de costa era desenhada 
tendo, também, esses pontos como controle. A 
seguir lançavam-se os nomes dos acidentes ge-
ográficos naturais e artificiais – a toponímia e, 
finalmente, as linhas de rumo eram traçadas. 
Dessa maneira, esperava-se que a rota traçada na 
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carta fosse tão rigorosa quanto possível. Neste 
método de construção, as linhas de rumo tra-
çadas por último, apresentavam uma maior in-
terferência com os topônimos, conforme mostra 
a Figura abaixo constante da obra Ars Náutica 
de Fernando Oliveira, contemporâneo de Pedro 
Nunes. Nela, também se nota que eram traçadas 
16 linhas de rumo em vez das 32 nas cartas de 
Pedro Nunes.

Figura 4 –	Carta	do	mundo	em	projeção	cilíndrica	na	obra	Ars	Náutica	de	Fernando	Oliveira	–	Leiden,	
Biblioteca	Nacional.	Fonte:	(DOMINGOS,	2002)

Todavia, devido à incerteza na determi-
nação das diferenças de longitudes pelo méto-
do dos eclipses, o reticulado da carta perdia o 
rigor na mesma proporção daquelas incertezas. 
Portanto, além das inconsistências na própria 
carta constata-se que, ao se justaporem com 
cartas contíguas, fazendo-se coincidir as linhas 
geográficas de mesma latitude ou longitude, a 
linha de costa não coincide nelas. Vale lembrar 
que o problema da determinação da longitude 
no mar só seria resolvido no século XVIII com 
a invenção do cronômetro pelo relojoeiro inglês 
John Harrison. Outro pormenor que se pode 
destacar na construção dos reticulados, quer 
na orientação de Ptolomeu, quer na de Pedro 
Nunes, é o fato de não serem desenhados todos 
os paralelos e meridianos que compõem a rede 

geográfica. Apenas alguns deles são assinalados 
e os demais ficam subentendidos pelas gradua-
ções nas bordas da folha, ou em alguma reta de 
suporte à escala. Isto ainda é feito atualmente, 
por exemplo, nas Folhas de Bordo – FB e nas 
cartas topográficas onde se adota o reticulado da 
projeção conforme de Gauss, no sistema UTM. 
Nestas cartas, a rede geográfica é representada 
por algumas cruzetas regularmente espaçadas.

Posteriormente, esse inconveniente foi 
contornado e, na construção das cartas náuti-
cas de Pedro Nunes, não se usavam para estru-
turar o seu reticulado pontos com longitudes 
imprecisas e as linhas de rumo não eram tra-
çadas por último.

O reticulado passou a ser feito, primeira-
mente, traçando-se duas linhas em cruz passan-
do pelo centro da folha de desenho no formato 
retangular. Elas representam, naturalmente, o 
equador e um meridiano. A linha vertical, o 
meridiano de referência, era dividido em par-
tes iguais para o norte e para o sul do equador e 
traçadas quatro retas perpendiculares a ele nos 
pontos correspondentes às latitudes dos trópi-
cos de câncer e de capricórnio e dos círculos 
polares ártico e antártico.
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A seguir era marcada uma rosa-dos-ven-
tos no centro da folha, tal como no método 
antes de Pedro Nunes, e dividida em 32 partes, 
ou seja, 32 rumos. Cada uma das linhas que 

partia do centro desta circunferência era, por 
sua vez, também dividida em 32 partes e dos 
seus centros irradiavam-se 32 linhas de rumo, 
como ilustra a Figura a seguir.

Figura 5	–	África	Ocidental	de	João	Freire	de	1546.	San	Marino,	Califórnia,	The	huntington	Library	(HM35).	
Fonte:	(GONÇALVES,	2002)
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Os pontos notáveis da linha de costa e 
outros, tais como ilhas, perigos à navegação 
eram lançados na carta de maneira análoga às 
suas determinações no terreno. No terreno, 
em qualquer viagem, a primeira providência 
tomada pelos portugueses ao chegar a qual-
quer lugar era determinar a sua latitude com 
a maior precisão possível. Como já se disse, 
ela era calculada usando-se o valor da altura 
do Sol na sua passagem meridiana e o valor 
da sua declinação. A altura do Sol era medi-
da com o astrolábio e a maior precisão possí-
vel era garantida graças à invenção, feita por 
Pedro Nunes, de um dispositivo que permitia 
medir diretamente o intervalo, entre a visada 
ao astro e a marca da graduação cheia da es-
cala do astrolábio. Mais tarde esse dispositivo 
ficou conhecido por nônio em referência ao 
sobrenome Nunes de seu inventor. Se fosse à 
noite o instrumento usado era a balestilha e, 
com ele, se media a altura de uma estrela co-
nhecida. Entretanto, o astrolábio provido de 
nônio permitia uma determinação mais pre-
cisa da latitude.

Conhecida a latitude de um ponto A 
sobre o meridiano de referência na carta, um 
ponto B poderia ser marcado na carta, sobre a 
linha de rumo que os unia. O rumo V era co-
nhecido, pois no mar anotava-se esse valor. A 
distância S era deduzida, pelo cálculo, dos va-
lores conhecidos das latitudes dos dois pontos 
A e B extremos e do rumo da reta que os unia, 
conforme a Figura abaixo.

2.3.  Marcações de pontos na carta náutica

Com precisão suficiente, o triângulo 
ABC, retângulo em C, da Figura anterior pode 
ser considerado plano. Portanto, a relação da 
distância percorrida pela embarcação com a di-
ferença de latitude ( j - j’) e o rumo V é dada 
pelas expressões abaixo: 

À primeira vista, parece que a equação 
está dimensionalmente incorreta, mas, como 
será explicado mais adiante em “As longitudes 
reduzidas”, Pedro Nunes transformava a unida-
de angular em unidade linerar ao multiplicar a 
quantidade de graus por 17,5. Este valor, 17,5, 
correspondia ao comprimento de um arco de 
equador subentendido por um ângulo central 
igual a 1°. Hoje, o valor do arco de equador 
correspondente a 1° é chamado milha equato-
rial e vale cerca de 111km. Pedro Nunes cha-
mava-o grau grande. Assim :

 

Portanto, a distância S tem a dimensão linear 
(léguas):

 

Vê-se que, desta maneira, a marcação de 
pontos na carta náutica pode ser feita com duas 
variáveis: o rumo e a distância e eliminava-se 
o inconveniente da marcação com auxílio de 
um reticulado traçado com base na latitude e 
longitude de alguns pontos conhecidos. Neste 
método, na carta de marear de Pedro Nunes, 
evitavam-se os erros inerentes à determinação 
de longitudes. Traçadas as rosas-dos-ventos e 
as linhas de rumo, os pontos notáveis e a linha 
de costa eram assinalados e, por último, lança-
vam-se a toponímia e alguns desenhos ilustrati-
vos de modo a se conformarem melhor com as 
linhas de rumo.

Figura 6	–	Estimativa	da	distância	S	percorrida.
Fonte:	o	autor
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A marcação do ponto B poderia ser feita 
por recursos geométricos. Conhecendo-se a di-
ferença de latitude (j - j’) entre os pontos A e 
B, este valor seria somado à latitude do ponto 
A e se traçaria uma perpendicular por esse valor 
marcado na escala de longitudes do meridiano 
de referência. Onde essa reta encontrasse aque-
la traçada a partir do ponto A segundo um ru-
mo V, se teria a posição do ponto B. Mais uma 
vez a escala graduada do meridiano de referên-
cia foi citada. Chama-se atenção, agora, para o 
fato de se ter grifado em negrito, anteriormen-
te, que o meridiano de referência “era dividi-
do em partes iguais”. Qual seria a razão deste 
destaque? É para evidenciar a diferença entre 
a carta de Pedro Nunes e a carta de Mercator. 
Nesta, o espaçamento ao longo de um meridia-
no de um mesmo valor em graus, não é feito 
em partes iguais.

Na carta de marear, além da divisão do 
meridiano em partes iguais, adotava-se o mes-
mo comprimento de um grau de meridiano pa-
ra marcar distâncias na direção leste-oeste. Aí 
residia a principal fonte do erro cometido ao 
se marcar na carta a distância entre dois pontos 
afastados do equador. No seu Tratado em defe-
sa da carta de marear isto é destacado por Pedro 
Nunes, quando escreve: “... os lugares que se 
acham indo de leste para oeste ficarão falsamente 
situados na carta que isto seja feito por graus ou 
por léguas” (MATOS, 2002).

3. ANÁLISE

3.1.  As longitudes reduzidas

A correção da distância medida na di-
reção leste-oeste equivale, na verdade, a uma 
redução da longitude de um ponto a localizar 
na carta. O padrão de medida de distâncias na 
época das grandes viagens marítimas portu-
guesas adotava a légua como unidade, a qual 
correspondia a 5920m. Na construção das car-
tas náuticas usava-se como unidade de medi-
da o grau equinocial que consistia no valor de 
um determinado comprimento subentendido 
por um grau medido ao longo do equador. 
Pedro Nunes chamava-o de “grau grande”. Esse 

comprimento era de 17,5 léguas e se usava a 
expressão 17,5 léguas ao grau.

Sobre a Terra as distâncias que subtendem 
a mesma diferença de longitudes diminuem na 
medida em que a latitude aproxima-se de 90º. 
Por exemplo, um arco de paralelo medido na 
latitude de 60º, subentendido por dois meri-
dianos, tem a metade do comprimento daquele 
arco medido ao longo do equador. Ao se tomar 
o valor de 17,5 léguas para cada grau entre as 
longitudes que separavam dois pontos afastados 
do equador, a distância entre eles, na carta, dife-
ria do valor verdadeiro sobre a Terra.

Para resolver este problema, Pedro Nunes 
recomendava que a distância na direção leste-oes-
te fosse marcada na carta tomando-se como base 
de cálculo o comprimento de um grau no para-
lelo correspondente. Os graus de paralelo eram 
calculados em função do seno da colatitude de-
le. Para ilustrar, Pedro Nunes exemplificava para 
um lugar na latitude 40ºN, ou seja, o valor de 
17,5 léguas do grau no equador era reduzido para 
13,5 léguas ao grau no paralelo de 40º de latitude. 
Assim, para marcar onde o equador seria cortado 
por uma embarcação que partisse da Ilha Terceira 
dos Açores seguindo um meridiano que distava 
262 léguas da costa portuguesa, marcava-se 19,41 
graus ao longo do equador, a partir do meridiano 
de referência que passa na costa portuguesa.

 A redução da longitude na carta permi-
tia que se atendesse ao requisito estabelecido 
por Pedro Nunes para que uma linha de rumo 
pudesse ser representada por uma linha reta, 
esquematizada na figura seguinte, onde o meri-
diano, o paralelo e o equador estão igualmente 
divididos, de grau em grau.

A Figura ilustra um caso de uma embar-
cação que segue sobre a Terra uma loxodrômi-
ca entre um ponto de 60° de latitude e 30° de 
longitude e outro ponto em 61° e 31° de lati-
tude e longitude, respectivamente. A trajetória 
está assinalada na Carta de Pedro Nunes, após 
se realizar a necessária redução da longitude, 
escrita entre parênteses, para que não fosse al-
terada a verdade terrestre a respeito do rumo 
seguido pela embarcação.

Na Figura, a graduação do paralelo de 
60° de latitude mostra marcações defasadas de 
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um grau com o mesmo comprimento da gra-
duação, também de grau em grau, feita sobre o 
equador. Portanto, para essa graduação, a dis-
tância, na carta, entre os meridianos de 30º e 
31º de longitudes é de 17,5 léguas. Entretanto, 
é fácil verificar que, sobre a Terra, o compri-
mento do arco de paralelo de 60° de latitude, 
entre os referidos meridianos, é metade desse 
valor. Sobre a superfície da Terra, o azimute da 
derrota loxodrômica percorrida pela embarca-
ção pode ser calculado pela razão entre os com-
primentos dos arcos de paralelo e do meridia-
no, anteriormente mencionados. Ou seja:

Figura 7 – Carta de Marear de Pedro Nunes – com a redução da longitude. 
Fonte: o autor

Caso não fosse feita a correção na longi-
tude, a loxodrômica seria representada na car-
ta com o azimute de 45°, porque os referidos 
arcos teriam o mesmo comprimento e a razão 
entre eles seria igual à unidade.

Com as diversas considerações mencio-
nadas pode-se dizer que a carta de marear aten-
de às necessidades do navegante e a solução das 
longitudes decrescidas de Pedro Nunes, tem 
aqui uma correspondente com a solução das 
latitudes crescidas de Mercator.

3.2.  As latitudes crescidas

Mercator assegurou que a razão entre os 
comprimentos dos arcos de paralelo e de me-
ridiano, sobre a Terra, fosse mantida na carta 
ao traçar o paralelo de (61°) afastando-o para o 
norte em relação à posição adotada por Pedro 
Nunes, assinalado na Figura abaixo em linha 
pontilhada e o 61° sem parênteses.

Ao respeitar a razão entre os comprimen-
tos dos arcos de meridiano e paralelo, estabele-
ce-se a propriedade de conformidade da carta, 
pois preserva a direção entre dois pontos quais-
quer da terra. Desta maneira, as linhas de rumo 
nas soluções de Nunes e Mercator são paralelas, 
como se pode constatar na Figura a seguir.
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Figura 8 – Isomorfismo entre as soluções de Pedro Nunes e 
Mercator. Fonte: o autor

Figura 9 – Isomorfismo entre as soluções de Pedro 
Nunes e Mercator. Fonte: o autor

Como Mercator teria chegado à sua 
solução?

Mercator não definiu a solução matemá-
tica do problema, limitando-se ao traçado do 
mapa. Entretanto, para se constatar o isomor-
fismo entre sua solução e a de Pedro Nunes, 
far-se-á o desenvolvimento algébrico a seguir. 
A dedução rigorosa da projeção de Mercator, 
com a aplicação do cálculo diferencial e in-
tegral, é apresentada pelo autor em Martins 
(2009).

Já foi dito que o princípio fundamental 
seguido por Mercator deve ter sido o requisito 
imposto por Pedro Nunes para que a loxodrô-
mica pudesse ser representada por uma linha 
reta na carta de marear, ou seja: “a razão exis-
tente entre o comprimento do arco de meridiano e 
de paralelo existente sobre a Terra, naquela lati-
tude, tem que ser mantida na carta”.  
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Para clareza de raciocínio, repete-se a 
Figura 8 e assinalam-se nela as variáveis e a in-
cógnita envolvidas.

 Para generalizar a solução, vai-se consi-
derar um paralelo qualquer de latitude j cor-
tado por dois meridianos, também quaisquer, 
defasados de um grau em longitude.

DC o comprimento do arco de paralelo, 
na carta, correspondente a Dl igual a 1°;

Dc o comprimento do arco de paralelo 
de latitude j, na Terra, homólogo a DC;

Dy o comprimento do arco de meridia-
no, na carta, ou seja, a latitude crescida;

Dg o comprimento do arco de meridia-
no, na Terra, homólogo a DC;

Dl a diferença de longitudes;
Dj a diferença de latitudes e
R o raio da Terra.

Da geometria, considerando que as dife-
renças de latitude e de longitude estão expres-
sas na unidade radiano, pode-se escrever:

DC = R . Dl , que subentende que se tra-
ta do desenvolvimento de um cilindro tangente 
à Terra no equador; 

Dc ; R cosj . Dl;
Dy = R . Dj ; e
DY = a latitude crescida incógnita.
Para atender ao requisito da igualdade 

entre os rumos sobre superfície da Terra e na 
carta, imposto por Pedro Nunes, deve-se cum-
prir a condição a seguir:

 
 

Substituindo as expressões anteriores, na 
proporção acima e fazendo-se as simplificações 
cabíveis, tem-se:

 

Portanto, a latitude crescida procurada é:

latitude crescida =            .  

Considerando a diferença de latitude Dj 

igual a 1º em radianos, o valor do produto dela 
pelo raio R da Terra corresponde ao compri-
mento de um grau de meridiano. Ao assumir 
o valor de 17,5 léguas para ele e dividi-lo por 
cosj esse comprimento será ampliado porque 
o cosseno é menor do que 1.

Portanto, na figura, enquanto Pedro 
Nunes reduzia as longitudes de DX = 17,5 cosj, 
Mercator ampliava a latitude do paralelo na 
proporção inversa, ou seja, multiplicava 17,5 
por           .

Os pólos da Terra não têm representa-
ção, pois sendo 90° o valor da latitude no pó-
lo, o denominador da expressão que fornece a 
latitude crescida será zero e, portanto, o pólo 
tende para o infinito. Em vista disto, o grande 
problema da solução de Mercator é devido à 
deformação, principalmente, em altas latitu-
des. Nela a Groelândia aparece maior do que 
a América do Sul, quando, na realidade, esta 
tem uma área nove vezes maior. Entretanto es-
sas deformações não são graves quando se trata 
de áreas reduzidas. Contudo o mundo tornou-
se maior após os descobrimentos portugueses. 
Mas, se a carta de Mercator engana os viajan-
tes modernos que ainda hoje se espantam com 
as trajetórias dos aviões traçadas sobre a carta, 
como se poderia proceder para minimizar os 
efeitos de sua deformação?

 
3.3.  O cilindro secante

Para resolver a questão da minimização da 
deformação causada pela projeção de Mercator 
em regiões muito afastadas do equador, os 
Serviços Hidrográficos modernos, responsáveis 
pela cartografia náutica dos seus países, adotam 
um artifício geométrico que corresponde a um 
cilindro que secciona a Terra ao longo de um 
paralelo. A carta náutica representará uma fai-
xa limitada por dois paralelos, um ao norte e 
outro ao sul do paralelo de secância de latitu-
de j0. Entre os dois paralelos-limites a defor-
mação causada pela projeção de Mercator não 
interfere na prática da navegação, pois o que 
está representado na carta não é muito diferen-
te do que se constata na realidade. Um estudo 
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pormenorizado desta questão pode se acom-
panhado em Martins (2009) e a figura abaixo 

ilustra o referido artifício geométrico, onde o 
retângulo abcd é a carta náutica. 

Figura 10 – Cilindro secante à Terra nos paralelos-limites de latitudes j1 e j2. 
Fonte (MARTINS, 2009)

Pela Figura vê-se que acima do paralelo 
de secância, chamado equador da carta, há uma 
zona de ampliação da superfície da Terra e, 
abaixo, uma zona de redução. As cartas náuticas 
na direção leste-oeste, tendo o mesmo paralelo 
de secância, se interligarão perfeitamente, ou 
seja, a rede geográfica e a linha de costa terão 
continuidade. Entretanto, na direção norte-
sul, cada uma delas terá o seu próprio paralelo 
de secância e não se interligarão porque a zona 
de ampliação de uma não se liga com a zona de 
redução da outra, ou seja, as escalas das duas 
cartas são diferentes. Essa interligação só será 
possível se as escalas forem as mesmas, naque-
las zonas. Essa variação de escala, na prática, 
não tem muita importância para o navegante, 
pois ele realiza os procedimentos de navegação 
carta por carta. Mas, se for interessante man-
ter a continuidade da rede geográfica nas cartas 
contíguas, os Serviços Hidrográficos modernos 
adotam o mesmo valor para o comprimento de 

um arco de determinado paralelo tomado para 
referência. Esse comprimento, na escala da car-
ta, é denominado unidade da carta. E na Carta 
de marear de Pedro Nunes, isto foi percebido? 
Se afirmativo, como foi resolvido? Ora, é claro 
que os efeitos da planificação da Terra tinham 
sido notados por Pedro Nunes e foram analisa-
dos por ele no seu Tratado em defesa da carta 
de marear, comentado em (MATOS, 2000).

Pedro Nunes percebeu que a deforma-
ção na carta devido à esfericidade da Terra 
não era significativa em latitudes baixas, mas 
crescia rapidamente quando a região a mapear 
se afastava do equador. Para explicar isto ele 
dava vários exemplos do valor do comprimen-
to de um grau no equador, de comprimento 
17,5 léguas, o grau grande como já foi dito, ao 
ser considerado em diferentes latitudes, ou se-
ja, cerca de 16,5 léguas na latitude de 20°; mas 
se passar para 30°, já serão 15 léguas; e em 40° 
passa a ser 13,4 léguas. Pedro Nunes viu esse 
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efeito, até porque ele se torna óbvio com o 
uso do quadrante dos senos que ele inventou. 
Assim, estabeleceu que até aos 18º de latitu-
de norte ou sul a carta poderia se desenhada 
“com todos os graus iguais aos do meridiano e 
nas restantes partes do globo a carta deveria ser 
em quarteirões”, em suas palavras.

Por quarteirões ele se referia ao fato de se 
adotarem várias folhas de carta. Pela sua des-
crição percebe-se que ele se referia à adoção 
do cilindro secante no paralelo médio abran-
gido por cada folha. Da sua obra retira-se o 
seguinte texto tal como está escrito, em por-
tuguês quinhentista, referindo-se às restantes 
partes do globo: “...a carta deve ser  feita em 
quarteyrões, de bom compasso grande, nos quaes 
guardemos ha proporção do meridiano ao pa-
ralelo do meo [...] porque assi ficariam todas 
as longuras, alturas e rotas no certo ao menos 
nam auera erro e trazersea a carta em liuro”. 
Neste texto, ele refere-se ao tamanho da fo-
lha quando diz “de bom compasso grande”. Em 
português moderno, o texto poderia assim ser 
escrito: “...a carta deve ser feita em partes de 
tamanho apropriado, nas quais se guarde a 
proporção do meridiano ao paralelo do meio 
[...] porque assim ficariam todas as longitu-
des, latitudes e rotas certas e não haverá erro e 
trar-se-á a carta em livro”. Por livro, pode-se 
entender que se trate de um Atlas.

Portanto, além de se adotar o paralelo 
médio como referência em cada carta parcelar, 
a condição de se respeitar a proporção entre o 
meridiano e esse paralelo garante que a linha de 
rumo será uma reta na carta. Desta maneira, por 
tudo o que foi dito, vê-se que um assunto tão 
antigo, do século XVI, está em harmonia com o 
que se faz, modernamente, neste século XXI.

4.  CONCLUSÕES

A primeira conclusão que se pode tirar é 
que Pedro Nunes transladou para as suas ativi-
dades como cosmógrafo real a sua experiência 
pregressa de Professor nas Universidades de 
Lisboa e de Coimbra. Tinha consciência que 
a formação dos responsáveis pela navegação 
deveria levá-los a entender bem os fenômenos 

que observavam e tirar dela o máximo proveito 
para melhor conduzir as embarcações. Achava 
que a arte de navegar numa escala planetária 
exigia um conhecimento que transcendia o em-
pirismo daqueles acostumados com a navegação 
no mediterrâneo. A experiência de Professor 
levou-o a adotar aqueles textos traduzidos con-
tendo, praticamente, todo o conhecimento da 
humanidade que interessava à náutica, como 
uma espécie de gramática da linguagem que se-
ria utilizada nos dois últimos livros: o Tratado 
sobre certas dúvidas da navegação e o Tratado 
em defesa da carta de marear.

Sobre a carta de marear, uma conclusão 
que se pode tirar é que ela tinha um problema 
grave por se adotarem nela os graus de meri-
diano todos iguais entre si e iguais aos do equa-
dor, que acarretava o falseamento da posição 
de um ponto na carta nas regiões afastadas do 
equador. Outra consequência, tal como desta-
cava Pedro Nunes, é que da carta, anterior às 
correções sugeridas por ele, não se devia tirar 
rumos, sendo melhor que os mesmos venham 
do conhecimento prático de quem navegou. 
Esta conclusão leva a outra: ao se corrigir a 
distância na direção leste-oeste, reconstituía-
se a verdade terrestre e, dessa maneira, o rumo 
poderia ser tirado da carta. Pois, a razão entre 
os comprimentos dos arcos do meridiano e do 
paralelo, naquela latitude, era mantida. Ele 
aceita e desculpa esses erros da carta de mare-
ar, mas deixa claro que sua expectativa é que 
quem as usa deve saber interpretá-los e efetuar 
os cálculos necessários à suas correções. E, por 
diversas vezes explica que cálculos são esses.

O senso prático de Pedro Nunes pode ser 
evidenciado quando inventa vários instrumen-
tos, entre eles, para determinar a declinação 
dos astros, o quadrante graduado que fornece a 
razão entre os comprimentos dos arcos de me-
ridiano e de paralelo e o nônio, para medir com 
maior precisão no astrolábio a altura do astro.

O artifício da secância, adotado por ele 
para minimizar o efeito da deformação causa-
da pela projeção cilíndrica equatorial, em re-
giões afastadas do equador, ainda é feito mo-
dernamente pelos Serviços Hidrográficos dos 
países na construção das cartas náuticas.
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Pode-se aceitar que as correções e aper-
feiçoamentos que ele sugeriu que se fizessem na 
carta de marear tornaram-na uma carta náutica 
de Pedro Nunes.

Por último, se houver alguém que não 
concorde com o isomorfismo das soluções de 
Pedro Nunes e Mercator, há que aceitar que 
existe uma semelhança na estrutura do pensa-
mento que conduziu à solução. E considerando 
que Nunes foi lido, estudado e discutido por 
toda a Europa do século XVI, é legítimo colo-
car a hipótese de que os seus trabalhos, de al-
gum modo, tenham concorrido para a solução 
dada por Mercator.

No final da leitura deste trabalho, um 
leitor atento poderia fazer a pergunta: existe 
alguma vantagem de uma estratégia sobre a 
outra ou são equivalentes?

Ao longo dos séculos, os usuários das car-
tas náuticas não tiveram dúvida que a estratégia 

de Mercator era mais prática. Por isso ela foi 
preferida até aos dias de hoje. Ela apresenta a 
solução do problema da representação da lo-
xodrômica por uma reta na própria carta náu-
tica. A carta de Mercator, na realidade, é um 
nomograma cujas bordas fornecem o valor da 
latitude crescida. Enquanto que, na estratégia 
de Pedro Nunes a correção necessária teria que 
ser feita por um cálculo que, no entendimento 
dele, o usuário da carta deveria saber fazer.

A navegação ortodrômica estudada por 
Pedro Nunes estava muito além de seu tempo. 
Não era possível que uma embarcação à vela, 
sujeita a tantas condicionantes no seu gover-
no, pudesse realizar uma derrota segundo um 
arco de círculo máximo. Entretanto, moderna-
mente, as rotas aéreas podem ser ortodrômicas, 
justificando a homenagem dando a um avião 
o nome Pedro Nunes e Nonius a uma cratera 
da Lua.
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MEDIÇÃO DO AFASTAMENTO 
ENTRE OS SENSORES DE UM NAVIO 

HIDROCEANOGRÁFICOAdriano Vieira de Souza1  
Anderson	Barbosa	da	Cruz	Peçanha2 

RESUMO

Em 2010, durante a docagem do NHo 
Taurus na Base Naval do Rio de Janeiro 
(BNRJ), foram conduzidas diversas ativida-
des que permitiram realizar o alinhamento do 
sensor de giro, em relação ao eixo longitudinal 
do Navio, e se determinar as coordenadas dos 
posicionadores e demais sensores periféricos ao 
ecobatímetro multifeixe EM-1002. Para a rea-
lização dessa tarefa foram empregadas algumas 
técnicas de topografia clássica, tais como irra-
diações, poligonais e nivelamentos geométricos 
e trigonométricos. Ao término do processa-
mento dos dados obtiveram-se as coordenadas 
tridimensionais dos sensores e suas respectivas 
incertezas. O ajustamento dos resultados pré-
processados foi feito pelo método dos mínimos 
quadrados.

Palavras-chave: Poligonal, Nivelamento 
geométrico e trigonométrico, Propagação de 
incertezas, Medição de afastamento entre sen-
sores, Matriz de transformação, Ajuste de coor-
denadas e método dos mínimos quadrados.

ABSTRACT

Meanwhile NHoTaurus was in a drydo-
ck, several measurements were performed in or-
der to align the set of motion sensors and gyro 
regarding to the longitudinal axes of the ves-
sel, and to determine the distance among sen-
sors of the multibeam echosounder EM-1002. 
Some techniques of classical topography, such 

as transverse, geometric and trigonometric le-
veling were used to performe those tasks. The 
pre-processed results were adjusted using least 
square method in order to obtain the final co-
ordinates and alignment of the sensors.

Keywords: Transverse, Geometric and 
trigonometric leveling, Propagation of uncer-
tainty, Offsets measurement, Transformation 
matrix, Coordinate adjustment and least squa-
re method.

1. INTRODUÇÃO

Conhecer os valores dos afastamentos 
relativos entre todos os sensores utilizados em 
um levantamento hidrográfico, assim como as 
respectivas incertezas destas grandezas, é fun-
damental para se atingir os requisitos míni-
mos requeridos pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI). Os sistemas multifeixe 
são extremamente sensíveis à qualidade das 
medições destes afastamentos, quer seja duran-
te a fase de aquisição, quer seja durante a fase 
de processamento por meio de métodos estatís-
ticos. Em face dos argumentos aqui expostos, 
a instalação de dois posicionadores, um sensor 
de movimento e um sensor de proa no NHo 
TAURUS, motivou a execução do trabalho 
que será apresentado a seguir.

Antes de se iniciar o levantamento to-
pográfico, foram instalados a bordo do navio 
e ao redor do dique alguns marcos-testemu-
nhos, chapas metálicas e adesivos reflexivos. Os 
que foram instalados a bordo serviram para a 

1		Capitão-de-Corveta	Hidrógrafo	e	Mestrando	em	Ciências	Geodésicas
2 	Capitão-Tenente	Hidrógrafo
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determinação dos eixos longitudinal e transver-
sal do Navio, além de servirem como referência 
para a medição das coordenadas dos sensores 
com a estação total e o nível de luneta. Os que 
foram instalados ao redor do dique permitiram 
a determinação do sistema de coordenadas ex-
terno de referência, denominado Sistema de 
Coordenada Local (SCL). 

Uma equipe de técnicos da Marinha foi 
a bordo do navio para determinar os ângulos de 
banda e de trim da docagem. Estes valores foram 
utilizados na matriz de rotação para a determina-
ção das coordenadas finais dos sensores.

 Os tópicos a seguir irão mostrar, em li-
nhas gerais, algumas técnicas aplicadas durante 
o processo de determinação do desalinhamen-
to entre o SCL e o Sistema de Coordenadas 
da Embarcação (SCE) e de determinação dos 
valores de offsets entre os sensores do sistema 
multifeixe. 

2.  VISÃO GERAL SOBRE OS PRINCIPAIS 
ASPECTOS

 Sobre os pontos pertencentes aos dois 
sistemas de coordenados citados anteriormen-
te, o SCL e o SCE, foram realizadas todas as 
medições de campo necessárias. Algumas técni-
cas de topografia permitiram a transformação 
de ângulos e distâncias em coordenadas (x,y,z), 
sendo o ajustamento destas obtido pelo méto-
do dos mínimos quadrados.

2.1.  Estabelecimento do SCL

Os marcos instalados ao redor do navio 
deveriam estar relacionados ou ao Sistema de 
Coordenadas Geográficas (SCG) ou a um SCL. 
Caso fosse feita a opção pelo primeiro sistema, 
dever-se-ia atentar à existência de alguns erros 
concernentes às atividades de posicionamento 
por GPS, como por exemplo, o multicami-
nhamento, as efemérides e o relógio, poderiam 
afetar diretamente as coordenadas dos marcos 
e, conseqüentemente, a acurácia do posiciona-
mento dos sensores. A fim de evitar estes erros, 
optou-se pelo estabelecimento de um SCL que 
obedeceu às seguintes regras:

a) Dois marcos do terreno faziam parte 
do plano resultante da interceptação dos eixos 
Zlocal e Xlocal;

b) A interseção entre os eixos Zlocal e Xlocal 
foi considerada a origem do SCL;

c) O eixo Xlocal foi considerado a origem 
da contagem dos ângulos de azimute;

d) O eixo Zlocal era alinhado com a verti-
cal local que passava pela origem do sistema;

e) Os eixos Xlocal, Ylocal e Zlocal eram orto-
gonais entre si; e

f) Preferencialmente, a direção de rota-
ção era dada pela regra da mão direita.

Estas situações estão ilustradas na figura 1.

Figura 1 –  Eixos do Sistema de Coordenadas Local

2.2.  Estabelecimento do SCE

A origem do SCE foi fixada em um pon-
to arbitrário, denominado Ponto de Referência 
(RP). O sistema de coordenadas em questão 
obedeceu às seguintes regras:

a. A direção positiva do eixo Xemb apon-
tava para a proa e era paralela ao eixo longitudi-
nal da embarcação;

b. A direção positiva do eixo Yemb apon-
tava para boreste e era paralela ao eixo transver-
sal da embarcação; 

c. O Zemb era ortogonal ao plano criado 
pelos eixos Xemb e Yemb  apontava em direção à 
quilha do Navio; 

d. Os eixos Xemb, Yemb e Zemb eram ortogo-
nais entre si; e

e. Preferencialmente, a direção de rota-
ção era dada pela regra da mão direita.
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Estas situações acima estão ilustradas na figura 2.

Figura 2	–		Eixos	do	Sistema	de	Coordenadas	da	Embarcação

Figura 3	–		Poligonal	Fechada	(Fonte:	FERNANDES,	2002)

2.3.  Determinação das coordenadas horizontais

As coordenadas horizontais dos marcos e 
dos sensores foram determinadas por poligonal 
topográfica. De acordo com Fernandes (2002), 
uma poligonal topográfica constitui um processo 

de levantamento topográfico realizado entre po-
sições conhecidas, situadas na superfície terrestre, 
por meio da medição de direções e distâncias. 
Em uma poligonal dispõe-se de dois vértices de 
coordenadas conhecidas, no início e no final da 
poligonal. A figura 3 ilustra uma poligonal. 
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As expressões gerais do azimute e das co-
ordenadas planas são apresentadas nas equações 
1, 2 e 3.

(1)

(2)

(3)

Onde n, Li e Azi representam o número 
de lados da poligonal entre o vértice inicial e o 
vértice considerado, o comprimento e o azimu-
te do lado i, respectivamente.

Conforme foi explicado anteriormente, 
o eixo Xlocal foi adotado como sendo a origem 
da contagem dos azimutes. As coordenadas dos 
marcos posicionados ao redor do dique foram 
determinadas por uma poligonal fechada, sen-
do que o ajustamento delas foi feito pelo mé-
todo dos mínimos quadrados. Infelizmente, 
devido ao pequeno período de estadia do navio 
no dique, o mesmo procedimento não pôde ser 
adotado nos pontos de interesse demarcados 
no interior do navio, onde foi possível apenas 
fazer uma poligonal aberta. Para a realização 
da poligonal fechada, as seguintes regras foram 
obedecidas:

a) As coordenadas finais e iniciais eram 
conhecidas; e

b) Os azimutes finais e iniciais eram 
conhecidos.

2.4.  Determinação das coordenadas verticais 

Com o propósito de se conhecer as coor-
denadas verticais dos pontos de interesse, foram 
empregados nivelamentos geométricos e trigo-
nométricos. Estes dois métodos topográficos 
permitem que sejam determinadas as diferen-
ças de alturas ortométricas entre os pontos ou 
a diferença de elevação entre eles (MANUAL 
DE HIDROGRAFIA, 2010), sendo que o pri-
meiro método de nivelamento é mais preciso 

que o segundo. Sendo assim, o nivelamento ge-
ométrico foi empregado entre todos os pontos 
que se tinha fácil acesso.

2.4.1.  Nivelamento geométrico

Considerado o método de maior exati-
dão na determinação das diferenças entre co-
tas verticais, consiste na leitura das alturas das 
miras falantes posicionadas sobre os marcos 
que estão localizados a vante e a ré do nível de 
luneta. A diferença entre as alturas retornará a 
cota desejada, conforme se pode constatar na 
equação 4.

Onde AR e AV representam as leituras das 
miras falantes a ré e a vante, respectivamente. 

De acordo com as Instruções Técnicas 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN), a incerteza máxima permitida para 
um nivelamento geométrico não deverá ultra-
passar            , onde K é a distância total do 
levantamento, em quilômetros. A constatação 
da qualidade do levantamento é dada pela com-
paração entre a incerteza máxima permitida com 
o erro de fechamento linear (e), equação 5.

Onde ARn e AVn são as alturas medidas 
ao longo do nivelamento, e  Dn é a distância 
total a partir da posição n = 1..m.

As incertezas atribuídas a cada um dos 
pontos de interesse foram obtidas de acordo 
com a distribuição linear do erro de fechamen-
to (e) entre eles,  equação 6. 

2.4.2.  Nivelamento trigonométrico

Embora menos preciso que o nivelamen-
to geométrico, este método foi empregado para 
o cálculo das posições das antenas e dos sensores 

(4)

(5)

(6)
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instalados no mastro do navio. A operação 
consiste em se medir as distâncias zenitais e as 
distâncias inclinadas dos alvos com o intuito de 
se obter as suas coordenadas verticais. Como as 
distâncias entre a estação total e os sensores es-
tão limitadas pela área do dique da BNRJ, que 
é de pequena extensão, o efeito de curvatura da 
Terra pode ser desconsiderado sem que fossem 
afetados os valores das coordenadas finais. A 

(7)

Onde z = (90 -b); as e ai são, respectiva-
mente, a altura do sensor e da estação; e Di é a 
distância inclinada medida pela estação. A figura 
4 traz uma ilustração das variáveis representadas 
na equação 7.

equação 7 mostra a diferença de elevação entre 
a estação e em alvo qualquer.

Figura 4	–		Nivelamento	trigonométrico	(Fonte:	FERNANDES,	2002)

Conforme foi descrito anteriormente, 
dois sistemas de coordenadas foram estabele-
cidos, o SCL, onde todas as medições de ân-
gulos e de distâncias foram realizadas durante 
os trabalhos de campo, e o SCE, onde para o 
qual, após o ajustamento, todas as coordenadas 
calculadas foram relacionadas.

Seguem abaixo as convenções adotadas 
para a matriz de transformação entre os dois 
sistemas: 

a.      ,        e        são os vetores unitários do 
SCL;

b.     ,       e       são os vetores unitários do 
SCE; e

c.         e        são a representação do vetor     , 
no SCL e no SCE, respectivamente.

Levando-se em consideração os parâme-
tros acima, a equação 8 representa a transfor-
mação entre o SCL e o SCE. 

Onde o fator                   é a matriz de trans-
formação descrita na equação 9.

(8)

(10)

(9)

Entretanto, devido ao fato das origens dos 
dois sistemas não serem coincidentes, fez-se ne-
cessário a realização de mais uma transformação, 
mais precisamente uma translação, dada pela 
equação 10.

Onde         ,         e        representam a 
origem do SCL em relação à origem do SCE, 
conforme ilustrado na figura 5.

2.5  Matriz de transformação
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Figura 5	–		Sistema	de	Coordenadas	da	Embarcação

Assim, de forma a permitir a transforma-
ção das coordenadas entre os SCL e o SCE, a 

equação 10 foi reescrita na forma da equação 11, 
conforme segue abaixo:

(11)

(12)

(13)

(14)

Onde q e j são os ângulos de banda e 
trim, respectivamente; e Y é o ângulo entre o ei-
xo longitudinal do Navio e o eixo Xlocal do SCL.

 
2.6.  Propagação das incertezas

Quando a medição é obtida de forma 
indireta, ou seja, seu valor é função de outras 
grandezas, assim como               , a incerteza 
de Y é dada pela equação 12.

Onde Sx é a matriz de variância-covari-
ância do vetor X; e D é a matriz das deriva-
das parciais, expessas pelas equações 13 e 14, 
respectivamente.
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2.7.  Ajustamento das coordenadas

Embora existam diversas técnicas de ajus-
tamentos, a que utiliza o método dos mínimos 
quadrados mostrou-se a mais adequada para o 
ajuste das coordenadas verticais e horizontais 
adquiridas durante o levantamento. De acor-
do com Mikhail et al., 1976, seguem abaixo as 
duas técnicas que costumam ser bastante utili-
zadas em ajustamentos de levantamentos:

 a) Ajustamento de observações indiretas, 
onde as equações de condição incluem tanto 
observações e parâmetros; o número de equa-
ções de condição é igual ao número de observa-
ções, e cada equação de condição conte somen-
te uma observação para cada coeficiente; e

b) Ajustamento de observações simples, 
onde não existem parâmetros inclusos nas equa-
ções de condição, embora o número de condições 
seja igual ao número de medições redundante.

Foi escolhida a primeira opção devido à 
boa qualidade das observações, porém foi ne-
cessária a realização de algumas modificações 
com o intuito de ajustar somente os parâme-
tros, deixando de lado as observações. Essas 
modificações serão expostas ao lado: 

Seja L = WX a equação de uma matriz 
não-linear, onde L (matriz das observações) é 

Após a linearização por Série de Taylor, a 
equação 15 de ser escrita na forma da equação 16: 

A matriz A é a matriz das derivadas par-
ciais no ponto de expansão X0 , onde:

; (observações ini- 

ciais); e V  é a matriz residual.

(15)

(16)

A solução da equação 16 é dada pelo míni-
mo de resíduos V TWV = min , onde W é a matriz 
de pesos, conforme descrito na equação 17.

Os elementos da matriz de pesos consti-
tuem a variância de cada observação.

2.8.  Acurácia das medições

Os requisitos mínimos de acurácia para 
as medições realizadas, mostrados na tabela 1, 
foram retirados do Manual de Instalação do 
Ecobatímetro EM1002.

(17)

Equipamento  Acurácia

 Posição horizontal =    10cm ;
 Posição vertical =    2cm ;
Transdutor Ângulo de montagem yaw =    0,1º ;
 Ângulo de montagem roll =     0,25º; e
 Ângulo de montagem pitch =    0,1º .

 Posição horizontal =   10cm   ;
Sensor de Ângulo entre o eixo X do sensor de movimento e o eixo Xemb=   0,1º ;
Movimento Ângulo de montagem roll =    0,05º ; e
 Ângulo de montagem pitch =    0,05º .

Sensor de proa Ângulo entre o eixo X do sensor de proa e o eixo Xemb=   0,1º  .

Posicionador Caso o posicionador seja utilizado para produzir distâncias verticais,  
 no caso da maré RTK, a acurácia vertical da posição do posicionador  
 deverá ser de    2cm; e

 Posição horizontal de    10cm .

Linha d’água Posição vertical de    2cm .

função dos parâmetros X , conforme é descrito 
na equação 15.

AX + L = V

Tabela 1:	Requisitos	mínimos	de	acurácia	para	as	medições.
Fonte:	EM1002	Multibeam	Echo	Sounder,	Installation	Manual	(2003).
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Figura 6 – Numeração dos marcos-testemunhos instalados ao redor do dique

3.  APLICAÇÃO

3.1.  Preparação
Algumas atividades tiveram que ser reali-

zadas antes de se iniciar as medições. São elas:
a) Quarto chapas foram soldadas no con-

vés externo, sendo duas na popa e duas na proa. 
O intuito foi que ambos os vetores resultantes 
da união das duas chapas da proa e das duas 
chapas da popa fossem paralelos à linha de fé 
do navio; 

b) Cinco chapas foram colocadas no in-
terior do compartimento do transceiver, dis-
postas da seguinte forma: uma na antepara de 
bombordo e a outra na de boreste, instaladas 
diametralmente opostas entre si, de forma a es-
tabelecer o eixo transversal; outras duas foram 

colocadas nas anteparas perpendiculares à li-
nha de fé, também diametralmente opostas, 
de forma a se estabelecer o eixo longitudinal; e 
a quinta foi posicionada no piso do comparti-
mento, sobre a linha de fé do navio;

c) Um master level foi instalado no inte-
rior do compartimento do transceiver; e

d) Oito marcos-testemunhos os foram 
instalados na BRNJ, ao redor do dique onde 
o Navio encontrava-se docado, o que possibi-
litou o estabelecimento do SCL e as medições 
de ângulos e distâncias com a estação total de 
todos os sensores posicionados no mastro e de 
todas as chapas e adesivos instaladas nos conve-
ses do navio. A disposição destes marcos pode 
ser conferida na figura 6.

3.2.  Sistema de coordenadas
O marco-testemunho MT72106, figura 

7, foi escolhido para ser a origem do SCL. Para 
facilitar a manipulação numérica, arbitrou-
se que os valores das coordenadas deste pon-
to de origem seria igual a (100,100,100) com 

variância de                           . Conforme foi 
descrito no item 2.1, o MT72108 está alinha-
do com a origem de forma a compor o plano 
XZ. Os eixos Xlocal, Ylocal e Zlocal eram ortogonais 
entre si e o sentido de rotação obedeceu à regra 
da mão direita.
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Figura 8 – Poligonal topográfica

Figura 7 – Coordenadas do MT72106

3.3.  Coordenadas dos marcos externos

O cálculo das coordenadas dos marcos 
externos se iniciou após o estabelecimento do 
MT72108. Esta tarefa foi realizada a partir de 
diversas medições de distâncias com a estação 
total estabelecida no MT72106, mirando-se 
o MT72108, com o intuito de se determinar 
a Xlocal deste último. Como o MT72108 faz 
parte do plano XZ, sua coordenada Ylocal é a 
mesma do MT72106. Para o estabelecimen-
to das coordenadas do MT72108, a partir do 
MT72106, não foram medidos os ângulos ho-
rizontais entre estes dois marcos, pois como o 
alinhamento dos dois foi convencionado como 
sendo a origem da contagem dos azimutes, 

logo se assumiu que o azimute entre os dois 
tinha o valor igual a 0º. As coordenadas verti-
cais dos marcos-testemunhos do dique foram 
determinadas através de nivelamento geométri-
co, levando-se em consideração que o valor de 
Zlocal do MT72106 é de 100 metros, conforme 
visto no item 3.2.

Assim, a partir dos marcos MT72106 e 
MT72108, planejou-se uma poligonal topográ-
fica, figura 8, o que possibilitou a obtenção das 
coordenadas dos demais marcos-testemunhos 
externos. Antes de se transferir as coordenadas 
externas para o navio, as coordenadas dos mar-
cos externos foram ajustadas pelo método dos 
mínimos quadrados, conforme descrito nos 
itens 2.6 e 2.7.
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Figura 9 – Seapath angle offset

3.4.  Coordenadas dos marcos internos e dos 
sensores

O transporte das coordenadas externas 
para os marcos e sensores do navio foi feito da 
mesma forma que foi descrita no item anterior. 
A principal diferença é que devido à pequena 
grade de tempo disponível, a poligonal topográ-
fica percorrida ao longo dos marcos internos do 
Navio foi do tipo aberta. Os sensores onde não 
era possível a sua ocupação com a estação, por 
exemplo aqueles instalados no mastro, tiveram 
as suas coordenadas obtidas por irradiação topo-
gráfica a partir dos marcos-testemunhos ou de 
pontos intermediários estabelecidos no dique. 

3.5.  Inclinação do Navio e Transformação de 
Coordenadas

Embora os ângulos de banda e trim com 
que o navio ficou posicionado no picadeiro 
do dique, por ocasião da docagem, tenham 
sido determinados por um grupo de técnicos 

da Marinha, o ângulo entre os eixos Xlocal e o 
Xemb, dos SCL e SCE, respectivamente, tive-
ram que ser determinados por álgebra analítica. 
Para isto, considerou-se que os marcos instala-
dos na proa e na popa, dois a dois, paralelos ao 
eixo longitudinal. Assim, o cálculo do ângulo 
entre os eixos Xemb e Xlocal se deu pelo produto 
escalar entre o vetor formado por dois destes 
marcos longitudinais, ou os dois da popa ou os 
dois da proa, e o vetor formado pelos marcos 
MT72106 e MT72108.

Com estes valores angulares, aplicaram-
se as equações 11 e 12 para se determinar as 
coordenadas e as respectivas incertezas dos 
marcos e sensores do Navio.

O mesmo procedimento foi adotado 
para se obter o offset angle entre as antenas do 
Seapath 200 e o eixo Xemb , conforme pode ser 
observado na figura 9. Neste caso, o produto 
escalar foi entre os vetores formados pelas duas 
antenas do Seapath e o vetor formado quer seja 
pelos dois marcos da proa, quer seja pelos dois 
marcos da popa.

4.  Conclusão

A comparação feita entre as coordenadas 
verticais da MRU obtidas por nivelamento ge-
ométrico e trigonométrico resultou numa dife-
rença de cota igual a 244 mm. Tal constatação 
evidencia que a determinação da altura de um 
sensor localizado no interior do Navio, por nive-
lamento trigonométrico, onde se faz necessária 
a realização de vários lances de observação antes 
de se chegar ao ponto de interesse, torna-se bas-
tante degradada e com valores de incerteza mui-
to acima do tolerado. Sendo assim, é importante 
ressaltar que, sempre que possível, deve-se optar 

pela determinação das coordenadas verticais por 
meio de nivelamento geométrico.

Durante a fase de medições no interior 
do navio, o elevado trânsito de pessoal a bordo 
prejudicou as medições, uma vez que causava 
trepidação da estação total e dos prismas. Em 
face do exposto, optou-se por realizar vinte 
medições de ângulos e direções com a estação, 
sendo dez na posição direta e dez na posição 
indireta, para cada lance de irradiação, de for-
ma a garantir que as medições passassem pelo 
critério de Chauvenet.

Ao final deste trabalho, pôde ser consta-
tado que a qualidade das coordenadas finais e 
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das suas respectivas incertezas está intimamen-
te ligada ao tipo de equipamento que se utiliza 
para as medições de ângulos e distâncias, à es-
colha do método topográfico mais adequado 
e ao preparo técnico da equipe que conduz as 
medições. Para este tipo de levantamento, a 
estação total, os prismas e os adesivos refle-
xivos utilizados mostraram-se adequados e 

possibilitaram que os requisitos mínimos de 
acurácia exigidos na tabela 1 fossem alcança-
dos, o que possibilitará ao Navio a utilização 
dos offsets calculados, juntamente com as su-
as respectivas incertezas, tanto durante a fase 
de aquisição como também durante a fase de 
processamento dos dados coletados pelo siste-
ma multifeixe.
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O EL NIÑO “MODOKI” E 
SEU IMPACTO SOBRE A SECA 

DE 2005 NA AMAZÔNIAJairo	Geraldo	Gomes	Junior	1
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RESUMO

O evento El Niño – Oscilação Sul 
(ENOS) tem sido estudado desde o início do 
século XX. Em função da importância de seus 
efeitos locais e remotos, a comunidade científi-
ca tem incrementado a investigação do evento, 
principalmente com os recursos disponibiliza-
dos pelas campanhas científicas de observações 
in situ e pelos dados de sensoriamento remoto. 
Essas pesquisas, entretanto, têm dado enfoque 
primordial aos eventos extremos de El Niño e 
sua versão antípoda, a La Niña. Estudos recen-
tes observaram que eventos “não extremos” e/
ou com comportamento diferenciado, que é o 
caso do El Niño “Modoki”, podem intensificar 
eventos de seca, como ocorreu na Amazônia em 
2005, cuja causa atribuída à sua intensidade foi a 
ocorrência de um gradiente inter-hemisférico de 
anomalias da temperatura da superfície do mar. 
Partindo da hipótese de que os efeitos da seca de 
2005 não foram intensificados apenas por causa 
da ocorrência do gradiente inter-hemisférico de 
anomalias da temperatura da superfície do mar 
(TSM) no Atlântico tropical, dados de precipita-
ção foram usados para evidenciar a ocorrência de 
um evento El Niño nos meses que antecederam 
o ano de 2005. Tal ocorrência foi validada por 
observação de diversos índices de monitoramen-
to do El Niño e, com isso, foi comprovado que 
a seca de 2005 foi agravada pela combinação dos 
efeitos remotos do gradiente inter-hemisférico 
de anomalias de TSM no Atlântico tropical e de 
um evento El Niño.

Palavras-chave: El Niño Modoki; 
El Niño; Seca de 2005; Climatologia da 
Amazônia.

ABSTRACT

El Niño-South Oscillation events have 
been studied since the beggining of  the 20th 
Century. Due to the importance of its remote 
and local effects, the international commu-
nity has been investigating it specially after 
the the growth in availability of resources for 
scientific campaings, for remote or in situ col-
lection of data. The researches have focused, 
however, on the extreme events of El Niño 
and on its counterpart, the La Niña. Recent 
studies showed that "non extreme" El Niño 
can strength the severity of droughts, as in 
the case of the anomalous drought of 2005 in 
Amazon, whose assigned cause was solely  the 
existence of a inter-hemispherical gradient of 
sea surface temperature (SST) anomalies on 
tropical Atlantic. This study shows that the 
combination of this SST gradient on Atlantic 
ocean and the occurence of a new flavored El 
Niño, knowed as “El Niño Modoki” streng-
thened the drought of 2005 in Amazon. This 
hypotesis was validated by using a composi-
te technique with precipitation data and by 
observing differents El Niño´s monitoring 
index.

Keywords: El Niño Modoki; El Niño; 
2005 drought; Climatology of Amazon.
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1.  INTRODUÇÃO

A região amazônica é a maior bacia hi-
drográfica do mundo e é dependente do fluxo 
de umidade que provem do Oceano Atlântico 
para suprir as chuvas equatoriais características 
da Amazônia. Mesmo com todo esse potencial 
hidrológico, a região sofre com as consequ-
ências de alguns episódios de seca, cujo com-
portamento anômalo impõe efeitos dramáti-
cos para a população, para a economia local, 
para os sistemas de transportes fluviais e para 
o meio ambiente, como foi o caso da seca de 
2005. Apesar de os efeitos remotos do evento 
El Niño sobre a precipitação da região já terem 
sido estudados (PHILANDER, 1990; SOUZA 
et al., 2000; PEZZI e CAVALCANTI, 2001; 
RONCHAIL et al., 2002; entre outros), apenas 
o efeito remoto de um aquecimento anormal 
da porção norte das águas do oceano Atlântico 
tropical, comparado com a temperatura da su-
perfície do mar no hemisfério sul, foi conside-
rado como a causa principal do agravamento 
dos efeitos dessa seca de 2005 (MARENGO 
et al., 2008a, 2008b). O efeito remoto do 
gradiente inter-hemisférico de anomalias de 
TSM (temperatura da superfície do mar) no 
Atlântico sobre a precipitação no nordeste e 
norte do Brasil já foi motivo de pesquisas cien-
tífica (MOURA e SHUKLA, 1981; NOBRE 
e SHUKLA, 1996). Outros estudos, com uso 
de modelos numéricos ou com dados obser-
vados, já haviam mostrado a possibilidade de 
ocorrência de secas severas na região amazônica 
em situações de combinação de efeitos remo-
tos de eventos El Niño e do gradiente inter-
hemisférico de anomalias de TSM (SOUZA 
et al., 2000; PEZZI e CAVALCANTI, 2001; 
RONCHAIL et al., 2002, entre outros). Nesses 
estudos, foram obtidas as respostas sobre a pre-
cipitação da Amazônia das várias combinações 
possíveis de El Niño/La Niña e dos gradientes 
inter-hemisféricos de anomalias de TSM no 
Atlântico. Observou-se que a combinação do 
El Niño com a situação em que apresenta ano-
malias positivas de TSM no Atlântico Norte e 
anomalias negativas de TSM no Atlântico Sul 
é a que apresenta maior impacto na redução 

da precipitação da região amazônica. Essa con-
figuração de gradiente inter-hemisférico de 
anomalia de TSM no Atlântico será chamada, 
doravante, de “dipolo positivo”.

Gomes Junior (2009) avaliou a corre-
lação da precipitação na região amazônica no 
período de dez/2004 a mai/2005, período cor-
respondente às estações de verão e outono no 
hemisfério sul, com compósitos de precipita-
ção representantes de períodos com as seguin-
tes características: (1) evento El Niño e ”dipo-
lo positivo” [doravante, “Caso 1']; (2) apenas 
a ocorrência do “dipolo positivo” [doravante, 
“Caso 2”]; e (3) ocorrência apenas do evento El 
Niño [doravante, “Caso 3”]. Além disso, reali-
zou estudo climatológico do balanço de umi-
dade na amazônia, verificando que a divergên-
cia de umidade integrada verticalmente passou 
a apresentar anomalias positivas desde 1997 
até 2006, conforme pode ser visto na Figura 
1. Também verificou que: (a) a precipitação 
total média na região amazônica, naquele perí-
odo, demonstrou um padrão correlacionado ao 
Caso 1; e (b) verificou que o fluxo de umidade 
proveniente do oceano Atlântico já apresenta-
va anomalias negativas desde meados de 1997. 
Como resultados complementares, observou 
que: (i) o evento El Niño de 2004 foi de in-
tensidade fraca a moderada, o que despertou 
a atenção sobre esse tipo de evento, até então 
pouco estudado; e (ii) que o fluxo de umidade 
para a região amazônica, para o período consi-
derado, apresentou déficit e tal fato foi deter-
minante para o agravamento da seca de 2005.

Ainda em 2009,  Ashok and Yamagata 
(2009) e Yeh et al. (2009) mostraram que o 
evento El Niño não possui características imu-
táveis e que um padrão diferenciado, mas com 
características similares, do mesmo evento 
pode ser apreciado em casos de El Niño que 
ocorreram ao longo das últimas décadas. Dessa 
observação, foi cunhado o termo “Modoki”, 
que significa, numa tradução livre, “parecido, 
porém diferente”. O El niño de 2004/2005, 
segundo esses estudos, foi considerado um El 
Niño Modoki.

As ocorrências mais brandas de El Niño, 
até então pouco apreciadas, ganharam súbita 
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notoriedade, principalmente porque os casos 
“clássicos” de El Niño passaram a ser menos 
frequentes ao longo do século XX. O El Niño 
Modoki, que também é chamado de El Nino 
do Pacífico Central ou El Niño da linha de 

data, difere do El Niño “clássico” tanto na lo-
calização dos máximos das anomalias de TSM 
quanto nos locais onde ocorrem os efeitos re-
motos (telecomunicações tropicais e de médias 
latitudes). 

Climatologia e dados de precipitação e
da divergência de umidade

Precipitação (NCEP)
Climatologia da precipitação
Divergência área Amazônia
Climatologia da divergência – área amazônia

Na Figura 2, temos um diagrama es-
quemático da situação “normal” das águas do 
Pacífico tropical, quando águas superficiais 
quentes e o ar sobrejacente são empurrados 
para o oeste pelos ventos. Como consequên-
cia, observa-se que as águas frias e mais pro-
fundas são impulsionadas para cima na borda 
leste do Pacífico e que a termoclina (fronteira 
subaquática que define um contraste entre as 
águas quentes e rasas e as águas frias e mais pro-
fundas) torna-se mais delgada. Os casos anô-
malos da circulação oceânica e atmosférica que 
ocorrem na bacia do Pacífico e caracterizam 
os eventos El Niño e El Niño Modoki, e suas 
fases opostas “La Niña” e “La Niña Modoki”, 
estão esquematizados na Figura 3. Observa-se 
que as circulações oceânica e atmosférica dife-
rem da condição normal, exposta na Figura 2, e 
diferem entre si. No caso do El Niño Modoki, 
a região central do Pacífico passa a exercer 

importância crítica na gênese e manutenção do 
evento, sendo um dos seus pontos de máximo 
das anomalias. Segundo Yeh et al. (2009), o au-
mento da frequência de ocorrência de eventos 
de El Niño Modoki está associado ao “aque-
cimento global” com origem antropogênica e 
essa frequência aumentará caso o aquecimento 
global continue aumentando.

Até aqui, pretendeu-se mostrar al-
gumas relações entre a seca da Amazônia e 
os eventos El Niño e gradiente de TSM no 
Atlântico, além de se fazer uma apresentação 
do El Niño “Modoki”. No item 2, dados e 
metodologias, será mostrado como os dados 
de precipitação foram usados para mostrar 
a evidência de que ocorreu um El Niño em 
2004/2005, além de se configurar a hipóte-
se. Os resultados serão mostrados no item 3, 
o que será seguido das discussões finais, no 
item de Conclusões.

Figura 1:		Série	estendida	para	os	dados	de	precipitação	e	divergência	da	área	“Amazônia”,	para	o	
período	de	jan/1990	a	dez/2007.	A	climatologia	tem	como	base	o	período	de	janeiro/1978	a	dez/2007	
(dados	de	reanálise	do	NCEP).	A	unidade	é	mm/dia.	Fonte:	Adaptado	de	Gomes	Junior	(2009).



92

Figura 2:		Condição	normal	no	Pacífico	tropical.	As	águas	quentes	e	superficiais	são	empurradas	para	
oeste	pelos	ventos	alíseos.	A	consequência	é	o	afloramento	das	águas	frias	na	porção	leste	e	uma	
delgada	termoclina.	Uma	condição	oceanográfica	oposta	ocorre	na	porção	oeste.	Com	relação	à	
temperatura,	o	oeste	é	mais	quente	e	mais	chuvoso.	Foi	usada	a	cor	vermelha	para	indicar	as	águas	
quentes	e	a	cor	azul	para	indicar	as	águas	frias.

Figura 3:  Condições anômalas no Pacífico tropical.	 (a)	Um	evento	El	Niño	produzido	quando	os	
ventos	de	leste	(alíseos)	enfraquecem;	algumas	vezes,	na	porção	oeste,	os	ventos	de	oeste	prevalecem.	
Essas	condições	são	definidas	por	aquecimento	além	do	normal	da	temperatura	da	superfície	do	mar	
(TSM)	no	leste	da	bacia	do	Pacífico	e	tal	fato	é	associado	com	alterações	na	termoclina	e	na	circulação	
atmosférica	 no	 leste,	mais	 quente,	 e	 no	 oeste,	mais	 seco.	 (b)	 No	 El	 Niño	Modoki,	 uma	 condição	
anômala	e	diferente	ocorre.	A	TSM	mais	alta	ocorre	na	região	central	do	Pacífico,	envolvida	por	águas	
mais	frias	nas	bordas	leste	e	oeste	da	bacia	do	Pacífico	e	é	associada	a	diferentes	padões	de	convecção	
na	atmosfera.	(c)	e	(d)	A	fase	oposta	(La	Niña)	do	El	Niño	e	do	El	Niño	Modoki,	respectivamente.
Fonte:	Ashok	e	Yamagata	(2009).
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2.  DADOS E METODOLOGIA
 
A hipótese básica do trabalho é que a 

seca de 2005 foi causada por uma combinação 
de efeitos remotos provenientes do gradiente 
inter-hemisférico de TSM no Atlântico tropi-
cal e por um evento El Niño. Para testar essa 
hipótese, uma área delimitada, na direção nor-
te-sul, pela linha do Equador e pelo paralelo 

de 10° S e, na direção leste-oeste, pelos meri-
dianos de 45° W a 75°W, mostrada na Figura 
4, foi escolhida para representar a Amazônia e 
foram calculados índices de correlação entre a 
média espacial da precipitação do período de 
verão e outono (dez/04 a mai/05) e as médias 
para os períodos correspondentes dos compó-
sitos representativos da ocorrência dos Casos 
1 a 3. 

Os conjuntos de dados brutos usa-
dos neste estudo foram os seguintes: dados 
da reanálise ERA-40 do “European Centre 
for Medium-range Weather Forecasts” – 
ECMWF (UPPALA et el, 2005); dados de rea-
nálise do “National Center for Environmental 
Prediction” – NCEP (KALNAY et al, 1996), 
dados de precipitação de Liebmann e Allured 
(2005) e um conjunto de dados de precipita-
ção do “Climate Prediction Center” – CPC. 
Os dados do NCEP usados são médias men-
sais, numa resolução horizontal de 2,5° x 2,5°, 
obtido sem custos no website http://www.cdc.
noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.derived.html. 
O primeiro  conjunto  de  dados de precipita-
ção foi cedido,  gentilmente,  pelo Dr.   Brant  
Liebmann, e é uma combinação de dados diá-
rios de precipitação observada da América do 
sul, numa grade espacial de 1° de resolução. O 
segundo conjunto de dados de precipitação foi 
obtido por meio de um servidor de ftp do CPC 

(ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/wd52ws/SA/
historical).

Para a definição dos compósitos de anos 
de ocorrência eventos de “gradiente positivo” 
de TSM no Atlântico tropical, de El Niño e de 
ambos os eventos, foi combinada a metodologia 
descrita em Souza et al. (2000) com dados pro-
venientes do “Oceanic Niño Index”, do Climate 
Prediction Center (CPC, 2008). A Tabela 1 mos-
tra os compósitos, definindo os anos de ocorrên-
cia dos três eventos em estudo, que são os Casos 
1, 2 e 3. Foram obtidos os valores de precipita-
ção média para os períodos de dezembro/2004 a 
maio/2005, como representativo do verão e ou-
tono do ano de 2005, da área “Amazônia”, e feita 
a correlação com os dados médios referentes aos 
compósitos dos Casos 1, 2 e 3. Dessa compara-
ção, foram obtidos os dados constantes de Tabela 
2, que mostram o coeficiente de correlação entre 
o período de interesse (período representativo da 
seca de 2005) com os compósitos.

Figura 4 – Área selecionada para representar toda a Amazônia
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 Caso 1 Caso 2 Caso 3

 1978, 1980, 1992 e 1997 1979 e 1981 1982, 1983, 1987, 1991, 1993, 2002, 2003, 2004  
   e 2006.

Tabela 1:		Seleção	dos	anos	representativos	dos	compósitos	dos	Casos	1	a	3.	
Fonte:	Adaptado	de	Gomes	Junior	(2009)

Tabela 2:		Índice	de	correlação	entre	a	média	espacial	da	precipitação	na	Amazônia	(área			“Amazônia”),	para	
o	período	de	dez/2004	a	mai/2005	e:	(a)	Caso	1;	(b)	Caso	2;	e	(c)	Caso	3.	Os	dados	de	controle	são	baseados	em	
reanálises	do	NCEP,	para	o	período	de	jan/1978	a	dez/2007.	
Fonte:	Adaptado	de	Gomes	Junior	(2009)

 Dados de precipitação  Caso 1  Caso 2 Caso 3

 Reanálise do NCEP 77,2 % 68,20% 33,30%

 CPC 73,6 % 61,10% 42,90%

 Liebmann e Allured (2005) 78,8 % 89,20% 65,70%

Para confirmação dos resultados, foram 
observados os dados referentes a alguns índices 
de monitoramento de El Niño: (1) “Multivariate 
ENSO Index” (MEI, do “Climate Diagnostics 
Center”); (2) “Southern Oscillation Index” 
(SOI, do “Bureau of Meteorology of Australia”); 
e “Oceanic Niño Index” (ONI, da “National 
Oceanic and Atmospheric Administration” 
- NOOA).

O índice MEI é uma média dinâmica 
que indica a intensidade relativa do El Niño 
comparado com cada mês numa lista histórica 
de 58 a 59 anos. Ele usa seis variáveis atmosfé-
ricas: pressão ao nível do mar (P), componente 
zonal do vento (U), componente meridional 
do vento (V), temperatura da superfície do 
mar (S), temperatura do ar (A) e fração de co-
bertura de nuvens (C).  O índice SOI exprime 
uma relação entre a pressão ao nível do mar 
em Darwin (Austrália) e Tahiti (Polinésia). Os 
valores do SOI, para o período de junho/04 
a fevereiro/05 estão listados na Tabela 3.  O 
índice ONI foi o único índice oceânico usado 
no estudo e expressa a ocorrência de El Niño 
nos casos de ocorrer, pelo menos, cinco meses 
consecutivos em que a médias corrida de três 
meses, das médias das anomalias de TSM, seja 
maior que +0,5° na região Niño 3,4, quando 

comparadas com uma média para o período de 
1971 a 2000.

O cálculo do balanço de umidade da 
amazônia, necessário para se verificar quais 
termos foram afetados no período da seca de 
2005, foi realizado segundo o procedimento 
já consagrado na literatura, por meio de uma 
equação simplificada de termos integrados 
verticalmente, cuja formulação foi proposta 
por Peixoto (1973) e Peixoto e Oort (1992). 
Maiores detalhes da utilização dessa formula-
ção podem ser obtidos em Marengo (2005), 
Gomes Junior (2009), entre outros.

A equação simplificada para o balanço de 
umidade, usada no estudo, assumiu a seguinte 
forma:

onde os índices abaixo representam, na Equação 
1:
(I) a variação local da água precipitável;
(II) a divergência do fluxo de umidade;
(III) o erro de fechamento da equação;
(IV) a precipitação; e
(V) a evapotranspiração.

(1)

(I)     (II)   (III)  (IV)  (V) 
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 Período

 Índice 2004  2005

  JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

 MEI 34 41 41 41 40 45 43 35 46

 SOI -14,4 -6,9 -7,6 -2,8 -3,7 -9,3 -8,0 1,8 -29,1

 ONI 0,4 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5

Tabela 3:		Índices	de	monitoramento	do	El	Niño,	para	o	período	de	junho/2004	a	fevereiro	/2005.	
Fontes:	CDC		(2008),	BOM	(2008)	e	CPC	(2008).

A Equação 1 foi aplicada ao volume de-
finido pela área “Amazonia”, até o topo da at-
mosfera. O termo (I), para estudos com dura-
ção superior a um ano tem valores negligenciá-
veis; o termo (II) foi calculado pela Equação 2, 
mostrada a seguir; e o termo (V) foi calculado 

indiretamente, por meio dos dados de previsão 
de calor latente à superfície.

(2)

onde F é a fluxo de umidade, ρ é a den-
sidade, q é a umidade específica, p é a pressão 
atmosférica, g é a gravidade, top indica o topo da 
atmosfera e sup indica a superfície da Terra.

2.  RESULTADOS

Os dados da Tabela 2 exprimem o índice 
de correlação entre a média espacial da preci-
pitação na área “Amazonia”, para os meses de 
DEZ/04 a MAI/05, com os compósitos do 
Caso 1; Caso 2; e Caso 3. Observa-se que os 
resultados mostram que a precipitação, no pe-
ríodo do verão e outono de 2005, apresentou 
características mais relacionadas aos compósi-
tos do Caso 1, do que com os compósitos do 
Caso 2. A exceção ocorreu apenas no resultado 
com os dados de Liebmann e Allured (2005), 
que mostrou resultado inverso. De qualquer 
forma, pode-se observar que o efeito do gra-
diente de anomalias de TSM no Atlântico teve 
efeito mais pronunciado do que o próprio El 
Niño,  resultado confirmado nas três bases de 
dados de precipitação usados. O efeito com-
binado dos eventos (Caso 1) apresenta maior 
correlação que os eventos separados (Caso 2 ou 
Caso 3).

Os resultados da Tabela 2 precisam ser 
observados sob o prisma de que os efeitos remo-
tos não são lineares. Somando-se a isso o fato 

de que a própria circulação geral da atmosfera 
apresenta diferenças entre os casos canônicos e 
“Modoki” do El Niño, não é de se esperar um 
resultado linear dos efeitos remotos do El Niño 
sobre a precipitação da Amazônia.

A confirmação da hipótese foi baseada 
nos dados da Tabela 2 e validada pelos dados 
da Tabela 3. Na Tabela 3 verifica-se que: (1) 
ao usar uma abordagem de tercis sobre os da-
dos do índice MEI, é possível observar que o 
período de julho a dezembro de 2004 apresen-
tou as características de um El Niño de fraca a 
moderada intensidade, onde os limites do tercil 
superior são 40 e 59; (2) os valores negativos do 
índice SOI indicam a presença (ou evolução) 
de um evento fraco de El Niño durante o últi-
mo semestre de 2004; e (3) os valores do índice 
SOI, de julho a novembro de 2004 já indica-
vam a ocorrência de um evento El Niño.

Do estudo climatológico do balanço de 
umidade para a Amazônia, com a obtenção dos 
resultados da Equação 1, obtivemos os resul-
tados mostrados na Tabela 4. Observa-se que 
os dados são compatíveis com outros estudos 
já existentes na literatura (MARENGO, 2005; 
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CAVALCANTI, 2008). Os valores mostram 
que a precipitação da região amazônica é supri-
da por umidade que provem de área externa à 
própria bacia (divergência do fluxo) e pela reci-
clagem de umidade que ocorre na própria bacia 
(evapotranspiração). Os resultados para esses 
dois termos ratificam os estudos realizados por 
Salati et al (1978), que encontrou indícios de 
que a evapotranspiração na amazônia é a res-
ponsável por 48 a 56% da umidade converti-
da em precipitação. Pela Tabela 4, é possível 

calcular que a evapotranspiração representa 
aproximadamente 60% da umidade convertida 
em precipitação na amazônia.

Da Figura 5, observa-se que a seca de 
2005 intensificou-se ao apresentar um padrão 
de fluxo de umidade com anomalias negativas 
em sua divergência, desde meados de 2004 até 
o final de 2005. Tal fato pode ser comprovado, 
ainda na Figura 5, pela análise da precipitação, 
que apresentou valores médios menores que a 
média histórica nesse mesmo período. 

 DADOS	 ∂w/∂T	 DIV(F)	 PRECIPITAÇÃO	 EVAPORAÇÃO	 ERRO	DE
      FECHAMENTO

 NCEP
 (REANÁLISES) 0 -3,67 7,33 4,42 -0,76

Tabela 4:		Balanço de umidade da amazônia (para a área “Amazônia”), referente ao período de JAN/1978 a 
DEZ/2007, com dados de reanálise do NCEP. Unidade: mm/dia. 
Fonte: Adaptado de Gomes Junior (2009).
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Precipitação média da Amazônia

Climatologia da Precipitação da área Amazônia

 

Divergência média da área Amazônia

 

Climatologia da divergência da área amazônia

3.  CONCLUSÕES

A hipótese de que o agravamento da seca 
de 2005 na Amazônia foi causado pela com-
binação de efeitos remotos do gradiente inter-
hemisférico e anomalias de TSM no oceano 
Atlântico e do El Niño foi confirmada, tendo 
em vista a maior correlação do padrão espacial 
da precipitação para o período de verão/outono 
de 2005 com os compósitos que representam a 

combinação desses dois eventos mencionados 
anteriormente.

Como a precipitação, componente inte-
grante do balanço de umidade, é afetada por 
esses efeitos remotos, e por ter sua “resposta” a 
esses efeitos já estudada na literatura (SOUZA 
et al., 2000; PEZZI e CAVALCANTI, 2001; 
RONCHAIL et al., 2002), sugere-se que os 
efeitos remotos de ambos eventos, o El Niño 
e o gradiente inter-hemisférico de TSM no 

Figura 5 – Valores da divergência do fluxo de umidade e da precipitação para a área Amazonia, para o 
período de JUL/2004 a MAR/2006, usando como base os dados  mensais das reanálises do NCEP. A base da 
climatologia é de JAN/1978 a DEZ/2007. Fonte: Adaptado de Gomes Junior (2009).
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Figura 6:		Diagrama esquemático mostrando uma nova abordagem sobre as causas  de 
seca de 2005 na Amazônia. 
Fonte: Adaptado de Gomes Junior (2009).

Atlântico tropical, sejam apreciados ao se iden-
tificar as causas de secas anômalas na região 
amazônica em eventos futuros.

 Para o caso em estudo, foi gerado um 
diagrama esquemático, de acordo com a  Figura 
6, que mostra uma nova abordagem das causas 

da seca  da seca de 2005 da amazônia, reforçan-
do o que a mesma teve seus efeitos agravados 
pela combinação dos efeitos remotos de um El 
Niño com a existência de um gradiente inter-
hemisférico de anomalias de TSM no Atlântico 
tropical.

SECA DE
2005

El Niño “Modoki”
(fraca a moderada
intensidade)
OUT a DEZ/2004

Gradiente inter-hemisférico
de anomalias de 

temperatura da superfície
do mar (TSM).
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O SISTEMA DE ASSIMILAÇÃO 
DE DADOS 3D-VAR DO SERVIÇO 

METEOROLÓGICO MARINHO: BREVE 
HISTÓRICO E PRIMEIROS RESULTADOS

Jairo	Geraldo	Gomes	Junior1

Alberto	Pedrassani	Costa	Neves2

RESUMO

Fruto de planejamento realizado no 
âmbito da Divisão de Previsão Numérica do 
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 
um sistema de assimilação de dados variacio-
nal em três dimensões (3D-Var) foi instalado 
e está em fase de testes, como parte integrante 
de um processo de operacionalização que tem 
por propósito melhorar a qualidade das análi-
ses usadas pelo modelo numérico atmosférico 
HRM, a fim de contribuir para que os produ-
tos numéricos e previsões ambientais gerados 
pelo Serviço Meteorológico Marinho (SMM) 
possam alcançar maiores índices de acerto. 
Neste estudo, são mostrados os resultados ini-
ciais obtidos pelo sistema 3D-Var, sendo rea-
presentadas as dificuldades para a operação do 
sistema e apresentadas algumas possíveis abor-
dagens para solucionar tais problemas.

Palavras-chave: Assimilação de dados; 
Previsão numérica de tempo; 3D-Var.  
  
ABSTRACT

This paper shows the first results obtai-
ned by the Brazilian Navy hydrographic Center 
in its attempt to make operational one data 
assimilation system based on variational tech-
nique in three dimentions (3D-Var), which 
is now instaled and in pre-operational  period 
of tests. This system is part of a program de-
veloped to improve the quality of the analysis 

1	Capitão-de-Corveta,	Mestre	em	Meteorologia	(INPE),	Hidrógrafo,	Encarregado	da	Seção	de	Assimilação	de	
Dados	do	CHM.
2 Capitão-de-Mar-e-Guerra	(RM1),	Mestre	em	Meteorologia	e	Oceanografia	Física	(NPS	–	EUA),	Hidrógrafo.

used by the atmospheric regional model HRM 
in order to increase the level of accuracy for 
the Maritime Weather Service  products. This 
work shows the initial results of the 3D-Var 
system, reintroduces some difficulties of this 
task and presents some possible approaches to 
solve the faced problems.

Keywords: Data assimilation; Numerical 
weather prediction; 3D-Var.

1.  INTRODUÇÃO

Desde o início da previsão numérica de 
tempo (PNT), associado ao advento dos “su-
percomputadores” eletrônicos após o final da 
Segunda Guerra Mundial, que os cientistas/
meteorologistas reconheceram a necessidade 
de se desenvolver um sistema automatizado de 
interpolação das observações capaz de resolver, 
de uma forma objetiva, um problema advindo 
da análise subjetiva dos operadores incumbidos 
de gerar os campos iniciais a serem usados pelos 
modelos numéricos de previsão de tempo. Tais 
campos iniciais eram calculados de forma dife-
rente de acordo com o operador e isso fazia dife-
rença no resultado das previsões (PANOFSKY, 
1949; CHARNEY, 1951). O desenvolvimento 
de um ciclo de “Análise Objetiva” contou com 
diversos avanços na área dos métodos numéri-
cos e computacionais, e gerou o que hoje é co-
nhecido como “Ciclo de Assimilação de Dados” 
(CAD), que incorpora os subsistemas de con-
trole de qualidade, análise objetiva, inicialização 
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e previsão curta para geração da estimativa a 
priori (GILCHRIST; CRESSMAN, 1954; 
BERGHOSSON; DÖÖS, 1955; CRESMAN, 
1959; BARNES, 1964).

O CAD é um processo intermitente que 
ocorre de forma sistemática nos principais cen-
tros de previsão de tempo do mundo, com in-
tervalos que variam, normalmente, de 3, 6 ou 
até 12 horas. O resultado do CAD é a geração 
da análise, que constitui a melhor representa-
ção possível das variáveis geofísicas (pressão, 
umidade, temperatura, etc.) que modelam a 
atmosfera, obtida pela combinação “otimiza-
da” dos valores observados dessas variáveis com 
os valores previamente obtidos de uma rodada 
curta do modelo numérico (KALNAY, 2002).

O sistema de assimilação de dados é, 
numa abordagem generalista, um conjunto de 
rotinas de programação que coordena e executa 

as tarefas do CAD, incorporando a capacidade 
de tratar os erros inerentes às observações e do 
próprio modelo numérico, e combinando essas 
informações com a aplicação de metodologia 
matemática baseada em técnicas variacionais 
(em três dimensões, 3D-Var, ou em quatro 
dimensões, 4D-Var), estatísticas (Interpolação 
Ótima, OI) ou mesmo com o Filtro de Kalman 
e suas diversas abordagens (Filtro de Kalman 
por conjuntos, entre outros).

A Figura 1 mostra um exemplo de CAD, 
com a atuação de um sistema de assimilação de 
dados para gerar a análise (item 4), que é usada 
como condição inicial para o modelo numéri-
co de previsão de tempo. Maiores detalhes do 
CAD podem ser obtidos na literatura, como, 
por exemplo, em Kalnay (2002), Costa Neves 
e Costa (2005), Gomes Junior (2009) entre 
outros.

Figura 1:  Diagrama esquemático do Ciclo de Assimilação de Dados
Fonte: Gomes Junior (2009)

2.   BREVE HISTÓRICO 

A Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) iniciou suas atividades de previsão nu-
mérica de tempo com a criação do Núcleo de 

Previsão Numérica, em 06/01/1997, que foi o 
embrião da atual Divisão de Previsão Numérica 
do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 
que é a Organização Militar responsável pe-
la operação do SMM. Desde o princípio da 
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Figura 2:   Resultados do 
sistema PSAS 3D-Var do 
CNMCA. (a) Diferença 
entre os dados de ven-
to dos campos de ob-
servação e de “back-
ground” (first guess); 
e (b) mesmo que em 
“a”, mas para a variável 
temperatura do ar.

utilização operacional de um modelo numéri-
co pela DHN/CHM, tanto o modelo numé-
rico “EMDM” e seu sucessor “HRM” (High-
resolution Regional Model) foram utilizados 
sem a operação de um CAD (este ciclo ocorre 
no próprio modelo global – GME, posterior-
mente interpolado para o HRM). Os arquivos 
com as condições iniciais sempre foram obti-
dos do Serviço Meteorológico Alemão DWD 
(Deustcher Wetterdienst). Com isso, o CHM 
e o SMM sempre estiveram dependentes de 
fontes externas de dados para a operação de 
seu modelo numérico de previsão de tempo. 
Essa dependência externa, por sua vez, apenas 
deixará de ocorrer quando o CHM estiver ca-
pacitado a operar um modelo numérico com 
domínio global, ou quando houver cooperação 
com algum centro de previsão de tempo na-
cional, capacitado a fornecer os insumos para a 
operação da modelagem regional do CHM e a 
assegurar as mesmas qualidade e confiança que 
caracterizam os produtos do DWD.

A primeira tentativa de instalação de 
um sistema de assimilação de dados no CHM 
ocorreu em 2005, por meio de um intercâm-
bio com a Força Aérea da Itália (CNMCA 
- Centro Nacional de Meteorologia e Clima-
tologia Aeronáuticas). Um sistema baseado 
em PSAS/3D-Var, Physical-space Statistical 
Analysis System Variational in three Dimensions 
(BONAVITA;  TORRISI, 2005), foi obtido 
junto ao CNMCA e instalado no cluster Origin 
300 (COSTA NEVES; COSTA, 2005). A 

tentativa de instalação desse sistema não logrou 
o êxito esperado. Alguns problemas associados à 
interpretação das rotinas computacionais (roti-
nas que não seguem a normatização prevista da 
Norma Técnica ISO/IEC 12207, apresentan-
do baixo índice de documentação) e integração 
do modelo HRM ao PSAS 3D-Var não foram 
solucionados e uma reduzida quantidade de 
informações pôde ser extraída do sistema, que 
funcionou parcialmente apenas para a região da 
Antártica, como pode ser observado na Figura 
2. Observa-se, na Figura 2, que os campos não 
eram gerados corretamente, já que o CAD não 
era finalizado. As informações obtidas, numa 
análise geral, não eram úteis para o SMM. 

Em 2009, foi obtido um novo sistema 
PSAS/3D-Var, modificado pelo serviço meteo-
rológico do Vietnã (NCHMF – National Centre 
for Hydro-Meteorological Forecasts). A opção 
por esse sistema de assimilação PSAS/3D-Var 
do NCHMF foi baseada no fato de que o mes-
mo fora modificado, no âmbito do DWD, para 
uso específico pelo modelo HRM, por pessoal 
especializado da Universidade Hanoi (HRM, 
2009). Além disso, o sistema baseado em téc-
nica variacional 3D-Var ainda representa, na 
atualidade, um estágio adequado para que um 
centro regional de previsão de tempo que conte 
com poucas pessoas dedicadas exclusivamente 
à assimilação de dados inicie suas atividades 
nessa área do conhecimento técnico-científico, 
sendo uma solução otimizada entre capacitação 
de pessoal e poder computacional instalado.

Modelo HRM/CHM12Z27Mai2009
Difer. Vento (Obs-Backg)

Modelo HRM/CHM12Z27Mai2009
Diferença T (Obs-Backg)(a) (b)



102

Em maio de 2010, graças a uma coopera-
ção com o NCHMF, o CHM recebeu a visita 
do Dr. Le Duc, Chefe da Divisão de Modelagem 
daquele centro. Com o apoio do Dr. Le Duc, 
foi possível resolver diversas pendências da ins-
talação do sistema PSAS/3D-Var no cluster SGI 
ALTIX 450, com a possibilidade de paralelização 
do sistema. O CHM recebeu, também, repre-
sentantes do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), órgão que também opera o modelo 
HRM e está envidando esforços para a operacio-
nalização do mesmo sistema PSAS/3D-Var.

3.  METODOLOGIA

O sistema PSAS/3D-Var foi configurado 
para realizar ciclos de 3 horas, assimilando dados 
sinóticos (estações de superfície, navios, bóias e 
radiossondas, por meio das mensagens SYNOP, 
SHIP, BUOY e TEMP) e dados assinóticos, re-
presentados por perfis de sondagens do satélite 
AQUA, da NASA (perfis AIRS) e por dados de 
vento, sobre os oceanos, estimado por satélite 
(satélite ASCAT – Advanced Scatterometer). 
Os dados de condição de contorno são do mo-
delo global alemão GME, obtidos a cada 12h. 
Os dados sinóticos e ASCAT foram obtidos do 
GTS (Global Telecommunication System). Já 
os dados do satélite AQUA foram recebidos 
do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos).

O modelo numérico HRM foi usado co-
mo modelo de previsão, associado ao sistema 
PSAS/3D-Var, e possui as seguintes caracte-
rísticas: (a) hidrostático; (b) grade horizontal 
de Arakawa C, com esquema de diferencia-
ção centrada de segunda ordem; (c) passo de 
tempo semi-implícito; (d) está capacitado a 
prognosticar pressão superficial, temperatura, 
vapor d’água, água precipitável, componentes 
do vento horizontal e parâmetros do terreno; e 
(e) pode diagnosticar velocidade vertical, geo-
potencial e cobertura de nuvens.

 
3.1.  Primeiros Resultados 

Os primeiros resultados do sistema 
PSAS/3D-Var, de forma paralelizada, foram a 

partir da instalação realizada pelo Dr. Le Duc. 
Foram realizados diversos testes para adequar 
as rodadas do PSAS/3D-Var ao cronograma 
operacional da Divisão de Previsão Numérica. 
O melhor resultado foi alcançado com a uti-
lização de 40 processadores para o CAD. De 
uma forma geral, avaliou-se que a seqüência do 
CAD fica exeqüível para aplicação no domínio 
operacional já adotado para o modelo HRM 
para a METAREA V. Os primeiros resultados 
mostram, entretanto, uma superestimação dos 
campos de umidade nos níveis de 700 e 850 
hPa, além de uma subestimação do mesmo 
campo no nível de 1000 hPa. Tal fato tem im-
plicações em outros campos de variáveis distin-
tas, tais como na nebulosidade e precipitação 
acumulada, e está sendo alvo de investigação 
técnica, para mitigação de seus efeitos.

A Figura 3 mostra uma seleção de análises 
geradas pelo sistema PSAS/3D-Var e a corres-
pondente saída do modelo HRM operacional 
(a análise gerada pelo HRM é a simples conver-
são da condição inicial do modelo global ale-
mão GME para a grade - domínio - do HRM). 
Observa-se a concordância dos campos, com as 
devidas alterações causadas pela assimilação de 
dados. Na Figura 3 (c), observa-se a superesti-
mação do campo de umidade relativa na aná-
lise gerada pelo PSAS/3D-Var, comparando-a 
com a Figura 3 (d). 

Com relação à geração de informações 
gráficas sobre o os dados observados, está em fa-
se de implementação um acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pa-
ra se obter a concessão de licença do software 
METVIEW. Com esse software, será possível 
desenvolver rotinas para a geração automatizada 
de figuras como a Figura 4, que mostram a loca-
lização de estações de dados assimilados pelo sis-
tema 3D-Var. No caso específico da Figura 4, é 
mostrada a distribuição espacial das estações de 
radiossondagem cujos dados foram assimilados 
numa integração de teste do sistema PSAS/3D-
Var, em 07JUN2010. A rotina foi desenvolvi-
da em uma parceria com o Dr. Fernando Li, 
funcionário do INPE, que atualmente traba-
lha adido ao ECMWF (European Center for 
Medium-range Weather Forecastings), em 
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Reading, Inglaterra. Esse tipo de informação 
gráfica é usualmente disseminado na internet, 

na página dos principais centros de previsão de 
tempo do mundo.

Figura 3:   Conjunto de análises geradas pelo PSAS/3D-Var e pelo modelo HRM operacional 
do SMM. (a) Umidade relativa no nível de 500 hPa (3D-Var/PSAS); (b) mesmo que “a”, para o 
HRM;  (c) umidade relativa no nível de 700 hPa (PSAS/3D-Var); (d) o mesmo que “c”, para o 
HRM; (e) Geopotencial em 500 hPa (PSAS/3D-Var); (f) o mesmo que “e”, para o HRM; (g) vento 
em 500 hPa (PSAS/3D-Var); e (h) o mesmo que “g”, para o HRM.

Modelo HRM-PSAS/CHM - Umidade 500hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise

Modelo HRM/CHM - Umidade 500hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise(a) (b)

Modelo HRM-PSAS/CHM - Umidade 700hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise

Modelo HRM/CHM - Umidade 700hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise(c) (d)

(Continuação
Figura 3)
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Modelo HRM-PSAS/CHM - Geopotencial 500hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise

Modelo HRM/CHM - Geopotencial 500hPa
00Z12NOV2010(Sex) Analise(e) (f)

Modelo HRM-PSAS/CHM - Vento 500hPa(nos)
00Z12NOV2010(Sex) Analise

Modelo HRM/CHM - Vento 500hPa(nos)
00Z12NOV2010(Sex) Analise(g) (h)

(Continuação
Figura 3)

(Continuação
Figura 3)
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Com relação à geração de informações 
gráficas sobre o os dados observados, está em fase 
de implementação um acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pa-
ra se obter a concessão de licença do software 
METVIEW. Com esse software, será possível 
desenvolver rotinas para a geração automatiza-
da de figuras como a Figura 4, que mostram 
a localização de estações de dados assimilados 
pelo sistema 3D-Var. No caso específico da 
Figura 4, é mostrada a distribuição espacial 

das estações de radiossondagem cujos dados 
foram assimilados numa integração de teste 
do sistema PSAS/3D-Var, em 07JUN2010. A 
rotina foi desenvolvida em uma parceria com 
o Dr. Fernando Li, funcionário do INPE, 
que atualmente trabalha adido ao ECMWF 
(European Center for Medium-range Weather 
Forecastings), em Reading, Inglaterra. Esse ti-
po de informação gráfica é usualmente disse-
minado na internet, na página dos principais 
centros de previsão de tempo do mundo.

3DVAR Verification Data (Metview test)
monTEMP (58 pontos) 20100607 12hs

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

Figura 4:   Distribuição espacial de estações de radiossondagens, cujos dados foram 
assimilados na integração numérica do sistema PSAS/3D-Var em 07JUN2010 (12Z).
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5. PERSPECTIVAS NO CAMPOS DA 
ASSIMILAÇÃO DE DADOS

Os trabalhos da Seção de Assimilação de 
Dados do CHM continuarão sendo desenvol-
vidos no intuito de operacionalizar o sistema 
PSAS/3D-Var e, para tal, empregará a sistemá-
tica de parcerias com instituições que operem o 
mesmo sistema, entre eles o NCHMF e, possi-
velmente, o INMET. Reforça-se que os desafios 
descritos por Costa Neves e Costa (2005) ainda 
continuam presentes. Do ponto de vista com-
putacional, a capacidade da Divisão de Previsão 
Numérica operar um sistema PSAS/3D-Var não 
é hoje mais problema, tendo em vista a continu-
ada atualização do parque computacional, fruto 
de um sistemático aporte de recursos da DHN 
para os processos de aquisição/atualização dos 
clusters. O quantitativo de pessoal alocado para 
a complexa tarefa de operar o sistema ainda é 
inadequado, já que a Seção de Assimilação de 
Dados lota apenas um Oficial.

Para incrementar a qualidade do serviço 
prestado pela Seção de Assimilação de Dados, 
dois outros aspectos são dignos de reflexão:

1° – Capacitação Técnica de Pessoal: nos prin-
cipais centros de previsão de tempo, o pesso-
al que trabalha com assimilação de dados é 
especializado no nível de Doutorado ou Pós-
Doutorado. No âmbito do CHM, o pessoal 
que opera ou auxilia na operação do sistema 
3D-Var não está plenamente qualificado, sob 
esse prisma (apenas com Mestrado na área de 
Meteorologia). Reitera-se que as universidades 
brasileiras ainda não estão ministrando disci-
plinas regulares de assimilação de dados nos 
cursos de graduação, mestrado e até doutora-
do em Meteorologia. Tal fato não é incomum, 
em nível mundial, já que no ano de 2010, na 
Universidade de Reading, Inglaterra, foi aberto 
o primeiro curso de Mestrado específico de assi-
milação de dados. Faz-se necessário, então, ava-
liar a possibilidade de se enviar um Oficial para 
se qualificar em assimilação de dados no nível 
de Mestrado, na Universidade de REading, ou 
no nível de Doutorado, em locais de conhe-
cida expertise nessa área do conhecimento, 

como a Universidades de Maryland (EUA),  
Oklahoma (EUA), Reading (Inglaterra), ou na 
Naval Postgraduate School (EUA). 

Essa capacitação de pessoal também pre-
cisa ser pensada não só no nível da compre-
ensão da modelagem numérica envolvida nos 
sistemas de assimilação de dados, mas também 
no que torna “operacional” o CAD. Nesse as-
pecto, estão sendo referenciados os subsistemas 
de recepção de dados, de codificação e decodi-
ficação (BUFR, grib, NetCDF,etc.) e controle 
de qualidade dos dados. Para atuar em cada 
subsistema desses, é necessária uma formação 
complementar para o profissional, o que requer 
a participação em cursos e estágios no Brasil e 
no exterior. As oportunidades de participação 
nesses eventos têm, contudo, decrescido nos 
últimos anos.
2° – Gerenciamento de recursos: a atividade de 
assimilação de dados é encarada, mundialmente, 
como uma ciência. A operação de sistemas de 
assimilação de dados pelos principais centros de 
previsão de tempo do mundo é montada sobre 
o binômio “pesquisa” e “esforço operacional”. 
Sob esse aspecto, o CHM não dispõe de apoio 
na comunidade científica brasileira, já que o uso 
do HRM é reduzido ao CHM e ao INMET. 

O CHM também não detém autonomia 
para gerenciar recursos que permitam a cap-
tação de pessoal qualificado para desenvolver 
trabalho na área de assimilação de dados, prin-
cipalmente porque os profissionais dessa área 
são, na maioria das vezes, egressos dos cursos 
de graduação em Física, Matemática Aplicada 
ou de ramos da Engenharia. Como os profis-
sionais com tais qualificações não fazem parte 
da Tabela de Lotação da Divisão de Previsão 
Numérica e a seleção para cursos de ingresso 
no Quadro Técnico (QT) considera apenas a 
formação no nível de graduação, torna-se prati-
camente inexeqüível o recrutamento de pessoal 
capacitado, no meio civil, em assimilação de 
dados para pronto emprego no CHM.

Com relação à novas metas, no presen-
te momento, a Divisão de Previsão Numérica 
está envidando esforços para operacionalizar 
um novo modelo numérico de previsão de 
tempo, o modelo WRF (Weather Research 
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and Forecasting). Esse modelo irá incremen-
tar a qualidade das previsões do SMM, por 
apresentar a capacidade de operar em modo 
“não-hidrostático”, o que possibilita a criação 
de grades horizontais menores que 10km e a 
melhor capacidade de resolver as parametriza-
ções da microfísica de nuvens, em alta resolu-
ção. Um novo sistema de assimilação de dados, 
para uso com o modelo WRF, o WRFDA está 
em fase de instalação no âmbito da Seção de 
Assimilação de Dados. Tal sistema apresenta a 
possibilidade de utilização de técnicas avança-
das de assimilação de dados, como o 4D-Var 
(variacional em quatro dimensões) e o Filtro 
de Kalman por Conjuntos (Data Assimilation 
Research Testbed – DART).

O modelo numérico WRF congrega um 
grande número de usuários na comunidade 
científica e tem recebido a atenção de diversos 
centros de pesquisa, que possibilitaram o desen-
volvimento de sistemas de assimilação de dados 
com diferentes técnicas, das quais se destacam 
os sistemas WRFDA (variacional, do NCAR – 
National Center for Atmospheric Research), 
o DART (baseado em conjuntos, também do 
NCAR) e o LEKF (Local Ensemble Kalman 
Filter, da Universidade de Maryland).

A operacionalização do modelo WRF e 
de um sistema de assimilação a ele associado 
representará o ingresso do CHM em um novo 
patamar tecnológico da modelagem numérica 
de previsão de tempo.

6.   LIÇÕES DA GERÊNCIA DE PROJETOS 
DE TI

A instalação e operacionalização de um 
sistema de assimilação de dados é, em úl-
tima análise, um Projeto de Tecnologia da 
Informação (Projeto de TI) e assim preci-
sa ser encarado. O processo de planejamento 
de instalação e operacionalização de sistemas 
(modelos numéricos) no âmbito da Divisão de 
Previsão Numérica sempre existiu, porém esse 
processo nunca foi abordado como um Projeto 
de TI, que possui etapas distintas e importantes 
a serem cumpridas. Uma análise crítica revela 
que, em comparação com um Projeto de TI, a 

instalação de modelos numéricos no CHM foi 
feita demandando um considerável esforço dos 
Oficiais da Divisão de Previsão Numérica, que 
precisaram resolver problemas que extrapo-
lavam suas áreas de competência. A mudança 
para uma visão de Gerência de Projetos de TI 
poderia, uma vez implantada, reduzir os pro-
blemas relativos ao cronograma de atividades e 
ao custo geral do projeto.

Os principais centros de previsão numé-
rica de tempo contam com uma importante 
estrutura de TI, em especial com um suporte 
estruturado de informática (seja para sistemas 
de redes, microcomputadores ou softwares 
comerciais, mas também para os aspectos da 
Engenharia de Computação e Computação 
Científica). No presente momento, a Divisão 
de Previsão Numérica do CHM opera os com-
putadores (clusters) que empregam a maior 
capacidade de processamento da MB (cluster 
Altix 450 e Altix Ice). Mesmo assim, a Divisão 
de Previsão Numérica não possui em seus 
quadros nenhum Oficial com graduação em 
Informática ou Computação, o que faz com 
que alguns Oficiais sejam responsáveis por 
gerenciar toda essa complexa estrutura de TI, 
mesmo sem conhecimento pleno do assunto. 
Tal fato, além de desviar a atenção dos Oficiais 
dos seus afazeres principais na área da mode-
lagem numérica, muitas vezes força a adoção 
de soluções subotimizadas. A confecção de pro-
postas de alteração de Tabela de Lotação (TL), 
para a inclusão de Oficial/Oficiais com forma-
ção na área de TI na TL da Divisão de Previsão 
Numérica,  não tem sido um expediente eficaz 
para a resolução desse problema.

A falta de profissionais habilitados em TI 
(na área de computação de alto desempenho), 
no âmbito do CHM, poderá levar à estagnação 
do processo de evolução tecnológica que tem 
sido uma marca do SMM ao longo dos últi-
mos anos. Vislumbra-se que, em médio prazo, 
a capacidade de operação dos sistemas de as-
similação de dados mais sofisticados, como os 
baseados em conjuntos, estará comprometida 
pela falta de expertise em resolver os problemas 
que são afetos à computação de alto desempe-
nho, como as compilações e compatibilizações 
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de bibliotecas. Tais assuntos não são, normal-
mente, abordados nos cursos de graduação ou 
Mestrado em Meteorologia/Oceanografia, base 
de conhecimento dos Oficiais do SMM.

As soluções para esse problema em lide 
podem ser, por exemplo:
(1) a capacitação do pessoal existente. Para is-
so, existem cursos em diversos níveis para a 
área de computação científica, com destaque 
para os cursos “expeditos” promovidos pelo 
Centro Nacional de Computação Científica 
(CENAPAD – Campinas), com sede na 

UNICAMP, e o curso de Mestrado/Doutorado 
em Computação Aplicada do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE).
(2) Obtenção de Oficias (do Quadro Técnico) 
com formação em Informática/Computação.
(3) Aquisição de serviços específicos na área 
de TI, junto à iniciativa privada (do Brasil ou 
exterior) ou de outros órgãos, como as fun-
dações associadas ao Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC) ou ao Centro 
de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC).
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INTRUSÃO DA ACAS NA REGIÃO 
COSTEIRA ADJACENTE À 

BAÍA DE SEPETIBAAlexandre	Luiz	Coelho1

RESUMO

Durante o Levantamento Hidrográfico 
de Final do Curso de Hidrografia da DHN, 
na baía de Sepetiba, realizou-se uma comissão 
oceanográfica a bordo do NHo. Cruzeiro do 
Sul, de caráter bastante sinótico, no período 
de 25 a 26 de novembro de 2010, na região 
costeira adjacente à baía. Analisando-se os da-
dos termohalinos, verificou-se a presença da 
Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em to-
da a coluna d’água abaixo de 20 metros, com 
uma aguda termoclina sazonal ,exibindo tem-
peraturas entre 18ºC e 22ºC, separando essa 
massa de água da Água Costeira (AC), quente 
e pouco salina, localizada na parte superior 
da coluna d’água. Essa intrusão da ACAS 
está associada à prevalência de ventos E-NE 
sobre a plataforma continental nos dias que 
antecederam as medições. Tais ventos forçam 
o processo de ressurgência costeira com in-
trusão da ACAS abaixo da termoclina e seu 
conseqüente movimento ascendente devido à 
divergência unilateral do transporte de deriva 
do vento em direção ao largo, imposta pela 
presença da costa.

Palavras-chave:  Baía de Sepetiba; Água 
Central do Atlântico Sul (ACAS);  Água Costeira 
(AC);  Ressurgência costeira;  Intrusão da ACAS. 

ABSTRACT

From Nov 25th to Nov 26th, 2010, a 
synoptic oceanographic commission of DHN 

was set up during the Hydrographic Survey 
of End Hydrography Course, in Sepetiba Bay 
and on adjacent coastal region. Analysing the 
termohaline data obtained on board NHo 
Cruzeiro do Sul (on the adjacente continental 
shelf), the presence of South Atlantic Central 
Water (SACW) was verified throughout the 
water column below 20 meters, with a sharp 
seasonal thermocline, showing temperatures 
between 18ºC and 22ºC, separating this water 
mass from the Coastal Water (CW), which is 
hot and less saline, located in the upper water 
column. This intrusion of SACW is associa-
ted with the prevalence of E-NE winds over 
the continental shelf in the days preceding 
the measurements. These winds force coas-
tal upwelling with intrusion of SACW below 
the termocline and its consequent upward 
movement due to the unilateral divergence 
of offshore wind drift transport, imposed by 
presence of the coast.

Keywords: Sepetiba Bay; South Atlantic 
Central Water (SACW); Coastal Water (CW); 
Coastal upwelling; SACW intrusions.

1.  A REGIÃO DE ESTUDO

A área de estudo (Figura 1) está localiza-
da na plataforma continental adjacente à Baía 
de Sepetiba, entre as isóbatas de 30 m e 60 m, 
compreendendo 12 estações oceanográficas 
realizadas em três radiais A, B e C. Uma des-
sas, a radial B, está localizada em frente à en-
trada da baía, estando as outras duas dispostas 

1		Professor	de	oceanografia	da	Superintendência	de	Ensino,	doutor	em	oceanografia	física.
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a leste (A) e a oeste (C) da entrada da baía. Em 
cada radial o espaçamento entre as estações foi 
de cerca de 8 km na radial A, sendo 9 km na 
radial B e C, exceto entre as estações 7 e 8 
(4,5 km). 

O cruzeiro oceanográfico foi realiza-
do pelo NHo. Cruzeiro do Sul a partir de 
19 h do dia 25/11/2010 até as 11 h do dia 
26/11/2010, apresentando, portanto, um ca-

ráter extremamente sinótico para as observa-
ções termohalinas.

A região de estudo está localizada na 
Plataforma Continental Sudeste Brasileira 
(PCSE), que é delimitada pelos cabos Frio (23ºS), 
no Rio de Janeiro, e de Santa Marta (28º 40’ S), 
em Santa Catarina, estendendo-se desde a costa 
até a sua borda entre as isóbatas de 100 m e 200 
m (Figura 2).

Figura 1: Região costeira adjacente á baía de Se-
petiba – Localização das radiais A, B e C com as 12 
estações oceanográficas realizadas.

Figura 2: Plataforma Continental Sudeste Brasileira. 
As profundidades indicadas nas isóbatas são valores 
em metros. Figura extraídaa de Castro (1996).

A estrutura termohalina da PCSE é re-
sultado da mistura de três massas d’água de 
origem distintas: a Água Costeira (AC) carac-
terizada por baixas salinidades (S<35) devi-
das ao aporte continental e por temperaturas 
(19ºC<T<28º) que variam sazonalmente; a 
Água Tropical (AT), quente e salina (T>20ºC 
e S>36,4) e a Água Central do Atlântico Sul 
(ACAS),	 relativamente	 fria	 (6ºC<T≤20ºC)	 e	
menos salina (34,6<S<36,4) (Miranda, 1982). 
A AT e a ACAS são transportadas para SW pe-
la Corrente do Brasil (CB) ao longo do talude 
continental. A AT ocupa os 100-200m iniciais, 
encontrando-se a ACAS na camada abaixo até 
500-600m.

Castro (1990), sugeriu que a distribuição 
e a variação sazonal das massas de água obser-
vada entre Ubatuba e São Sebastião, é típica de 
parte substancial da PCSE. Esse mesmo autor 
(CASTRO,1996), estudando a mesma região, 
identificou três zonas distintas na plataforma 
continental: Plataforma Continental Interna 
(PCI), Plataforma Continental Média (PCM) 

e Plataforma Continental Externa (PCE). 
Rezende (2003) através de estudos numéricos, 
concluiu que essa divisão estende-se a toda a 
PCSE.

A PCI situa-se entre a costa e a Frente 
Térmica Profunda (FTP), que é a intersecção 
da termoclina com o fundo. A FTP separa a 
ACAS da AC localizada na PCI. A PCI  é mais 
estreita durante o verão, quando situa-se en-
tre 10-30km da costa, com seu limite externo 
entre as isóbatas de 20 m e 40 m. Durante 
o inverno a PCI torna-se mais larga, atingin-
do 40-80 km da costa, com o limite externo 
situando-se entre as isóbatas de 50 m e 70 m. 
As águas da PCI têm salinidade e temperatu-
ra tendendo à homogeneidade durante todo 
o ano. A PCM está localizada entre a FTP e a 
Frente Halina Superficial (FHS). Essa frente 
separa, na camada superficial, águas oceâni-
cas (AT) de águas costeiras. A PCM aparece 
nitidamente no verão, estendendo-se desde 
10-30 km da costa até distâncias de 60-80 
km, estando os seus limites interno e externo 
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do oceano, sendo também chamada de ressur-
gência madura.

2.  DADOS E MÉTODOS

Os dados analisados no presente traba-
lho foram obtidos com um CTD modelo SBE 
9 plus da Seabird, cuja freqüência de amostra-
gem é 24 Hz .  O processamento dos dados até 
a edição dos dados de salinidade e de tempera-
tura por metro de profundidade, foi realizado 
com as rotinas do software SBE data proces-
sing, fornecido pelo fabricante.                  

A salinidade é expressa em unidades da 
Escala Prática de salinidade (UPS), em g/g 
ou kg/kg. Para representar a densidade foram 
calculados os valores de sigma-t, também cha-
mado de densidade convencional, em kg/m3. 
Essas unidades são usualmente omitidas nos 
trabalhos de oceanografia.

As seções verticais e horizontais dos da-
dos termohalinos foram obtidas através de in-
terpolação linear.

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na figura 3 estão representadas as seções 
verticais de temperatura e de salinidade para as 
radiais A, B e C respectivamente.

Pode-se observar que a estrutura vertical 
termohalina apresenta águas quentes (T>22ºC) 
e relativamente menos salinas (34<S< 35) nos 
10 a 15 primeiros metros na faixa mais costeira 
situada entre as duas primeiras estações de ca-
da radial. Essas características termohalinas são 
típicas da Água Costeira (AC), sendo a tempe-
ratura influenciada pela intensificação/desin-
tensificação da irradiação solar, enquanto que 
a baixa salinidade deve-se provavelmente ao 
aporte continental da baía de Sepetiba, poden-
do também ser influenciada pelo aporte da baía 
de Ilha Grande e de outras regiões localizadas a 
oeste/sudoeste.

localizados entre as isóbatas de 20-40 m e 70-
90 m, respectivamente. Durante o inverno a 
distância entre FTP e FHS é muito pequena, 
sendo difícil individualizar as duas regiões 
mais internas devido ao alargamento da PCI 
(Castro et al, 2008). Nessa estação a termo-
clina não é observada na região entre 30 km 
e 60 km da costa (entre as isóbatas de 40 m 
e 70 m), a qual é ocupada pela PCM durante 
o verão. Por isso, a ocorrência da termoclina 
nessa região tem caráter tipicamente sazonal. 
A característica física básica da PCM é a al-
ta estratificação, sinalizada pela ocorrência de 
aguda termoclina sazonal com temperaturas 
entre 18ºC e 22ºC e densidades convencio-
nais (σT) entre 25 e 26.

A ACAS penetra na PCSE em escala de 
tempo sazonal, aproximando-se da costa du-
rante o final de primavera e verão, e afastando-
se para regiões mais externas durante o outono 
e o inverno. Intrusões e retrações dessa massa 
de água também ocorrem em escala subiner-
cial (2 a 20 dias) associadas respectivamente a 
processos de ressurgência e subsidência costei-
ra. As primeiras quando ventos E-NE prevale-
cem por 3 dias ou mais, e as segundas devidas 
a ventos W-SW associados principalmente às 
passagens de frentes frias. Um terceiro modo 
de intrusão é chamado de remota, sendo ca-
racterizado pela advecção da frente de ressur-
gência para SW a partir de Cabo Frio, onde 
a termoclina com mais frequência intercep-
ta a superfície do oceano. Tal advecção pode 
alcançar a Ilha de São Sebastião no centro da 
PCSE (LORENZZETTI; GAETA, 1996; 
REZENDE, 2003).

Ressurgências locais não ocorrem so-
mente em Cabo Frio. Ao sul da Ilha de São 
Sebastião identificou-se a ocorrência de res-
surgência costeira, a 28 km da costa (Coelho 
et al, 2003). Cabe ressaltar, que chama-se pro-
cesso de ressurgência costeira ao movimento 
ascendente de água fria em direção à costa, 
com intensificação da termoclina sazonal. Já 
a ressurgência propriamente dita ocorre quan-
do a termoclina intercepta a superfície livre 
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a)

b)

c)

Figura 3:	Seções verticais de temperatura e de salinidade: a) a leste da entrada da baía de Sepetiba (radial A), 
b) em frente à entrada da baía de Sepetiba (radial B) e c) a oeste da entrada da baía de Sepetiba (radial C).

Estando as correntes alinhadas ao vento, 
pode haver influência de águas pouco salinas 
oriundas das adjacências da baía de Guanabara. 

Ainda na faixa dos 15 primeiros metros, 
porém ao largo das duas primeiras estações 
de cada radial, águas quentes com salinida-
des aumentado progressivamente até 35,8 são 
encontradas. 

Na camada abaixo, pode-se observar a 
ocorrência de uma termoclina sazonal com tem-
peraturas entre 18ºC e 22ºC, mas que apresen-
ta diferentes posicionamentos e intensidades. 
A leste da entrada da baía de Sepetiba (Figura 
3a), a termoclina encontra-se entre as duas es-
tações mais ao largo com inclinação contrária 
ao fundo, entre 10m e 25m, contrastando com 
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Tabela 1: Previsão do vento sinótico para o 
período de 16 a 26 de novembro para a Área 
Charlie (entre Cabo Frio e 
Cabo de Santa Marta).  
Fonte: Serviço Meteorológico Marinho do CHM 
– Meteoromarinha referente à análise de 
0000 HMG.

a região mais próxima da costa, onde a termo-
clina acompanha a topografia de fundo, sendo 
mais aguda e localizando-se entre 17m e 22m 
aproximadamente. A formação da termocli-
na sazonal na PCSE deve-se a dois fatores: a 
intensificação da irradiação solar e a intrusão 
da ACAS pela camada de fundo da plataforma 
(Coelho, 1997; Castro et al.,2008). Nas outras 
duas seções (Figuras 3b e 3c) a termoclina lo-
calizou-se entre 13m e 25m aproximadamente, 
também sendo mais aguda na faixa mais pró-
xima da costa. Abaixo da termoclina sazonal 
águas frias (18ºC<T<15ºC) e relativamente 
salinas (35,6<S<36) ocuparam a camada próxi-
ma do fundo. Sendo a ACAS caracterizada na 
PCSE por temperaturas entre 13ºC e 20ºC as-
sociadas a salinidades entre 35 e 36, conclui-se 
que essa massa d’água esteve presente em toda a 
região de estudo entre 20 m e o fundo. 

A tabela 1 apresenta a direção do ven-
to sinótico para o período de 16/11/2010 a 
26/11/2010. Antes do cruzeiro, realizado de 

25/11 a 26/11, por oito dias houve ocorrência 
de ventos E-NE, que são ventos paralelos à cos-
ta (ou com componente mais energética parale-
la à costa) e favoráveis a ressurgência costeira na 
PCSE. A regularidade desse vento é que induz 
o processo de ressurgência costeira, com o afas-
tamento de água costeira acima da termoclina 
sazonal, na direção norma à costa, em direção 
ao largo, sendo compensado pela intrusão em 
direção à costa da ACAS, abaixo da termocli-
na. A divergência unilateral do transporte de 
deriva do vento em direção ao largo, imposta 
pela presença da costa, resulta em movimento 
ascendente da ACAS, podendo culminar com 
a termoclina sazonal interceptando a superfí-
cie livre, caracterizando um processo madu-
ro de ressurgência costeira (CASTRO, 1996; 
COELHO,1997; CASTRO et al., 2008). 
Assim, a presença da ACAS nas adjacências da 
Baía de Sepetiba está provavelmente associada á 
regularidade dos ventos de E-NE sobre a PCSE 
nos dias que antecederam o cruzeiro.

Data Direção

16/11/2010 E/NE

17/11/2010 E/NE

18/11/2010 NE/NW

19/11/2010 SE/NE

20/11/2010 SE/NE

21/11/2010 SE/NE

22/11/2010 SE/NE

23/11/2010 NE/NW

24/11/2010 NW/SW

25/11/2010 NW/SW

26/11/2010 SW/SE

Fato notável é a ocorrência da salini-
dade máxima (36) associada a temperatu-
ras de 19ºC a 21ºC, na base da termoclina, 
entre 18m e 22m. Esses valores podem ser 
observados também na figura 4, onde estão 
representadas as distribuições horizontais de 
temperatura e de salinidade a 20m. Nesse ní-
vel, quase toda a região está preenchida por 

valores característicos da ACAS, contrastan-
do com a estrutura a 5 m (Figura 5), que 
exibe valores típicos da AC (T=24-24,5ºC 
e S<35) na porção mais costeira e apresenta 
água quente (T=24-24,5ºC) e relativamente 
salina (35,7) na porção além da isóbata de 50 
m, sugerindo uma maior contribuição relati-
va da AT.
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Figura 4:	Seções horizontais a 20 m: a) temperatura e b) salinidade.

Figura 5:	Seções horizontais a 5 m: a) Temperatura  e b) Salinidade.

Figura 6:	Diagrama TS espalhado da área de estudo 
com um triângulo de mistura para a PCSE.

Ainda no nível 20 m a ocorrência de 
águas mais frias (18,5-19ºC) na região a les-
te da entrada da baía (Figura 4), contrastando 
com a região a oeste da mesma (19,5-20,5ºC), 
pode estar associada a movimentos ascendentes 
mais intensos a leste da área de estudo. O fato 
das isotermas, correspondentes a termoclina, na 
radial A exibirem inclinação contrária a do fun-
do, pode estar refletindo uma ascenção a níveis 
superiores na região ao largo com conseqüente 
relaxamento do processo de ressurgência na re-
gião amostrada.

Na figura 6 encontra-se representado o 
diagrama TS para a área de estudo. O extre-
mo de mínima salinidade e alta temperatura 
(34,01,  24,32) designa o índice termohalino 
da AC no cruzeiro em questão. Ressalta-se que 
o índice termohalino da AC é extremamente 
variável, uma vez que depende dos processos 
físicos que atuam na plataforma continental.  
Desses, há os mecanismos que podem cau-
sar aumento da estratificação: aquecimento 

superficial, descarga estuarina, precipitação 
atmosférica e advecção de densidade. Outros 
processos causam diminuição da estratifica-
ção: resfriamento superficial, evaporação, cisa-
lhamento superficial e cisalhamento do fundo 
(CASTRO et al., 2008).

a)

a)

b)

b)
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Figura 7:	Seção vertical de sigma-T (σT) para a região a leste da entrada 
da Baía de Sepetiba

O triângulo de mistura apresentado foi 
traçado com os índices termohalinos da ACAS 
(35,27 , 13,20) e da AT (37,18 , 24,11), oriun-
dos de observações de salinidade e temperatura 
desde a costa até a borda da plataforma con-
tinental (isóbata de 200m) entre Ubatuba e a 
região ao sul da Ilha de São Sebastião obtidas 
por Silva (1995) e Coelho (1997). Esses índices 
não apresentaram variações sazonais, sugerindo 
que essas massas de água têm sempre as mes-
mas características termohalinas na borda da 
plataforma continental. Índices termohalinos 
climatológicos da AT e da ACAS obtidos para 
toda a PCSE têm boa concordância com esses 
valores (REZENDE, 2003). 

A nuvem de pontos entre o índice da AC 
e o par (S,T) com temperatura mínima, indica 
mistura entre AC e ACAS. A nuvem de pontos 
menos espessa no lado do triângulo de mistura 
formado pelos índices da AC e da AT e nas 
proximidades deste lado, evidencia a mistura de 
AC e AT que foi observada na camada acima 
da termoclina sazonal na porção mais ao largo 

da área de estudo. Pares (S,T) com salinidades 
entre 35,7 e 36,1 e temperaturas superiores a  
20ºC  têm maior contribuição relativa da AT. 

4.  CONCLUSÕES

A região adjacente à Baía de Sepetiba 
apresentou estratificação vertical com uma ter-
moclina sazonal bem definida, de forma que, 
no período de amostragem, essa região é par-
te da Plataforma Continental Média (PCM). 
A camada acima da termoclina sazonal é pre-
enchida pela AC na porção mais costeira, en-
quanto que na porção mais ao largo encontra-
se contribuição da AT. Abaixo da termoclina 
sazonal a ACAS ocupa a coluna d’água. 

Na estrutura vertical de densidade (Figura 
7), representada pela densidade convencional 
(σT), vê-se nitidamente essa estratificação, com 
as densidades inferiores a 24 na camada pre-
enchida pela AC, estando a ACAS abaixo da 
picnoclina sazonal (24,5-26) com densidades 
superiores a 26.

A presença da ACAS nessa região está re-
lacionada com a prevalência de ventos E-NE 
sobre a PCSE nos dias que antecederam o cru-
zeiro oceanográfico. Ocorreu intrusão local da 
ACAS pela porção mais externa (ao largo da 

isóbata de 60 m) da plataforma continental 
adjacente à Baía de Sepetiba. Essa assinatura 
da ACAS também pode estar associada com 
processos de ressurgência a leste da área de 
estudo.
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A CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE NO 
COMPLEXO DA BAÍA DE ILHA GRANDE 

E SEPETIBA VIA ANIHAMENTO DE 
MODELO NUMÉRICO – 
PERÍODO DE INVERNO

Sonia Lucia Sartori Cavalcante1

Paulo	Cesar	Colonna	Rosman2

RESUMO

A circulação e o transporte de proprie-
dades no complexo estuarino das Baias de Ilha 
Grande e Sepetiba (BIGSEP) tem sido objeto 
de investigação por parte de inúmeros auto-
res, dada sua relevância. Os principais efeitos 
investigados de forma abrangente são aqueles 
relativos à maré astronômica e ventos locais, 
por meio de observações “in situ”, modelagem 
numérica da hidrodinâmica e de qualidade de 
água. Sendo a região sujeita também a relevan-
tes efeitos advindos de frequências mais bai-
xas, associados à maré meteorológica e outros 
processos presentes na dinâmica da plataforma 
continental (PC) adjacente, o presente trabalho 
visa apresentar os resultados parciais de uma 
investigação que buscou contabilizar os efeitos 
locais e remotos na região, referentes ao perí-
odo de inverno, apresentados em Cavalcante 
(2010). Foram utilizados conjuntos de dados 
observados na região para a identificação dos 
principais efeitos existentes na resposta hidro-
dinâmica da região, bem como para avaliar os 
resultados da modelagem numérica realizada. 
A simulação dos efeitos de maré meteoroló-
gica advindos da PC foram obtidas através da 
utilização de resultados do modelo oceânico 
HYCOM no domínio aberto do modelo cos-
teiro SISBAHIA. Os resultados da modela-
gem hidrodinâmica aninhada mostraram-se 
coerentes com os dados observacionais, tendo 
sido possível simular numérica a circulação 
do complexo de forma a melhor contabilizar 
todos os efeitos nela atuantes. A simulação de 

transporte lagrangeano permitiu verificar um 
substancial acréscimo nos processos de trocas 
de água na região, como também apresentado 
em Cavalcante (2010).

Palavras-chave: Circulação das Baías de 
Ilha Grande e Sepetiba; Modelagem numéri-
ca hidrodinâmica; Aninhamento de modelos 
numéricos; Correntes de maré meteorológica e 
astronômica.

ABSTRACT

The circulation and transport of substan-
ces of Ilha Grande and Sepetiba bay (BIGSEP) 
has been subject of investigation by many au-
thors, because of its relevance. The main effects 
comprehensively investigated are those concer-
ning the local astronomical tide and winds, 
through “in situ” observations, numerical mo-
deling of hydrodynamics and water quality. As 
the area is also subject to significant effects re-
sulting from lower frequencies associated with 
meteorological tide and other processes present 
in the continental shelf (CS) adjacent, this pa-
per presents partial results of an investigation 
that sought to account for local effects and 
from a remote region, for the winter season, 
presented in Cavalcante (2010).We used data 
sets observed in the region to identify the main 
effects acting in the hydrodynamic response of 
the region and to evaluate the results of nu-
merical modeling performed. The simulation 
of meteorological tide effects coming from the 
CS were obtained by using HYCOM oceanic 

1		Capitão-de-	Fragata	(T),	DSc
2		Professor	Adjunto	da	COPPE	–	UFRJ,	PHD
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model results on the open boundary of a coas-
tal model SISBAHIA. The results of hydrody-
namic modeling nested proved consistent with 
the observational data, we were able to simula-
te numerically the circulation of the complex 
in order to better account for all effects acting 
on it. A Lagrangian simulation of transport has 
shown a substantial increase in water exchange, 
as also shown in Cavalcante (2010).

Keywords: Bays Ilha Grande and 
Sepetiba circulation; Hydrodynamic numeri-
cal modeling; Nesting of numerical models; 
Meteorological and Astronomic tidal currents.

1.  INTRODUÇÃO

A Região da Baía de Ilha Grande e 
Sepetiba (BIGSEP) situa-se no litoral sul flumi-
nense e tem uma grande relevância sócio econô-
mica, abrigando terminais marítimos, indústrias 
em seu entorno, além de possuir uma vocação 
natural para as atividades de pesca e lazer. Sua 
relevância militar se deve à base de fuzileiros ins-
talada na ilha de Marambaia, e à instalação futu-
ra da base de submarinos nucleares da MB. 

A modelagem numérica hidrodinâmica 
tem sido uma ferramenta poderosa no auxílio à 
investigação dos processos hidrodinâmicos das 
regiões costeiras, onde é possível se obter resul-
tados bastante precisos de simulações de regi-
ões com informações da geometria da região, 
como a batimetria detalhada, tipo de margens, 
tipo de fundo, dentre outros. O conhecimen-
to das forçantes permite a correta prescrição de 
condições de contorno no domínio aberto e 
nas interfaces. 

O custo computacional do modelo de-
pende da extensão de seu domínio e do nível 
de detalhamento de sua grade, sem mencionar a 
complexidade dos processos físicos simulados. A 
técnica de aninhamento permite que os modelos 
costeiros possam ser alimentados por oceânicos, 
mantendo-se uma boa relação custo benefício 
acerca da operacionalidade dos mesmos.

O comportamento do complexo estuarino 
da BIGSEP em termos da circulação marinha é 
bastante peculiar, onde na porção oeste, Baía de 
Ilha Grande (BIG), se observa o predomínio dos 
efeitos meteorológicos advindos da Plataforma 
continental adjacente, atuando sobre as corren-
tes marinhas, e na porção leste, Baía de Sepetiba 
(SEP) observa-se um regime de correntes domi-
nado por efeitos de marés astronômicas. 

Os efeitos de marés e ventos locais são 
bem representados em modelos costeiros, po-
rém efeitos de frequencia subinercial3, traduzi-
dos pela sobrelevação do nível médio do mar na 
costa e outros efeitos de circulação costeira, no 
interior da região, são mais bem representados 
por modelos oceânicos, que possuem em geral 
uma resolução espacial grosseira para atender 
aos estudos nas regiões costeiras. A técnica de 
aninhamento de modelos oceânicos a modelos 
costeiros visa permitir que os efeitos de maior 
escala possam ser representados em menor es-
cala de forma satisfatória.

2.   A REGIÃO DE ESTUDO

A região compreendida pelas baías de 
Sepetiba e Ilha Grande possui duas regiões 
de características diversas. Na porção oeste do 
complexo, BIG, nota-se a presença de maiores 
profundidades na maior parte de seu domínio, 
e uma franca comunicação com o mar aberto 
por meio de uma ampla abertura, de aproxi-
madamente 20 km, Em sua porção leste, SEP, 
as profundidades são menores e a comunicação 
com mar aberto tem uma extensão de 10 Km 
aproximadamente. Na Figura 1 a cor azul es-
curo indica a região de profundidades menores 
do que 10m, azul claro entre 10 e 20m e em 
branco maiores do que 20m.

O contraste fisiográfico do complexo de 
baías confere a elas, respostas hidrodinâmicas dis-
tintas, sendo a BIG dominada por efeitos de so-
brelevação do nível médio do mar, que serão am-
plamente discutidos no presente artigo, e a SEP 
tem sua circulação dominada por efeitos de maré.

3		Subinercial-	frequências	abaixo	daquela	associada	à	rotação	da	terra
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Figura 1:	Trecho da Carta Náutica editada pela DHN abrangendo a região de estudo. À 
oeste a baía de Ilha Grande (BIG), ao centro a ilha Grande e a leste a baía de Sepetiba 
(SEP). Nota-se o contraste morfológico das baías, onde se observam maiores 
profundidades em BIG e apenas na entrada da SEP

A Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN), em agosto de 1975, levantou uma série 
de correntes com duração de 15 dias foi obser-
vada pela em uma localização próxima ao canal 
de comunicação entre BIG e SEP, canal da Ilha 
Grande (CIG), nas lâminas d’água a 5m da su-
perfície e a 3m do fundo, que foi analisada por 
Signorini (1980), indicando um comportamen-
to “quase permanente” modulando a fraca cor-
rente de maré presente na BIG, ressaltando a ne-
cessidade de obtenção de séries de correntes com 
durações no mínimo cinco vezes maiores do que 
as disponíveis, para avaliação deste efeito. 

Utilizando a mesma série temporal de 
correntes supracitada, Alves (2003) levantou as 
informações de elevação do nível do mar para 
o mesmo período na Ilha Fiscal (FISC), situada 
a uma distância de aproximadamente 50 km 
da entrada da BIG, e verificou que a circulação 
de baixa frequencia no entorno da Ilha Grande 
representava uma resposta das elevações subi-
nerciais na embocadura da BIG. Alves (2003) 
realizou uma modelagem numérica unidimen-
sional para simular o efeito de ondas longas ad-
vindas da PC, que se propagam na entrada da 
Baía de Ilha Grande (BIG), se amplificam no 
canal entre as baías.

Séries de correntes obtidas em 2001 pe-
lo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) 

nas entradas da BIG e da SEP foram analisadas 
por Cavalcante e Rosman (2008), no inverno, 
e em Cavalcante (2010) também no verão, em 
conjunto com a série de elevações de nível do 
mar da estação da Ilha Fiscal- RJ.

Os espectros das séries filtradas de BIG e 
da elevação da Ilha Fiscal (FISC) para o perío-
do de inverno mostram uma elevada coerência, 
notadamente a componente zonal no inverno 
(Figura 2). No ponto SEP a resposta em rela-
ção ao nível do mar foi pouco coerente, como 
já esperado neste local onde predominam os 
efeitos de maré astronômica, que representam 
variações de mais curto período do que as va-
riações do nível médio do mar (Figura 3).

Os efeitos resultantes de componentes de 
maré na região foram amplamente estudados e re-
presentados por meio de modelos numéricos hi-
drodinâmicos, com resultados plenamente satisfa-
tórios, a citar a modelagem realizada por Rosman 
et al. (2004). Neste trabalho, no interior da BIG 
foi notada uma circulação residual nos dados de 
correntes que não estava associada aos efeitos de 
maré e ventos locais. Na tentativa de reproduzir 
tais efeitos, os autores realizaram testes de assimi-
lação do campo de correntes de PC no domínio 
externo do modelo costeiro, que não permitiram 
que as séries fossem reproduzidas, permanecendo 
tal efeito um objeto de investigação futura.
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Figura 2:	 Espectro de amplitude das séries de componentes U-zonal (E-W) e 
V-meridional (N-S) de correntes de inverno de 2001, na estação BIG e nível médio 
E simultâneo da FISC, filtrados com médias móveis de 30h, para o inverno e verão, 
adaptado de Cavalcante (2010)
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Figura 3:	 Espectro de amplitude das séries de componentes U-zonal (E-W) e 
V-meridional (N-S) de correntes de inverno de 2001, na estação SEP e nível médio 
E simultâneo da FISC, filtrados com médias móveis de 30h para o inverno e verão, 
adaptado de Cavalcante (2010)
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Observando-se novamente a Figura 2, 
ainda é possível notar que a correlação do ní-
vel médio do mar com as correntes em BIG 
é substancialmente menor no verão, indican-
do a presença de outras contribuições de baixa 
frequencia, neste período do ano, o que foge 
ao objetivo do presente artigo, que abordará a 
contribuição dos efeitos da subinerciais advin-
dos da PC apenas para o período de inverno. 
Os efeitos do período de verão serão discutidos 
separadamente em outro artigo.

A contribuição da PC foi avaliada por 
meio da utilização de modelo numérico hi-
drodinâmico costeiro aninhado a um mo-
delo numérico oceânico, como será a seguir 
apresentado.

3.  METODOLOGIA

O modelo costeiro utilizado foi o modulo 
hidrodinâmico do SISBAHIA, com discretiza-
ção espacial em malha de elementos finitos bi-
quadráticos, com uma fronteira aberta estendida 
até 20km da embocadura das baías, de forma a  
assimilar as condições de contorno aberto do 
modelo de maior escala. Os efeitos de maré as-
tronômica foram obtidos por método inverso, 
utilizando os valores das constantes harmônicas 
disponíveis em estações maregráficas no interior 
da baía, extraídos da publicação da FEMAR4. As 
simulações do modelo costeiro (Figura 4) indi-
caram um efeito de marés bastante relevante em 
SEP e pouco energético em BIG, como já havia 
sido observado por Signorini (1980).

Figura 4:	Campos de velocidades resultantes da simulação de maré astronômica no 
SisBaHiA em ocasião meia maré vazante de quadratura

4		FEMAR:	Catálogo	de	Estações	Maregráficas	Brasileiras	disponível	em:	
http://www.fundacaofemar.org.br/biblioteca/emb/cat_emb.html	

Os efeitos da PC no período em estudo 
foram representados por meio dos resultados 
do modelo oceânico global HYCOM (Hybrid 
Coordinates Oceanic Model), com resolução 
de alta resolução: 1/12° no equador (~ 9km em 
latitudes médias), valores diários de elevação e 
velocidade leste-oeste (zonal) e a cada 2 dias pa-
ra a velocidade norte-sul (meridional), dispo-
nibilizados na internet através do link: http://

hycom.coaps.fsu.edu/thredds/dodsC/glb_si-
mulation. A Figura 5 apresenta um exemplo 
dos resultados do HYCOM e a grade do mo-
delo costeiro SISBAHIA.

As saídas de elevação do HYCOM foram 
avaliadas em vista das elevações de nível do mar 
observadas em FISC, apresentando resultados 
satisfatórios, embora subestimados. Os resulta-
dos da simulação para o inverno de 2003 foram 
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Figura 5:	Exemplo de saída do modelo global HYCOM: campo de elevações e setas de velocidade 
referentes a um resultado diário na plataforma continental SE, e uma apresentação dos elementos 
do subdomínio do modelo costeiro, com as velocidades do modelo global a ele superpostas. Nota-se 
no modelo global a ausência de informação no interior das baías

Figura 6:	Resultado da circulação residual em período de sobrelevação do nível 
médio do mar, para situação de sizígia (acima), adaptada de Cavalcante (2010)

utilizados para assimilação dos valores de eleva-
ção simulados nas fronteiras abertas do modelo 
costeiro, por meio de relaxação newtoniana, e 

os resultados dos experimentos foram avaliados 
em face das observações em FISC, BIG, SEP e 
CIG.

A simulação dos efeitos de variações 
do nível médio do mar, obtida por meio do 
aninhamento do modelo oceânico HYCOM, 
indica que a sobrelevação do nível médio do 

mar tem efeitos de maior energia em BIG, e no 
entorno da Ilha Grande, notadamente no canal 
CIG (Figura 6). A SEP recebe uma menor con-
tribuição deste efeito em seu interior.
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Os espectros de energia referentes às sé-
ries simuladas e às observações de nível do mar 
(Figura 7) indicam correlações substancial-
mente menores do que as verificadas nas séries 
observadas, o que é esperado devido ao fato de 
que o modelo oceânico subestima os valores da 
elevação do nível do mar, e portanto causa a 
formação de uma circulação menos energética 
do que a esperada para a região.

O aperfeiçoamento dos modelos oce-
ânicos permitirá que no futuro possam ser 
obtidos resultados mais próximos aos obser-
vados, tendo em vista que as técnicas de mo-
delagem numérica estão em contínuo avanço, 
e modelos oceânicos acoplados com modelos 
atmosféricos por exemplo, podem contribuir 
para uma grande melhoria nos resultados das 
simulações.

Figura 7 – Espectro de amplitude das séries de componentes U-zonal (E-W) e V-meridional (N-S) de 
correntes simuladas em agosto de 2003, na estação SEP e nível médio E simultâneo da FISC, filtrados 
com médias móveis de 30h. 

A avaliação da contribuição da circu-
lação advinda da dinâmica da PC em termos 
da renovação das águas das baías, foi avaliado. 
O tempo de residência obtido por meio da 

simulação apenas devida a efeitos de maré é 
significativamente maior do que obtido conta-
bilizando os efeitos de variações do nível médio 
do mar (Figura 8 e Figura 9).
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Figura 8 – Tempo de residência para 90 dias de simulação (ciclo mensal de 
hidrodinâmica da maré astronômica). Os fundos das baías apresentam maiores 
tempos de residência

Figura 9 – Tempo de residência da simulação de 90 dias com referência no mês 
de agosto de 2003, com ocorrência de três frentes frias de periodicidade de 7 
dias e sobrelevação de aproximadamente 20cm

4.  CONCLUSÕES

A utilização de modelo hidrodinâmico 
oceânico é fundamental para a contabilização 
dos efeitos de maré meteorológica no interior 
da BIG. O aninhamento dos resultados de um 
modelo oceânico a um modelo costeiro, garan-
te que seja resguardado todo o nível de detalha-
mento e precisão inerente ao modelo numérico 
costeiro, com uma melhoria significativa na re-
presentação dos efeitos remotos da PC.

A simulação costeira aninhada permitiu 
a obtenção dos padrões de correntes correla-
tos aos observados in situ, notadamente para o 
período de inverno, quando a contribuição da 
maré meteorológica é bastante relevante.

No período de verão a combinação dos 
efeitos que ocorrem na PC é consideravelmen-
te complexa, pois envolve uma contribuição 
menos energética de maré meteorológica, asso-
ciada ao afluxo de correntes costeiras e outros 
efeitos decorrentes das fortes chuvas na região, 
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com um acréscimo substancial do aporte de 
águas continentais. 

Sugere-se um aprofundamento da inves-
tigação por meio da obtenção de conjunto de 
observações simultâneas “in situ”, de correntes 
e de nível do mar, no interior e no exterior do 
estuário, com duração suficientemente longa, 

para verificar a capacidade do modelo oceânico 
de representação dos efeitos de baixa frequência 
reinantes, e posterior realização do aninhamento 
na avaliação dos resultados efetivos no modelo 
costeiro, permitindo reproduzir de forma ampla 
abrangente e confiável a hidrodinâmica e os pa-
drões de transporte de substâncias da BIGSEP.
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AUTOVALORES E AUTOVETORES NA 
ANÁLISE DE DADOS TOPOGEODÉSICOS 

PARA APOIO AO LEVANTAMENTO 
HIDROGRÁFICOAntonio	Vieira	Martins1

RESUMO

Este artigo trata da aplicação dos autova-
lores e autovetores na eliminação da correlação 
existente entre variáveis envolvidas no posicio-
namento espacial. É dada ênfase na aplicação 
dos erros circulares como substitutos das elip-
ses de confiança. Destaca-se o potencial do uso 
das elipses de erro absoluta e relativa na análise 
do ajustamento de redes geodésicas pelo méto-
do dos mínimos quadrados. Entre outras con-
clusões, destaca-se que essas análises podem ser 
feitas antes de se ir ao campo, portanto ter uma 
razoável certeza que as especificações técnicas 
serão respeitadas. O detalhamento da metodo-
logia e os exemplos de sua aplicação têm como 
objetivo contribuir para o ensino do assunto 
nos cursos ministrados pela DHN.

Palavras-chave: Teoria dos erros; Matriz 
variância covariância; Autovalor; Autovetor; 
Polinômio característico; Elipse de erro; Elipse 
de confiança; Erro circular; Variável bidimen-
sional; Incerteza posicional.

ABSTRACT

This article addresses the implementa-
tion of the eigenvalues and eigenvectors in the 
elimination of the correlation between variables 
involved in spacial positioning. Emphasis is gi-
ven on the application of circular error ellipses 
as substitutes for trust. We highlight the poten-
tial use of ellipses in absolute and relative error 

in the analysis of geodetic network adjustment 
by the least squares. Among other findings, 
it is emphasized that these tests may be done 
before they go to the field, so having a reaso-
nable certainty that the technical specifications 
are respected. Details on the methodology and 
examples of its application are intended to con-
tribute to the teaching of the subject in courses 
run by DHN.

Keywords: Theory of errors; The varian-
ce covariance matrix; Eigenvalue; Eigenvector; 
Characteristic polynomial; Error ellipse; Ellipse 
of confidence; Circular error; Variable two di-
mensional; Positional uncertainty.

1.  INTRODUÇÃO

A análise de dados espaciais correlacio-
nados é um problema que permeia várias áre-
as de conhecimento tais como Meteorologia, 
Oceanografia e Hidrografia. Para a avaliação 
do comportamento de uma variável é necessá-
rio eliminar o efeito que outras exercem sobre 
ela. Em uma amostra coletada a dispersão entre 
os valores de cada variável informa ao analista 
a existência, ou não, de tendenciosidade e de 
correlação entre elas e outliers, ou seja, aque-
les valores que se afastam muito dos dados da 
amostra. No levantamento hidrográfico os da-
dos obtidos no campo obedecem à distribuição 
normal, que é uma ferramenta indispensável 
para a análise daqueles dados.

1 Engenheiro	Cartógrafo	e	Civil,	MSc	em	Geomática,	Professor	aposentado	da	UERJ	e	do	CAHO	–	Curso	de	
Aperfeiçoamento	em	Hidrografia	para	Oficiais	da	Marinha	do	Brasil.
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Com o advento das modernas tecnologias 
de coleta e processamento de dados, a incapaci-
dade natural do humano de processar e anali-
sar grande quantidade de dados foi minimiza-
da. Acrescente-se a este contexto as modernas 
técnicas estatísticas, tal como a matriz variân-
cia covariância que informa sobre a dispersão 
dos dados e se as variáveis envolvidas tendem 
a variar juntas. Esta tendência é medida pela 
estatística covariância. Entretanto, há aspectos 
da análise que torna necessário considerá-las 
independentes entre si, o que se consegue re-
ferindo-as a um novo sistema de coordenadas. 
Neste novo sistema é possível avaliar os valores 
máximos e mínimos da variância ao representá-
los como os semi-eixos maior e menor de uma 
elipse denominada elipse de erro.

Este artigo trata da aplicação dos autova-
lores e autovetores na transformação do siste-
ma antigo de coordenadas, no qual há correla-
ção entre as variáveis, para o sistema novo onde 
essa correlação é eliminada. O estudo é feito 
com duas variáveis, mas a generalidade não é 
prejudicada.

2.  METODOLOGIA

 A metodologia utiliza o cálculo matri-
cial na transformação ortogonal de sistemas de 
coordenadas para gerar a relação funcional en-
tre a variância da variável no sistema novo e o 
ângulo de rotação de eixos que acarreta a con-
dição de máximo ou mínimo da função. Este 
ângulo é a inclinação da reta que define a dire-
ção do autovetor da matriz de transformação. 
Os autovetores são determinados explorando-
se o conceito de diagonalização de uma matriz, 
pois a matriz variância covariância das variáveis 
independentes possui elementos diferentes de 
zero apenas ao longo da diagonal principal.

No processo de diagonalização é forma-
do um polinômio, denominado polinômio 
característico, cujas raízes são os autovalores 
da matriz. Os autovetores são determinados 
pela substituição dos autovalores no sistema 
de equações homogêneo que deu origem ao 
polinômio característico. Os autovalores e o 
ângulo de inclinação da direção do autovetor 

permitem desenhar uma elipse no ponto con-
siderado, a elipse de erro. Como a propagação 
das variâncias e covariâncias fornece a matriz 
variância covariância no ponto considerado ou 
nos vértices de uma rede de apoio ao levanta-
mento hidrográfico, pode-se realizar a análise 
e verificar se as especificações da Publicação 
Especial SP44 da Organização Hidrográfica 
Internacional - OHI estão sendo respeitadas. 
Estas especificações estabelecem um nível de 
confiança de 95% para que a posição mais pro-
vável do ponto esteja contida no interior da 
elipse de erro. Para facilitar a análise da incer-
teza posicional, essas elipses de confiança são 
transformadas em erros circulares.

 
3.  DESENVOLVIMENTO

3.1.  A Elipse de Erro

Quando se lida com uma variável bidi-
mensional, por exemplo, (x,y) chega-se a uma 
matriz variância covariância  das coordenadas à 
determinar do tipo abaixo:

que expressa as variâncias em x,y e a covariância 
x-y.

Sabe-se que para analisar qualquer fenô-
meno é necessário conhecer o grau de dispersão 
de cada variável que o compõe. Se duas delas 
tiverem a tendência de variarem juntas, o grau 
de dispersão informado pelas suas variâncias 
estará distorcido. Portanto, pode-se concluir 
que, se houver correlação entre as variáveis x 
e y, a análise do grau de dispersão da amostra 
para obter suas médias ficará prejudicada.

A tendência da variação conjunta de duas 
variáveis é medida pela estatística covariância. 
A questão que se apresenta é: é possível redefi-
nir um novo sistema de coordenadas (u,v), pela 
rotação dos eixos antigos (x,y) de um ângulo j, 
de maneira que, neste novo sistema, não exista 
a correlação entre as variáveis u,v? A resposta é 
sim e a rotação é dada por:
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No novo sistema pode-se avaliar melhor 
a dispersão das variáveis porque elas estão inde-
pendentes entre si, ou seja, a covariância é nula. 
Por se tratar de uma transformação ortogonal o 
ângulo entre dois vetores não se altera, e, tam-
bém, a variação total                               que, 
por isso, é denominada um invariante.

Para simplificação do desenho a seguir, 
não foi desenhado um segundo sistema de co-
ordenadas com centro no ponto P. A partir 
dele são consideradas as variâncias de x, y. u 
e v ao longo dos respectivos eixos do segundo 
sistema.

Na medida em que se efetua a rotação do 
eixo x, as componentes σ2 e σ2 no eixo u e no 
eixo v, respectivamente, variam de tamanho. 
Portanto, há um valor da rotação j, a ser de-
terminada, que acarreta um valor máximo para                
     e um valor mínimo para      .

u v

a

v

    A transformação de coordenadas pode 
ser posta em notação matricial:

ou seja, em notação compacta:

U = DY

No sistema antigo, a variação das coor-
denadas (x,y) do ponto P é dada pela matriz 
variância covariância a seguir,

.

.

 e

Ela acarreta uma variação SU na posição 
do ponto P quando se considera o novo sistema 
de coordenadas. A propagação dos erros se dá 
de maneira semelhante como mostra o produto 
matricial a seguir:

onde Dt e a matriz transposta de D que é o 
Jacobiano de transformação, ou matriz das de-
rivadas parciais, isto é:

=

Então, os erros esperados nas direções u, 
v, ou seja, nas direções ortogonais cujo eixo u 
forma um ângulo j com o eixo x, são dados 
pelo produto matricial abaixo:

Operando, tem-se para o primeiro termo 
da matriz-produto:

Lembrando da trigonometria que:

os demais termos da matriz-produto são os ele-
mentos da matriz abaixo:

Como a variância de u é função do ângulo 
de rotação, em linguagem simbólica                , 
para determinar o valor de j que torna máxima 
ou mínima a função, anula-se a sua primeira deri-
vada em relação à x:

Substituindo as equivalências trigono-
métricas já mencionadas e colocando os termos 
comuns em evidência, tem-se:

Figura 1	–	Rotação	de	eixos
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portanto, o ângulo procurado é fornecido pela 
expressão abaixo:

A equação anterior fornece o ângulo que 
torna máxima ou mínima a variância de u.

Chamando o segundo membro de k e 
lembrando que:

tem-se:

Trata-se de uma equação do segundo 
grau e, depois de dividir ambos os membros 
por k:

Fazendo;

a equação toma a forma a seguir:

Das relações entre os coeficientes e as ra-
ízes de uma equação do segundo grau e sendo  
Y´ e Y´´ essas raízes, pode-se escrever:

 Y´Y´´ = –1

Voltando à variável primitiva, as raízes serão:  

Então:

e

Essas tangentes trigonométricas são as 
declividades das retas suporte dos eixos de co-
ordenadas, logo as condições acima correspon-
dem a duas direções perpendiculares entre si. 
Portanto a situação de máximo ou mínimo se 
dá para eixos ortogonais, ou seja:

= -1 ou

  O sinal da derivada segunda informa se 
ocorre uma situação de máximo ou de mínimo 
com respeito ao ângulo crítico. Derivando a 
primeira derivada da variância de u em relação 
a x, se tem:

Considerando as identidades trigonomé-
tricas já mencionadas e colocando o termo co-
mum em evidência, pode-se escrever:

=

=

=

Substituindo no lugar da fração dentro 
de parênteses a expressão do ângulo crítico, 
vem:

Condição de máximo:

A análise do sinal da segunda derivada é 
feita abaixo se combinando os sinais das linhas 
trigonométricas e do fator entre parênteses, ou 
seja:

Facilmente se verifica a condição de mí-
nimo e conclui-se que se σu for marcado em 
um dos eixos ortogonais σv será marcado no 
outro. Se σu for um máximo, σv será um míni-
mo e vice versa, ou seja, o eixo maior da elipse 
de erro estará em um deles.

Para verificar que esse ângulo entre os 
eixos velho e novo acarreta o valor nulo das co-
variâncias, basta anular a covariância da matriz 
SU e constatar que ângulo que acarreta isto é 
aquele já determinado. Parte-se do termo σuv 
da matriz variância covariância SU :
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onde o ângulo j é dado por:

,

,
Ou seja, o mesmo ângulo que atende à 

condição de máximo ou mínimo da variância 
acarreta a anulação das covariâncias. Portanto, 
após a rotação de eixos a matriz variância co-
variância do sistema antigo transforma-se em 
uma matriz diagonal:

Resta determinar os valores das covari-
âncias de u e v. O problema que se apresenta 
consiste na diagonalização de uma matriz si-
métrica Sg de ordem 2, neste caso, e pode ser 
enunciado da seguinte forma:

Dada uma matriz simétrica Sg achar uma 
matriz ortogonal G tal que

,

onde SU é uma matriz diagonal. Como G é or-
togonal a sua matriz transposta é igual à sua 
inversa, ou seja, G1 = G –1, e substituindo-se na 
equação matricial acima, tem-se:

Pré-multiplicando-se ambos os membros 
pela matriz G e lembrando que GG -1 = I, a ma-
triz identidade, chega-se a transformação que 
se quer, apresentada abaixo:

3.2. Os autovalores e autovetores de uma 
matriz

3.2.1.  Autovalores

A diagonalização pode ser resolvida ex-
plorando-se os conceitos de autovetor e auto-
valor partindo do princípio que em uma trans-
formação ortogonal as direções dos vetores de 
G são conservadas, ocorrendo somente uma 

variação nos seus tamanhos, ou seja, uma va-
riação de escala. Considere-se a transformação 
da escala dada abaixo:

que caracteriza uma transformação linear que 
conserva a direção de G e l é um número re-
al. Os vetores de G tais que SgG = lG  são 
denominados autovetores, vetores próprios ou 
direções próprias da matriz Sg . O número l é 
o valor próprio correspondente e também cha-
mado autovalor ou raiz latente da matriz Sg.

Além da matriz G, nesta abordagem, os 
autovalores e os autovetores são considerados 
como incógnitas. Seja:

e

onde a transformação linear é realizada por:

ou seja,

Desenvolvendo o produto matricial in-
dicado, tem-se:

Para que este sistema de equações ho-
mogêneas tenha solução diferente da solução 
trivial x = y = 0, que corresponde a um vetor 
nulo, o determinante do sistema deve ser nulo, 
tornando o sistema possível e indeterminado:

.

O determinante dá origem a um polinô-
mio do segundo grau em l, neste caso, chama-
do de polinômio característico e as suas raízes são 
chamadas valores característicos ou autovalores 
(ou raízes características) de Sg .

Assim,
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Desenvolvendo e colocando os termos 
comuns em evidência, forma-se o polinômio 
do segundo grau em l abaixo:

As raízes do polinômio característico são:

Desenvolvendo o radicando e fatorando, 
pode-se escrever a expressão a seguir:

Chamando,

As raízes do polinômio característico são 
os valores das variâncias procuradas, ou seja,

Finalmente, os autovalores são:

Para desenhar a elipse de erro com centro 
no ponto P, toma-se um o eixo com a inclina-
ção j em relação ao eixo primitivo x dado pela 
expressão abaixo:

O ângulo é considerado positivo no senti-
do contrário ao movimento dos ponteiros do re-
lógio. Em módulo, o semi-eixo maior é o desvio 
padrão de u, σu =        e o eixo menor é o desvio 
padrão de v, σv =     . O ângulo de inclinação 
também pode ser fornecido pela orientação do 
autovetor. 

3.2.2.   Autovetores

Os autovetores são obtidos pela substi-
tuição dos autovalores no sistema de equações 
resultante do produto matricial                    , ou 
seja, no sistema abaixo:

3.2.2.1.   Um exemplo para facilitar o 
entendimento

Seja o ponto P no plano xy cuja matriz 
variância covariância é dada abaixo. Calcular a 
elipse de erro correspondente e confirmar sua 
inclinação pela orientação do autovetor corres-
pondente ao autovalor l1.

São dados:

As incógnitas são:
l1, l2, σ2 e σ2 .u v

Primeiramente se forma o determinante 
característico subtraindo o autovalor l dos ele-
mentos da diagonal principal da matriz Sx,y e 
iguala-se ele a zero, ou seja:

.

A solução já foi feita em termos literais e 
segue a seguinte marcha de cálculos:

a) calcula-se M:

b) calcula-se o valor de σu. 

O valor do semi-eixo maior da elipse de 
erro é a raiz quadrada do autovalor l1:
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c) calcula-se o valor σv .

O valor do semi-eixo menor da elipse de 
erro é a raiz quadrada do autovalor l2.

d) calcula-se a orientação da elipse de erros:

e) calculam-se os autovetores substituindo-se 
os autovalores no sistema:

Resolvendo:

a)

b)

c)

d) Orientação

e) Confirmação pela orientaçãodo autovetor

Sendo:

Substituindo os autovalores em uma das equações do sistema acima:

Para l1 = 0,8638 tem-se  - 0,0378x + 0,161 y = 0     x = 4,2592y   

Assim, o primeiro autovetor é sendo y1 arbitrário.
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Como x1 e y1 são positivos o ângulo per-
tence ao primeiro quadrante. Vale lembrar que 
não seria necessário determinar o quadrante, 
porque o que se quer é a declividade da reta 
suporte do vetor.

Fazendo y1 = 1, 

Para l2 = 0,14021 tem-se o segundo autovetor:

 0,68579 x2 + 0,161 y2 = 0  

∴

x2 = - 0,23477y2

Assim, o segundo autovetor 

,

sendo o y2 arbitrário.

Fazendo y2 =1, 

    j2 = - 76,79°, que é o ângulo de inclinação 
da direção do segundo eixo de coordenadas v. 

Portanto, em módulo, esses dois ângulos 
somam 90°. 

                                                                                 
A elipse de erros fornece a estimativa 

da precisão do valor mais provável. Para um 
nível de confiança pré-estabelecido espera-
se que esse valor esteja no interior da elipse. 
Analogamente à variável unidimensional, que 
se relaciona com um trecho do eixo denomi-
nado intervalo de confiança, a variável bidimen-
sional relaciona-se com uma região do plano 
contida no interior da elipse de erro. Esta elipse 
é denominada elipse de confiança. A seguir este 
assunto é abordado.

Figura 2	–	Gráfico	da	solução

3.3.   Elipse de confiança

Da estatística, sabe-se que a probabili-
dade de ocorrência simultânea de dois eventos 
aleatórios e independentes é o produto das pro-
babilidades de cada um deles. Como no siste-
ma de coordenadas u, v não há correlação entre 
essas variáveis, a probabilidade composta será 
o produto entre f(u) e f(v), sendo estas as fun-
ções de densidade das variáveis u e v, respecti-
vamente. Ou seja, 

O produto das funções fornece a equa-
ção de uma superfície.

A expressão anterior é a função de den-
sidade de uma variável aleatória bidimensional 
com u e v independentes. Como, em geral,     
                  ela não é uma superfície de revo-
lução, portanto, ela assemelha-se a um sino e 
pode ser chamada “sinosóide” e para um valo-
res de f(u,v) = C, corresponde à curvas de nível 
de forma elíptica. Para se chegar à equação das 
curvas de nível, procede-se como a seguir:

então,

Elevando ao quadrado e tomando loga-
ritmo neperiano:

O primeiro membro é uma soma de duas 
quantidades sempre positivas, portanto pode-
mos dizer que o segundo membro é uma cons-
tante positiva.
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Chamando K 2 essa constante, pode-se 
escrever:

O que mostra que, referida aos eixos dos 
vetores próprios, a elipse de erro é o lugar geo-
métrico dos pontos que têm a mesma densida-
de de probabilidade K.
Dividindo-se ambos os membros da equação 
anterior por K 2 tem-se a equação da elipse:

cujos semi-eixos são Kσu e Kσv respectivamente. 
Pela integração da função de densidade de pro-
babilidade no domínio S, que não será feito 
aqui, obtém-se a função de probabilidade da 
variável aleatória bidimensional (u,v), ou seja:

Figura 3	–	Elipses	de	confiança

Assim, podem-se calcular as probabilida-
des associadas aos respectivos níveis de confian-
ça. Por exemplo, a região do espaço contida no 
interior da elipse padrão é associada à probabi-
lidade de 39,35% de conter o valor mais pro-
vável da variável bidimensional. Para chegar a 
este valor faz-se K = 1 na função de probabili-
dade como abaixo:

Outro valor notável de K é para um nível 
de confiança de 95%. Analogamente, ele é deter-
minado impondo-se a probabilidade 95% = 0,95 
na equação de probabilidade P(u,v).
Ou seja,

Tomando logaritmo neperiano, tem-se:

A tabela a seguir fornece outros valores.

K Probabilidade

1,0000 39,35 (%)

1,1774 50 (%)

1,4142 63,21(%)

2,0000 86,47(%)

2,1460 90 (%)

2,4477 95 (%)

3,0349 99 (%)

3,5000 99,78 (%)
Tabela 1	–	Níveis	de	probabilidade

3.4.  Erros circulares

A elipse de erro é caracterizada por três 
parâmetros: o semi-eixo maior, o semi-eixo me-
nor e a sua orientação. Para simplificar, em vez 
da elipse pode-se adotar um círculo, pois ape-
nas um parâmetro é necessário para determiná-
lo. Portanto, na prática os erros bidimensionais 
podem substituídos por valores aproximados 
denominados erros circulares. Entretanto, ao 
contrário do caso unidimensional, as probabi-
lidades variam de acordo com o achatamento 
da elipse de erro, portanto não é possível esta-
belecer valores constantes para elas. Esse acha- 

tamento é evidenciado pela razão .

Sendo σx , σy , σu  e σv os desvios padrões 
nos eixos ortogonais correspondentes, algumas 
definições são dadas a seguir.
a) Erro Médio Quadrático em Posição 1dRMS 
e 2dRMS
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O primeiro é o raio do círculo calculado 
por:

ou, considerando o invariante da transforma-
ção, pode ser calculado, também, por:

Dependendo do valor da razão     , a pro-
babilidade do valor mais provável da posição 
estar contido dentro do círculo de raio 1dRMS 
varia entre 63,21% e 68,27%. Voltando à de-
finição, se forem adotados 2σu e 2σv, o raio do 
círculo correspondente a 2dRMS é:

b) Erro Circular Padrão ECP (1σ)

Este erro corresponde a K=1 e, se a razão
        a probabilidade do valor mais provável 
estar no seu interior é, exatamente, 39,35%.

Porém é diferente se      < 0,5. 

Estes limites da razão entre os des-
vios padrões são aplicáveis a todas as demais 
definições.

c) Erro Circular Provável (CEP)
      
Neste erro, o valor de K associado para o 

nível de confiança de 50% é 1,1774 e portanto, 
o círculo que substitui esta elipse de erro terá 
um raio 1,1774 vezes maior do que o raio do 
círculo correspondente a K = 1.

Isto é:

d) Erro Circular para 95% (OHI)

A Organização Hidrográfica Internacio-
nal – OHI, na Publicação Especial SP44 re-
comenda que o nível de confiança seja 95%. 

Portanto, analogamente ao círculo de 50% de 
confiança, obtém-se o de 95% multiplicando-
se o raio do circulo padrão por K = 2,4477, ou 
seja:

Se a maior e menor aproximação do 
raio do círculo tem a ver com o achatamento 
da elipse, no caso mais exato a elipse torna-se 
um círculo e na pior aproximação ela degenera 
num segmento de reta, então os erros circulares 
apresentam uma aproximação aceitável quando 
a condição abaixo for verificada:

.

3.5  Fatores de conversão entre níveis de 
probabilidade

Quando se tem o raio de um círculo cor-
respondente a um determinado nível de pro-
babilidade é possível calcular o raio de outro 
círculo correspondente a outra probabilidade 
da mesma distribuição. Isto é, dado o valor do 
erro limite com respeito a um determinado ní-
vel de confiança, pode-se determinar qual será 
o limite se for alterado o nível de confiança.

Por exemplo, sendo 45 cm a tolerância 
para a incerteza posicional associada a um nível 
de confiança de 90%, qual deveria ser a tole-
rância para 50% de nível de confiança?

A razão entre as probabilidades pode ser 
medida pela razão entre as densidades de pro-
babilidade K.

Assim, vale a relação abaixo onde EC sig-
nifica Erro Circular e o subscrito o correspon-
dente nível de confiança.

Ou seja, o raio do círculo para um nível de 
confiança de 50% é:

Logo, a nova tolerância será:
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Figura 4	–	Círculos	de	probabilidade

Outra maneira de expor a questão ante-
rior é: o que tem maior precisão, um erro cir-
cular de 45 cm com nível de confiança de 90% 
ou um erro circular de 24,69 cm com um nível 
de confiança de 50%?

Para resolvê-la, podem-se reduzir os dois 
erros circulares ao mesmo referencial de proba-
bilidade, por exemplo, o correspondente a K = 
1 com 39,35%.

Portanto, as tolerâncias adotadas para os 
dois níveis de confiança se equivalem.

3.6.   Relação entre o Erro Circular e a Escala 
do Levantamento

      
As especificações técnicas da Organização 

Hidrográfica Internacional (OHI), na sua 
Publicação SP44, estabelecem que as posições 
no mar devam ser calculadas de maneira que 
haja 95% de probabilidade dessa posição es-
tar contida no interior de um círculo de raio 
1,5mm na escala da carta. As escalas E de repre-
sentação dos levantamentos para a realização de 
obras costeiras, portos e canais com influência 
das marés, operação portuária bem como a pes-
quisa de perigos à navegação são:

Exemplo:
Calcular os valores do erro circular pa-

drão e do erro circular para 95% consideran-
do as escala       . Sendo E a escala, então um 
segmento de comprimento 1,5mm nessa esca-
la corresponde a       metros sobre o terreno. 
A constante K relacionada à probabilidade de 
95% da elipse de erro conter o valor mais pro-
vável da posição é retirada da Tabela 1 ou cal-
culada pela expressão:

Portanto, o raio do circulo de 95% de 
probabilidade de conter a posição é:

Igualando este valor ao raio do circulo 
especificado pela OHI, tem-se:

Portanto, para se ter uma razoável cer-
teza que a posição de um ponto esteja contida 
no interior de um círculo com 95% de nível de 
confiança, as relações abaixo devem ser atendi-
das, simultaneamente:

Para a escala         a semi soma indicada 
não deve exceder o valor calculado abaixo:

Tal como a semi soma dos desvios pa-
drões, a razão entre eles também tem uma con-
dição a cumprir, ou seja:
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Assim, no terreno, a posição de um pon-
to tem 95% de probabilidade estar no interior 
de um círculo de raio 6,13m se os desvios pa-
drões das coordenadas x e y estiverem entre os 
valores:

•	No	pior	caso:

Resolvendo o sistema de equações, vem:  
σx = 8,17m  e  σy = 4,09m.

Para o atendimento simultâneo das du-
as desigualdades têm-se os o limite superior 
σx < 8,17m  e o limite inferior de σy > 4,09m 
Quaisquer valores dentro destes limites, obti-
dos no campo, satisfazem a SP44 da OHI.

•	No	melhor	caso,	se	teria:

Resolvendo, vem: 

3.7.   Interligação de pontos com a rede geo-
désica ou topográfica

Georreferenciar imagens tomadas por ae-
ronaves ou satélites, apoio terrestre à aerotrian-
gulação e à restituição estereofotogramétrica ou 
pontos de interesse à segurança da navegação 
são alguns exemplos de pontos a serem inter-
ligados com a rede geodésica ou topográfica. 
Eles podem ser determinados no terreno de três 
maneiras, a primeira por rastreamento direto 
de satélites, isto é, por posicionamento abso-
luto no qual o rastreador é colocado no ponto 
a determinar; a segunda, também por rastre-
amento de satélite, mas estando o rastreador 
no ponto a determinar, obtém as coordenadas 
dos satélites e recebe de pontos conhecidos, 
em terra, onde também se estaciona um ras-
treador, as correções a serem aplicadas àquelas 
coordenadas oriundas do satélite. Este método 

é denominado posicionamento relativo e a ter-
ceira maneira, a posição é determinada a partir 
de um ponto pertencente a uma rede geodési-
ca ou topográfica, ajustada sobre a superfície 
topográfica, por meio de um dos métodos da 
Topografia.

Ao se gerar a posição de um ponto a par-
tir de outro a SP44 recomenda a determinação 
de sua precisão por meio de propagação de erro 
a partir do ponto determinante ou de ajusta-
mento pelo método dos mínimos quadrados. 
A precisão é definida pela matriz variância 
covariância. A precisão da posição que se está 
determinando depende da precisão do ponto 
determinante e do processo utilizado para se 
transportar as coordenadas para ele.

3.8.  Projeto da rede geodésica

O ajustamento da rede formada por pon-
tos materializados sobre a superfície topográfica 
está fora do propósito deste artigo, mas no que 
diz respeito à elipse de erro pode ser tratado 
agora. As coordenadas dos vértices da rede são 
transportadas a partir de um ponto que serve 
de origem do levantamento. Ele é denominado 
ponto datum, denominação em latim de origem. 
Tal como em outros ramos da engenharia que 
lidam com obras que cobrem grandes exten-
sões sobre a superfície topográfica, nos levanta-
mentos hidrográficos - LH esse ponto datum 
é interligado à rede geodésica nacional de res-
ponsabilidade do IBGE. Atualmente esta rede 
é determinada por rastreamento contínuo de 
satélites do Sistema Global de Posicionamento 
- GPS, na sigla em inglês, e é denominada 
RBMC. Nos LH realizados no final do Curso 
de Aperfeiçoamento em Hidrografia para 
Oficiais, ministrado na Diretoria de Hidrografia 
e Navegação – DHN, as especificações técnicas 
recomendam que aquela interligação seja feita 
através de dois pontos. Estes pontos terão as su-
as precisões dependentes da precisão do proces-
so de posicionamento por satélites, que envolve 
quantidade de satélites rastreados, a geometria 
da constelação de satélites, a duração do rastreio 
entre outros fatores e da precisão do vértice da 
rede do IBGE. 
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As coordenadas dos vértices da rede de 
apoio ao levantamento hidrográfico são de-
terminadas por ajustamento pelo método dos 
mínimos quadrados. A sua precisão pode ser 
visualizada ao se desenhar elipses de erro em 
cada um de seus vértices. Essas elipses de erro 
são denominadas absolutas e são dependentes 
da precisão do ponto datum. No ajustamento 

da rede pode-se impor que o ponto datum es-
tá isento de erro e, assim, suas coordenadas 
não serão alteradas. Neste caso diz-se que o 
ajustamento é minimamente injuncionado. Os 
erros se propagam a partir do datum e aumen-
tam com o afastamento dele, como mostram 
as elipses absolutas de erro desenhadas em 
seus vértices. 

Figura 5	–	Rede	local	mostrando	as	elipses	absolutas	de	erro	(ajustamento	minimamente	injuncionado)

Figura 6	–	Rede	local	
mostrando as elipses absolutas 

de erro com ponto origem 
próximo	de	seu	centróide

Figura 7	–	Rede	local	ajustada	
sem	restrições	mostrando	
elipses absolutas de erro

Ao se impor a interligação da rede lo-
cal à RBMC por apenas um dos pontos ela 
pode sofrer uma rotação em torno dele. Caso 
fossem adotados os dois pontos, a tendência 
de rotação seria minimizada. Este é um pro-
cedimento recomendável quando há necessi-
dade se prolongar a rede para cobrir nova área 

a ser levantada. As duas redes, a primitiva e a 
prolongada, terão um lado em comum. Para 
minimizar os erros no extremo da rede, ao 
projetá-la, é recomendável escolher para pon-
to de origem aquele mais próximo do centro 
de gravidade da rede. A Figura a seguir ilustra 
essa situação. 

Ao se fazer o ajustamento consideran-
do a origem isenta de erro, as elipses absolu-
tas de erro refletem a sua consistência inter-
na. Entretanto, para maior proximidade com 
a realidade, a incerteza da origem deve ser 

considerada. Portanto, após o ajustamento 
minimamente injuncionado, deve-se ajustar, 
novamente, a rede de maneira que todos os 
seus vértices recebam coordenadas ajustadas. A 
Figura abaixo ilustra este caso.
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Portanto, conclui-se que as elipses abso-
lutas de erro são dependentes do ponto datum 
e das restrições impostas no ajustamento. Há 
especificações técnicas sobre ajustamento que 
estabelecem a incerteza relativa e absoluta da 
rede de controle horizontal, ao nível de con-
fiança de 95%. A relativa refere-se à incerteza 
em relação à posição de outro ponto da rede 
ou entre os extremos de um de seus lados. A 
Publicação SP44 da OHI adota para a absoluta 
o limite máximo de 10 cm para o raio do círcu-
lo de incerteza e 10 ppm (partes por milhão), 

ou seja          para a relativa, na rede principal 
de apoio. Para estações secundárias, ou seja,      
na densificação do controle primário, os limites 
são 0,50m e 100 ppm, ou seja            para erro 
absoluto e relativo, respectivamente.

A seguir apresenta-se um esquema para 
ilustrar as elipses de erro. Normalmente usa-se 
o azimute a do lado P1P2 para desenhar o lado 
da rede e a inclinação j do eixo maior da elipse 
de erro. As elipses são desenhadas nos extremos 
e no meio desse lado.

Absoluta de P1 Absoluta de P2

Elipse Relativa de erro P1, P2P1 P2

Figura 8	–	Elipse	relativa	de	erro	referente	a	P1,	P2

4.   CONCLUSÕES

A primeira conclusão orientada pelo arti-
go diz respeito à potencialidade do cálculo ma-
tricial para a rápida obtenção dos autovalores e 
autovetores.

Também se pode concluir que a elipse 
de erro é uma ferramenta importante na análi-
se de dados pela visualização que seu desenho 
apresenta. Ele permite que o analista compare, 
com facilidade, as simulações da aplicação de 
vários métodos para selecionar o mais adequa-
do. Ressalta-se, como aspecto de grande im-
portância, que as análises são realizadas antes 
da ocupação do terreno. Portanto, ao se realizar 
as medições no terreno existe uma razoável cer-
teza que as tolerâncias impostas pelas especifi-
cações técnicas serão respeitadas.

A terceira conclusão é sobre a praticidade 
do uso dos erros circulares em vez das elipses de 
confiança. Mas, para isto é preciso respeitar os 
limites entre 0,5 e 1 da razão entre os desvios 
padrões das variáveis, após torná-las indepen-
dentes entre si. O respeito a esse limite só será 
alcançado se houver o cuidado de se equilibrar 
os erros nas grandezas observadas, utilizando 
os métodos e os instrumentos adequados. Por 
exemplo, numa irradiação com um lado relati-
vamente longo, se a distância for medida com 
um aparelho que resolve o milímetro e o ân-
gulo com um sextante, a elipse de erro ficará 
excessivamente achatada.

A última conclusão é sobre a variedade de 
simulações que se pode fazer no ajustamento de 
uma rede geodésica ou topográfica balizadas pelo 
tamanho e a forma das elipses absolutas de erro.
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- Em Novembro de 2009 e em Janeiro de 2010 foram instaladas as estações maregráficas 
digitais com transmissão automática de dados em São Francisco do Sul e Itajaí, respectivamente, 
para subsidiar o cálculo da Lowest Astronomical Tide (LAT) e Highest Astromical Tide (HAT) a 
ser realizado pela Seção de Marés do CHM;

- Durante os meses de fevereiro a abril, o Navio Hidrográfico “Sirius” concluiu a sondagem 
multifeixe, em águas internacionais, da Elevação do Rio Grande em apoio ao PROAREA, perfa-
zendo um total de 60.000 Km2 de área sondada, visitando os Portos de Itajaí-SC, Montevidéu e 
Mar del Plata.

- No dia 26 de março, representado pelo Diretor do CAMR, durante a XVII Conferência 
da IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Ligthouses Authorities), re-
alizada na Cidade do Cabo, África do Sul, o Brasil foi reeleito para uma das 24 vagas do Conselho 
daquela Associação, para o quadriênio 2010-2014, em seu quarto mandato consecutivo.

- Em 24 de junho de 2010, de acordo com o contido na Portaria Nº 234/MB, o Comandante 
da Marinha, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 19 da Lei Complementar nº 97, de 
9 de junho de 1999, e o art. 26, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 5.417, de 13 de abril de 2005, 
resolve: Art. 1º Reclassificar, quanto   ao   emprego,  o  Navio-Faroleiro  (NF) “ALMIRANTE 
GRAÇA ARANHA” para Navio Hidroceanográfico Faroleiro (NHoF) “ALMIRANTE GRAÇA 
ARANHA”.

- No dia 1º de setembro, após 45 anos de sua criação, o CAMR teve sua denominação altera-
da pela Portaria nº 340/MB, para Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego. 

- Em 20 de setembro de 2010, a DHN submeteu ao SCUFN – Sub-Comitê de Nomenclatura 
de Feições Submarinas, 11 propostas de nomenclaturas de feições submarinas na margem continen-
tal brasileira. O referido Sub-Comitê integra o Comitê da GEBCO – General Bathymetric Chart 
of Oceans (IOC-IHO) cuja função é selecionar nomes para as feições submarinas dos oceanos, a 
fim de que sejam adotados em produtos digitais e gráficos da GEBCO e nas cartas internacionais 
da Organização Hidrográfica Internacional. O Sub-Comitê aprovou oito das propostas apresenta-
das pelo Brasil, são elas: Othon Leonardos Seamount, Maceió Sul Terrace, Maceió Norte Terrace, 
Santa Catarina Plateau, Caravelas Seamount, Sirius Guyot e Rio Grande Cone. Os nomes das 
feições submarinas aceitos constam na publicação B-8 (IHO-IOC GEBCO Gazetteer of Undersea 
Feature Names). As outras 03 propostas submetidas ainda não foram analisadas pelo grupo.

- Em 20 de outubro de 2010 foi aprovada a MODTEC do Sistema Aerotransportado de 
Aquisição e Pós-Processamento de Imagens Digitais – versão Marinha do Brasil (SAAPI-MAR) 
pelo ComOpNav. Esta aprovação possibilitou a retomada das atividades de Aerofotogrametria pela 
DHN, tendo sido realizados os aerolevantamentos de Macaé, Manaus, Baía de Guanabara e Baía 
da Ilha Grande, no período de 08 de novembro a 05 de dezembro de 2010, totalizando uma área 
imageada de quase 4000km2, com uma resolução espacial de 33cm. Estes aerolevantamentos visam 
à construção de elementos topográficos de contorno, curvas de nível e pontos cotados para atuali-
zação das Cartas Náuticas 1507, 4110, 1621, 1622, 1512 e 1511.   

EFEMÉRIDES  HIDROGRÁFICAS



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXVII 143

NAVIO HIDROGRÁFICO “CANOPUS”

1.  O NAVIO

Por meio de ato formal para construção, 
em 27 de abril de 1956, o então Ministro da 
Marinha, o Almirante Antônio Alves Câmara 
Junior determinou a construção dos Navios 
Hidrográficos “Sirius” e “Canopus”, navios es-
pecialmente projetados para atividades de pes-
quisa nas áreas de Hidrografia e Oceanografia, 
a fim de fazer frente à demanda de uma na-
vegação mais segura em nossa costa, dado o 
incremento do comércio marítimo no Pós-
Guerra. Os navios foram encomendados ao 
estaleiro japonês Ishikawajima Harima Heavy 
Industriese e passariam a ser os primeiros 

navios de nossa Marinha a possuírem convés 
de vôo e estarem aptos a operar com aeronave 
embarcada.

Batizado com o nome “Canopus”, “o 
Guia” em Grego, foi classificado como navio-
hidrográfico pelo Aviso nº 2023, de 06 de 
junho de 1956, e lançado ao mar em 20 de 
novembro de 1957, tendo como madrinha a 
Sra. Ligia Varela de Mello Baptista esposa do 
Almirante Ernesto de Mello Baptista, presiden-
te da Comissão Fiscal de Construção de Navios 
no Japão. A Mostra de Armamento ocorreu em 
15 de março de 1958, tendo como primeiro 
Comandante o Capitão-de-Fragata Rubem 
José Rodrigues de Matos. 
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No mês de abril, suspendeu de Tóquio 
para o Brasil, via Canal do Panamá. Em 8 de 
julho, aproveitando a passagem por Salvador em 
sua viagem inaugural, é empregado o helicóptero 
do navio em apoio aos trabalhos finais de trian-
gulação em curso na Baía de Todos os Santos. 
Chegou ao Rio de Janeiro em 17 de julho, quan-
do foi passado para a subordinação da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN), pelo Aviso 
1770 de 30/07/1958 (Bol 33/1958 MM).

Iniciou o serviço hidrográfico da costa da 
Barra do Itapemirim ao Cabo de São Tomé, na 
área da carta n.º1403, prosseguindo no ano se-
guinte na Baía de Camamu. Começou assim a 
história hidrográfica do NHi “Canopus”, inau-
gurando  uma etapa significativa da Hidrografia 
brasileira e concluindo, com êxito, o plano car-
tográfico brasileiro.

Nos quase 40 anos de existência, teve 
36 comandos, realizando inúmeras comissões 
hidrográficas pela Bacia Amazônica e por to-
do litoral brasileiro, tendo colaborado de for-
ma substancial para a elaboração de 20 cartas 
da série 100, além de 45 outras de aproxima-
ção de portos, canais, ilhas ou terminais oce-
ânicos. Realizou 32 abastecimentos ao Posto 
Oceanográfico da Ilha da Trindade, salvamento 
a naufrágios, além de inúmeras outras missões 
a ele atribuídas, perfazendo um total de 3.342 
dias de mar e 658.207,21 milhas navegadas.

A última grande comissão operativa, 
com destino aos penedos de São Pedro e São 
Paulo, levou a bordo o grupo precursor que 
viria a viabilizar a construção da atual estação 
científica do Arquipélago de São Pedro e São 
Paulo. Neste grupo, além de vários cientistas 
de renome internacional, se destacava a Sra. 
Doutora Maria Judith Cortezão, do Ministério 
da Educação, que, com seus 80 anos de idade, 
realizou escaladas em rochedos, mostrando jo-
vialidade e perseverança em um lugar tão lon-
gínquo e significativo para a consolidação da 
nossa soberania marítima. 

Encerrava-se assim, de maneira pionei-
ra, o ciclo de atividades do NHi “Canopus”, 
fazendo constar em sua folha de serviços mais 
uma importante colaboração à Marinha e ao 
País.

2.  A “ALMA” DO NAVIO

A “Alma” de um navio não se faz por 
expedição de documentos ou cumprimento de 
normas, mas sim pelo espírito marinheiro da-
queles que em seus conveses viveram alegrias e 
tristezas, o banzo e o mareio, participaram de 
fainas e deram seus quartos de serviço. 

O “Canopus” sempre foi um navio com 
alma. Uma alma forjada nas inúmeras fainas 
hidrográficas e passada de um tripulante para 
o outro, que, orgulhosamente, intitularam-se 
“CANOPIANOS”.

A falta de conforto, a aguada apertada e 
o calor muitas vezes insuportável nas cobertas 
da guarnição nunca foram fatores que desmoti-
vasse a tripulação da Academia de Hidrografia, 
como orgulhosamente os “Canopianos” se re-
feriam ao saudoso Navio, e como era conheci-
do no âmbito da DHN, mercê da qualidade 
dos serviços por ele produzidos.  

O espírito do navio estava presente em 
cada toque de rotina e pode ser exemplifica-
do com um fato que ocorreu durante o levan-
tamento hidrográfico da Barra Norte do rio 
Amazonas em 1994, quando, por ocasião do 
suspender do navio, a máquina de suspender 
sofreu uma grave avaria e, mesmo com uma 
correntada de 6 nós, o ferro foi içado por toda 
a tripulação. A faina estendeu-se por cansativas 
12 horas, mas o navio demandou o porto de 
Belém com o ferro no escovem. 

3.  O APRESTAMENTO DO MEIO

No início da década de 80 foi delibera-
do pela alta administração naval que os NHi 
Sirius e Canopus deveriam sofrer um período 
de modernização, visto que a excelência opera-
tiva dessas plataformas justificava de maneira 
inconteste o investimento estimado.

O Nhi Sirius sofreu reparos de grande 
monta no período de 1982 a 1986, entretanto, 
os gastos com sua modernização consumiram 
todo o recurso destinado também ao Canopus, 
o que inviabilizou a execução da obra do se-
gundo navio.
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O final da década de 80 e início da déca-
da seguinte foram marcados por períodos con-
secutivos de docagens e reparos.

Em 1993, após substituir o sistema de 
controle do hélice de passo controlado para 
graxa, a Academia de Hidrografia se faz nova-
mente pronta para operar, e, apesar das restri-
ções de conforto, demanda a Barra Norte do 
Amazonas e realiza um longo levantamento 
hidrográfico naquela região.

Até meados de 1996 o navio operou 
ininterruptamente, produzindo trabalhos de 
qualidade por toda a costa brasileira.

Após o término do período de doca-
gem de rotina (PDR), realizado em meados 
de 1997, foi constatada a presença de corro-
são puntiforme (Pitting Corrosion) na linha 
d´água a meio navio, promovendo o embar-
que de água em diversos compartimentos. 
Após nova docagem, constatou-se que tal cor-
rosão se fazia presente também em pontos da 
quilha. Este acontecimento determinou a ins-
peção estrutural do casco do navio, que veio 
a condenar mais de 40% do chapeamento de 
obras vivas, mais de 1/3 das cavernas e cer-
ca de todo chapeamento das PMA e PMP na 

altura da linha d’água, tornando a manuten-
ção do navio inexequível.

4.   DESPEDIDA

Em 7 de janeiro de 1997, em cerimô-
nia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da 
Armada, deu-se, no molhe da Ilha Fiscal, a 
Mostra de Desarmamento e baixa do serviço ati-
vo da Armada do Navio Hidrográfico Canopus.

Um último cerimonial de arriar o 
Pavilhão Nacional de um navio para se retirar 
do Serviço Ativo é um momento de significa-
tiva emoção para aqueles que labutaram em 
seus conveses, e este teve um significado mais 
que especial, pois foi realizado pelo Almirante 
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, tercei-
ro Comandante do Navio, juntamente com a 
Sra. Neusa Feveret Matos, esposa do falecido 
Almirante Rubem José Rodrigues de Matos, o 
primeiro Comandante do Navio. 

Após o cerimonial, a tripulação do Navio 
cruzou pela última vez a sua prancha, ao som 
da música “ADEUS ESCOLA QUERIDA”, 
reverenciando a eterna ACADEMIA DE 
HIDROGRAFIA. 

Característica do navio:
 
Deslocamento ........................  1.463 ton (padrão), 1.916 ton (carregado)
Comprimento  ........................  77.90m
Boca ........................................  12.03m 
Calado ....................................  3.70 m
Velocidade ..............................   15 nós (máxima)
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APÊNDICE
Comissões realizadas

Ano de 1958
-Viagem TOKIO à BELÉM;
-Reconhecimento para Operação Anfíbia – Cabo Frio – Rio Uma;
-1º Abastecimento da Ilha da Trindade; e
-Levantamento da carta 1400-Barra do Itapemirim-Cabo de São Tomé.
Comandante: CF Rubem José Rodrigues de Mattos

Ano de 1959
-Levantamento da carta 1131 – Porto de Camamu;
-Reinicio do Levantamento da carta 1400 – Barra de Itapemirim eVitória, Vitória e Atafona;
-2º Abastecimento da Ilha Trindade;
-Representação na Comemoração da Semana da Marinha; e 
-3º Abastecimento da Ilha da Trindade.
Comandante: CF Rubem José Rodrigues de Mattos

Ano de 1960
-4º Abastecimento da Ilha da Trindade;
-Levantamento da Barra e proximidades de Paranaguá – cartas 1820,1821, 1822;
-Reinicio do levantamento da carta 1400; e
-5º Abastecimento da Ilha da Trindade.
Comandante: CF Rubem José Rodrigues de Mattos até 08set60, a partir deste data assumiu o CF André Leon 
Fleury Nazareth.

Ano de 1961
-Levantamento hidrográfico em Cabedelo;
-Reconhecimento em Cabo Frio;
-Levantamento nas proximidades do porto do Rio Grande – carta 2110;
-Levantamento do porto de Itapessoca;
-6º Abastecimento da Ilha da Trindade;
-7º Abastecimento da Ilha da Trindade; e
-Levantamento da Costa do Rio Grande do Sul.
Comandante: CF André Leon Fleury Nazareth.

Ano de 1962
-Levantamento da Costa do Rio Grande do Sul – carta 2110; e
-Verificação de altos fundos ao largo da Ilha Fiscal.
Comandante: CF André Leon Fleury Nazareth até 20set62, apartir deste data assumiu CF Arnaldo da Costa 
Varella

Ano de 1963
-Levantamento da costa do Rio Grande do Sul;
-Escala em Anhatomirim, sondagem de verificação no canal dragado de acesso a Florianópolis e -verificação 
das posições dos faroletes;
-Escala em Imbituba, sondagem sobre a pedra Aracajú;
-Escala em São Sebastião, transporte de material utilizado pela XVIII turma do CAHO;
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-Socorro marítimo ao barco pesqueiro “Condestável”; e
-Representação na Semana da Marinha.
Comandante: CF Arnaldo da Costa Varella até 15jun63, a partir deste data, assumiu CT Fernando Queiroz 
Pinto de Mendonça, até 17jun63, a partir deste data, CF Maximiano Eduardo da Silva Fonseca
 

Ano de 1964
-Pesquisas de destroços de avião;
-Levantamento da costa do Rio Grande do Sul;
-8º Abastecimento da Ilha da Trindade;
-Verificação do Alto fundo e Viagem a Montividéo;
-Sondagens entre a Ponta do Gravatá e a Barra do Cmaragibe;
-9º Abastecimento do POIT e do Farol de Abrolhos; e
-Abastecimento de Abrolhos e início do levantamento dessa região.
Comandante: CF Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, até 11nov64, a partir desta data, CF Júlio Gonzales 
Fernandes

Ano de 1965
-Centenário da Batalha Naval do Riachuelo (Nesta comissão o NHi ““Canopus”” foi designado navio pre-
sidencial, embarcando a bordo o Presidente da República Marechal Humberto de Alencar Castello Branco 
e autoridades militares, civis e estrangeiras);
-10º Abastecimento do POIT e troca de guarnição do Farol de Abrolhos;
-Levantamento de Abrolhos e da carta 1300;
-Reinício do levantamento de Abrolhos e da carta 1300;
-Reinício do levantamento da carta 1300 e Comissão de Representação
do POIT e do Farol de Abrolhos; e
-11º Abastecimento do POIT e Comissão de Representação.
Comandante: CF Júlio Gonzales Fernandes

Ano de 1966
-Revisão do Levantamento Hidrográfico do Braço Norte do Rio Amazonas, Levantamento -Expedito do 
Porto de Manaus e Verificação e complementação das cartas de praticagem do Rio Amazonas;
-Levantamento de Abrolhos – carta 1312; e
-12º Abastecimento do POIT e Abrolhos.
Comandante: CF Júlio Gonzales Fernandes, até 14jan66, , a partir desta data, CC Osmar Paiva, até 17fev66, 
a partir desta data, CF Fernando Mendonça da Costa Freitas 

Ano de 1967
-13º Abastecimento do POIT;
-Reinício do levantamento da carta 1300 e Comissão especial em Punta del Leste;
-Reinício do levantamento do canal de Abrolhos e Proximidades;
-14º Abastecimento do POIT;
-Levantamento hidrográfico na costa do Maranhão;
-Reinício do levantamento do canal de Abrolhos e Proximidades; e
-15º Abastecimento do POIT.

Comandante: CF Fernando Mendonça da Costa Freitas até 08mar67, a partir desta data, CC José Luiz Seabra, 
até 27abr67, a partir desta data, CF Germano Pereira Lima até 13nov67 e a partir desta data CC José Luiz 
Seabra.
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Ano de 1968
-16º Abastecimento do POIT; e
-Levantamento Hidrográfico da carta 400.
Comandante: CC José Luiz Seabra, até 01abr68, a partir desta data, CF Álvaro Paim Filho

Ano de 1969
-Reinício do levantamento da carta 1400; e
-Reinício do levantamento da carta 1300.
Comandante: CF Álvaro Paim Filho até 16mai69, a partir desta data, CF Fernando Barreto Júnior

Ano de 1970
-17º Abastecimento do POIT;
-Reconhecimento da área abrangida pela carta 200 e levantamento da carta 300;
-Levantamento da carta 1300 e pesquisa do Banco de Marajón sondagens e pesquisas de perigo na área da 
carta 1200; e
-18º Abastecimento do POIT.
Comandante: CF Fernando Barreto Júnior até 30jul70, a partir desta data, CF Luiz Fernando da Silva 
Souza

Ano de 1971
-Revisão do Levantamento Hidrográfico da Barra Norte do Rio Amazonas; e
-19º Abastecimento do Rádio Farol de Abrolhos e o POIT.
Comandante: CF Luiz Fernando da Silva Souza até 02ago71, a partir desta data CF Hamilton O’Dwyer

Ano de 1972
-20º Abastecimento do Rádio Farol de Abrolhos e o POIT;
-Levantamento Hidrográfico do Cabo Orange a Ilha de Maracá;
-Levantamento Hidrográfico no Litoral de Santa Catarina; e
-Reinício do Levantamento Hidrográfico da carta 1830.
Comandante: CF Hamilton O’Dwyer até 24nov72, a partir desta, CC Paulo Roberto da Silveira Fetal, até 
28dez72, a partir desta data CF Ivaldo Carvalho dos Santos

Ano de 1973
-Levantamento Hidrográfico na Barra Sul do Rio Amazonas;
-21º Abastecimento do POIT; e
Comandante: CF Ivaldo Carvalho dos Santos

Ano de 1974
-Transporte de material para o LHFC em Macaé e 22º abastecimento do POIT;
-Levantamento Hidrográfico da Enseada de Macaé;
-Levantamento Hidrográfico do canal de acesso à Baía de São Marcos; e
-Levantamento Hidrográfico da carta 600.
Comandante: CF Ivaldo Carvalho dos Santos, até 02ago74, a partir desta data, CF Aramis Viana Balthazar

Ano de 1975
-Levantamento Hidrográfico da carta 500; e
Comandante: CF Aramis Viana Balthazar até07abr75, a partir desta data, CF Paulo Cezar de Aguiar 
Adrião. 
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Ano de 1976
-Participação no Centenário da Fundação da DHN;
-Levantamentos Hidrográficos – carta 500, pesquisa de perigo a 2 milhas de Natal (carta 810), pesquisa 
de perigo a 35 milhas a leste de Fortaleza (carta 700), pesquisa de perigo a 17 milhas a -ENE do Farol de 
Jericoacoara (carta 600), pesquisa de perigo a 3 milhas ao Norte do Farol Camocim (Carta 600), levanta-
mento da Enseada de Serinhaem (carta 900);
-Varredura sonar nas proximidades de Cabo-Frio; e
-LHFC.
Comandante: CF Paulo Cezar de Aguiar Adrião

Ano de 1977
-Pesquisa de Alto fundo de existência duvidosa (90 milhas ao Sul da Ilha Rasa);
-Levantamento Hidrográfico das cartas 1200 e 1205;
-Levantamento Hidrográfico da carta 1420; e 
-Levantamento Hidrográfico da carta 52.
Comandante: CF Paulo Cezar de Aguiar Adrião, até 04mar77, a partir desta data,CF Alberto de Oliveira 
Torrez, até 16dez77, a partir desta data, CC Paulo Roberto Valgas Lobo. 

Ano de 1978
-Levantamento Hidrográfico da carta 1100;
-23º Abastecimento do POIT; e
-Levantamento Hidrográfico da Baía e Rio Oiapoque.
Comandante: CC Paulo Roberto Valgas Lobo, até 10fev78, a partir desta data, CC Paulo Marcos Gomes 
Lustoza, até 21fev78, a partir desta data, CF Fernando José Andrade Pastor Almeida

Ano de 1979
-Levantamento Hidrográfico (atualização da carta 1600, 1ª edição das cartas 1620, 1630, 1640 e 2ª edição 
da carta 81) ; e
2-5º Abastecimento do POIT.
Comandante: CF Fernando José Andrade Pastor Almeida, até 03jul79, a partir desta data, CC Marcus Vinicius 
Canto Bittencourt, até 27ago79, a partir desta data, CF Mario Abreu de Almeida

Ano de 1980
-Levantamento Hidrográfico de revisão do braço norte dos rios Amazonas e Pará(carta 200 e 300).
Comandante: CF Mario Abreu de Almeida

Ano de 1981
-Levantamento Hidrográfico do Rio São Francisco do Norte;
-Levantamento Hidrográfico (pesquisas de perigo e altos fundo E.D. P.D, e P.A existentes nas cartas náuti-
cas brasileiras 700, 900 e 1000) ; e
26º Abastecimento do POIT.
Comandante: CF Mario Abreu de Almeida, até 17fev81, a partir desta data CF Francisco José Penido Salles

Ano de 1982
-27º Abastecimento do POIT; e
-Levantamento Hidrográfico da Ilha de São Sebastião à Ilha do Bom Abrigo (carta 1700).
Comandante: CF Francisco José Penido Salles, até 25mar82, a partir desta data, CF Frederico Corner Montenegro 
Bentes 
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Ano de 1983
-Levantamento Hidrográfico da Ilha de São Sebastião à Ilha do Bom Abrigo (carta 1700);
-28º Abastecimento do POIT; e
-Reinício da fase final do levantamento hidrográfico da carta 1700.
Comandante: CF Frederico Corner Montenegro Bentes

Ano de 1984
-Pesquisa de perigo a SE do Cabo Frio;
-29º Abastecimento do POIT; e
-Levantamento Hidrográfico de verificação ao canal de acesso ao terminal da Ponta da Madeira e atualização 
das cartas 410 e 411.
Comandante: CF Frederico Corner Montenegro Bentes, até 28fev84, a partir desta data, CF Luiz Ramos Silva  

Ano de 1985
-Pesquisas de perigo da pedra do Colatino (Proximidades do Farol de Albardão). Pesquisas de casco soçobra-
do no banco de Albardão e pesquisa de Alto Fundo a Leste do Cabo de Santa Marta;
-30º Abastecimento do POIT; e
-Pesquisa para localização de um torpedo MK-24 mod. 1.
Comandante: CF Luiz Ramos Silva  

Ano de 1986
-Levantamento Hidrográfico da carta 1500; e
-Reinício do levantamento hidrográfico da carta 1500 e 82.
Comandante: CF Luiz Ramos Silva, até 28fev86, a partir desta data, CF Paulo Roberto Valgas Lobo.  

Ano de 1987
-Durante o ano de 1987, o navio a sanar avarias estruturais.
Comandante: CF Paulo Roberto Valgas Lobo, até 12mar87, a partir desta data, CF Érico José Cavalcanti de 
Albuquerque.

Ano de 1988
-No dia 31 de maio de 1988, o navio perdeu seu Comandante CF Érico José Cavalcanti de Albuquerque, 
varrido por uma onda do convés do veleiro que conduzia da cidade Rio Grande para o Rio de Janeiro; e
-Levantamento Hidrográfico na Baía da Ilha Grande.
Comandante: CF Érico José Cavalcanti de Albuquerque, até 10jun88, a partir desta data, CC Paulo Roberto da 
Silveira Carvalho, até 08ago88, a partir desta data, CF Pedro Getúlio Souto 

Ano de 1989
-Provas de mar (Proximidades da Ilha Rasa) ; e
-Levantamento hidrográfico (Cone de aproximação ao Rio de Janeiro e rota regular do Rio de Janeiro a Cabo 
Frio).
Comandante: CF Pedro Getúlio Souto 

Ano de 1990
-Levantamento do cais da patromoria da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e do Canal de acesso ao 
cais da BACS; e
-Levantamento hidrográfico das rotas regulares do Rio de Janeiro – Ilha Grande e Cabo Frio – Cabo São 
Tomé e Operação Pegasus.
Comandante: CF Pedro Getúlio Souto, até 15ago90, a partir desta data, CF Edgar Antonio da Silva Rego 
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Ano de 1991
-Levantamento hidrográfico das rotas regulares do Rio de Janeiro – Ilha Grande e Cabo Frio – Cabo São 
Tomé e Operação Pegasus.
Comandante: CF Edgar Antonio da Silva Rego 

Ano de 1992
-Provas de mar e experiência de máquinas; e
-Experiência de máquinas e adestramento de alunos do CAHO e ESP-HN (nas proximidades da Ilha Rasa 
e Baía de Ilha Grande).
Comandante: CF Edgar Antonio da Silva Rego, até 18ago92, a partir desta data, CF Luiz Fernando Palmer 
da Fonseca

Ano de 1993
-Obtenção de dados táticos na Baía de Ilha Grande;
-Adestramento de Fase Rio-Santos e Inspeção do balizamento do canal de acesso ao porto de Santos;
-Adestramento para o CIASA;
-Adestramento de Fase e CIASA;
-31º Trabalhos geodésicos (Ilha Trindade e Martim Vaz);
-Testes operacionais e avaliação do sistema DGPS; e
-Comissão Hidrográfica V (Barra Norte do Rio Amazonas e trabalhos geodésicos nas Ilhas Oceânicas de 
Abrolhos, Atol das Rocas, Penedos São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha).
Comandante: CF Luiz Fernando Palmer da Fonseca

Ano de 1994
-32º Abastecimento do POIT; e
-Comissão Hidroceanográfica I (Levantamento da Barra Norte do Rio Amazonas e sondagem de verificação 
das condições de navegabilidade da Barra Sul do Rio Amazonas).
Comandante: CF Luiz Fernando Palmer da Fonseca, até 20jul94, a partir desta data, CF Antonio Jorge 
Marinho

Ano de 1995
-PAD/CIASA (Rio de Janeiro – Ilha Grande);
-Comissão Hidroceanográfica IV – Levantamento nas proximidades da Ponta de Paracuru ( carta 600); e
-Comissão Hidroceanográfica VI.
Comandante: CF Antonio Jorge Marinho

Ano de 1996
-Comissão Hidroceanográfica I (Penedos São Pedro e São Paulo) – carta 51;
-Levantamento Hidrográfico para delimitação do Canal de acesso e bacia de evolução da Ponta do Matoso;
-Levantamento Hidrográfico 020/96 para coleta de dados na foz do Rio Amazonas;
-Proposta a baixa do Serviço Ativo da Marinha; e
-Levantamento Hidrográfico para delimitação do Canal de Acesso e Bacia de Evolução da BAMRJ e CIAA.
Comandante: CF Antonio Jorge Marinho, até 24jul96, a partir desta data, CF Luiz Antonio Tôrres dos Santos

Ano de 1997
-Pela Portaria Ministerial nº 0399 de novembro de 1996, o navio NHi ““Canopus”” deu baixa no Serviço 
Ativo da Marinha.
Comandante: CF Luiz Antonio Tôrres dos Santos até 07jan97.
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Em primeiro lugar agradeço a Deus pela saúde que me concedeu ao longo de toda a 
minha vida. Em segundo lugar agradeço a minha esposa Vera pelo apoio que me 
deu. Sem esse apoio, tenho certeza, eu não teria o sucesso que tive na minha vida 

profissional. Ela desempenhou o papel que a infraestrutura 
das pontes e edificações tem. Sem essa infraestrutura, essas 
obras não se sustentariam em pé. Aos meus filhos, André e 
Flávia, agradeço a compreensão que sempre tiveram pelo tem-
po que me dediquei ao estudo e às atividades profissionais, 
que nos privou, em algumas ocasiões, de um maior convívio. 
Agradeço, especialmente, a este país, a pátria que adotou 
meus pais, meus irmãos e a mim desde 1950, quando emi-
gramos de Portugal. Aqui, eu e meus irmãos, sempre tivemos 
tudo que os filhos da terra têm: oportunidade de educação, 
trabalho e assistência à saúde. Tivemos uma educação tra-
dicional de uma família portuguesa de onde vieram valores 
morais, éticos e o respeito pelo trabalho que nos dá o pão de 
cada dia.

Durante nosso crescimento, todos tinham tarefas a de-
sempenhar. Trabalhávamos no comércio e estudávamos em 
turnos diurnos e noturnos para conciliar essas atividades. O lazer ficava em segundo plano. 
Meu pai dizia: “primeiro o dever, depois o prazer”. Somos 06 irmãos: 03 portugueses e 03 
brasileiros. Saímos de Portugal como agricultores e hoje, graças a esta pátria adotiva, entre 
nós e nossos filhos há: médicos, dentista, engenheiro, arquitetos, professores entre outras pro-
fissões. Trabalhei com os meus pais até 1969 quando ingressei no IBGE, na área de mapea-
mento cartográfico, área que atuei até a minha aposentadoria na Diretoria de Hidrografia e 
Navegação. Trabalhei como engenheiro em empresas privadas e, paralelamente, dediquei-me ao 
magistério. Ingressei na DHN em 1978 para lecionar Geodésia e Aerofotogrametria no Curso 
de Aperfeiçoamento para Oficiais e agradeço a Marinha do Brasil, representada pela DHN, 
a oportunidade que tive em materializar a minha gratidão a este país de acolhimento, através 
de meu trabalho e dedicação.

Durante os 40 anos de minha atividade profissional, houve grandes mudanças nas tecnolo-
gias de levantamento, de processamento e de representação de dados. No início, não existia GPS, 
nem mesmo o sistema TRANSIT que lhes serviu de laboratório. O arcabouço geodésico era com-
posto de triangulações e poligonações medidas a teodolitos e os cálculos eram feitos com logaritmos. 
Só ao longo da década de 1970 é que surgiram as máquinas eletrônicas de calcular. A construção 
das cartas era feita por Arte Gráfica, tendo como elementos fundamentais as bases de plástico on-
de os acidentes naturais e artificiais eram destacados e se recortava parte da película que permitia, 
depois, a passagem da luz para produzir a impressão fotográfica. Eram chamados peal coat. 
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Sempre me mantive atualizado com os assuntos da minha profissão e, em particular, daque-
les que ministrava aulas e procurei ensiná-los didaticamente. O CAHO é um curso muito com-
pacto: os oficiais alunos têm aulas desde 08:00 da manhã até as 16:40 com intervalo de 01hora 
de almoço. Com o tempo para estudar em casa é muito curto, na minha concepção de professor, eles 
tinham que aprender na sala de aula. Era com grande satisfação que constatava o sucesso de 
meus alunos nos Levantamentos Hidrográficos de Fim de Curso. Na maioria desses levantamen-
tos eu não estive presente, e não fiz falta, pois os alunos sabiam tudo o que tinha que ser feito.

Nas últimas décadas a evolução do conhecimento foi muito rápida. Cada vez mais a in-
formatização tomava o lugar dos humanos na execução de tarefas. Os sistemas computacionais 
apresentam-se cada vez mais complexos. Ainda hoje, para alguns sistemas são necessários vários 
anos de dedicação para tirar deles todo o proveito. Sempre tive em mente que eu deveria formar 
os alunos não só para o presente, mas também para o futuro. Acreditava que o aluno teria 
menos dificuldade de acompanhar as mudanças tecnológicas ao longo de sua vida profissional 
se as minhas aulas privilegiassem o entendimento dos processos da resolução dos problemas. Em 
vez de adestrar o aluno na operação de um programa ou sistema computacional enfatizando a 
memorização de rotinas como “receitas de bolo”, eu procurava ensinar a base teórica que servia 
de substrato à resolução do problema. Pensava que, se não fizesse dessa maneira, o aluno estaria 
sendo equiparado a um periférico do computador, tal como o teclado, o HD, o mouse, etc. Há 
sistemas e programas que mostram na tela a ação que o operador deve fazer. Se o aluno aprender 
os fundamentos em que se baseiam os processos e os sistemas computacionais, ele poderá, por si 
só, se atualizar ou, se a mudança for muito grande, sofrer um “upgrade” num curso expedito de 
curta duração. No meu entendimento, a prática deve ser sempre interpretada como a materia-
lização da parte teórica. Alguns dizem: “na prática a teoria é outra”. Trata-se de uma falácia! 
Se isto acontecer uma das duas, ou ambas, a teoria e a prática, estão erradas.

Os cursos da DHN têm uma particularidade que potencializa o ensino: são ministrados 
dentro de uma Instituição que tem uma fábrica de mapas no seu Centro de Hidrografia, 
um Centro de Sinalização Náutica, um Centro de Previsão Meteorológica e onde se fa-
zem estudos oceanográficos. No passado, nas décadas anteriores a 1980, era tradição que as 
disciplinas com o mesmo nome do departamento que compunham a DHN fossem ministradas 
pelos chefes dos respectivos departamentos. À medida que se foi consolidando um corpo docente 
com professores civis de carreira, essa tradição foi sendo deixada de lado. Substituir aqueles 
hidrógrafos experientes era um grande desafio. Ao longo dos anos sempre mantive um estreito 
relacionamento entre as unidades de produção e o ensino das minhas disciplinas atualizando-
me com a constante evolução da tecnologia. Nunca perdi de vista que: a qualidade do ensino 
seria refletida nos serviços prestados pela DHN e na sua afirmação internacional.

Para encerrar, gostaria de expressar minha satisfação e orgulho quando o Capitão-de-
Mar-e-Guerra Costa Neves, meu ex-aluno e já na reserva remunerada, referiu-se a mim na 
Aula Inaugural do CAHO 2010, ministrada por ele. Tive a honra de ser citado por ele como 
exemplo de professor juntamente com o Comandante Altineu Miguens. Para mim foi um mo-
mento emblemático porque, ao longo da maioria das aulas inaugurais anteriores, as personagens 
citadas eram valorosos oficiais estrangeiros, como o Capitão-de-Fragata Mouchez, e oficiais 
brasileiros, também valorosos, como o Capitão-de-Fragata Antônio Vital de Oliveira. Ao ser 
citado em tal ocasião é, realmente, uma honra. Agradeço, também, a todos os que integraram e 
integram a administração da Superintendência de Ensino e aos meus colegas professores e ins-
trutores que dividiram comigo os momentos de alegria e de tristeza no decorrer destes longos e a 
todos vocês, alunos e ex-alunos, que compareceram  aqui e, também, aqueles que, não podendo 
comparecer, dedicaram-me algum pensamento generoso, o meu muito obrigado. A maior recom-
pensa que um professor pode receber é a consideração e o respeito de seus alunos.
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