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APRESENTAÇÃO

 É com grande satisfação que apresento a septuagésima edição dos Anais Hidrográficos.
 Essa revista anual, publicada desde 1933, tem como propósito manter os hidrógrafos 
e a comunidade marítima informados sobre as atividades desenvolvidas pela DHN, bem 
como divulgar, por meio de artigos técnico-científicos, os diversos assuntos conduzidos no 
âmbito desta Diretoria.
 Nas páginas seguintes, está registrada a aula inaugural do Contra-Almirante Garcez, 
intitulada “O que é ser hidrógrafo”, e que propõe uma reflexão sobre os desafios atuais da 
DHN e o que o futuro reserva. Em seguida, apresentaremos um resumo das principais 
realizações dos nossos Navios. Essas páginas relatam as principais comissões realizadas, a 
obtenção de novos equipamentos e os avanços alcançados em períodos de manutenção.
 Na seção de artigos, conheceremos a contribuição do famoso matemático Gauss na 
modernização da Geodésia e da Cartografia do século XIX; novos modelos de agulhas mag-
néticas; aspectos do fenômeno da ressurgência, que ocorre no litoral da cidade de Arraial do 
Cabo; a coleta de dados de corrente com o L-ADCP; as cartas de concentração e de limite de 
gelo marinho, que servem de auxílio à decisão para meios que operam na região Antártica; 
e a aplicação de imagens obtidas pelo Sistema Aerotransportado (SAAPI-MAR) na constru-
ção de bases cartográficas para as cartas náuticas eletrônicas.
 Esta edição dispõe, ainda, sobre as efemérides hidrográficas e os diversos conclaves 
e intercâmbios realizados no país e no exterior, que contaram com a participação ativa de 
nosso pessoal, além dos estágios e cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação 
que, em conjunto, contribuíram para a capacitação técnica dos nossos hidrógrafos e de pro-
fissionais civis de todo o País.
 Dessa forma, desejo a todos uma proveitosa leitura e faço votos de que se tornem 
divulgadores entusiastas da qualidade dos trabalhos realizados nesta centenária Instituição.

Antonio Reginaldo Pontes Lima Junior
Vice-Almirante

Diretor
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    xcelentíssimo Senhor Vice-Almirante Marcos Nunes de Miranda, 
Diretor de Hidrografia e Navegação, prezados Mestres, Instrutores, 
Integrantes do CAHO 2013, Oficiais, Senhoras e Senhores, para 

mim é uma grande honra estar de volta a esta casa, onde passei a maior 
parte da minha carreira e que muito contribuiu para meu crescimento 
profissional e pessoal. Ao longo do período em que aqui servi, pude for-
jar amizades que se prolongam até hoje. Nesta aula inaugural pretendo 
transmitir aos senhores alunos do CAHO o que é ser Hidrógrafo e, para 
tal, abordarei “de onde viemos”, “o que somos” e “para onde vamos”, bem 
como os desafios de hoje da DHN e o que o futuro lhes reserva.

 
DE ONDE VIEMOS

Tivemos três períodos distintos na história da nossa Hidrografia. O 
primeiro refere-se à hidrografia portuguesa, que começou com a desco-
berta e colonização do Brasil. O segundo inicia-se logo após a indepen-
dência, quando recorremos ao auxílio da França para dar continuidade ao 
trabalho iniciado pelos portugueses. O terceiro período é marcado pela 
diminuição da influência francesa e pelo crescimento da capacidade do 
Brasil em conduzir sua própria hidrografia, o que resultou em um grande 
desenvolvimento para esta área.

I – Primeiro período: Hidrografia Portuguesa
Este período marca a fase da colonização do Brasil pelos portugue-

ses, onde todo o conhecimento, arquitetura e modus operandi na área da 
hidrografia provêm destes. Podemos vislumbrar, já na carta de Pero Vaz de 
Caminha ao Rei Dom Manuel por ocasião da chegada da frota de Cabral 
às terras brasileiras, em 1500, a preocupação com informações sobre a 
hidrografia e a cartografia da área:

“Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de ter-
ra! A saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redon-
do; e de outras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com 

AULA INAUGURAL PARA A 66ª TURMA 
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS 
(CAHO)

PROFERIDA PELO CONTRA-ALMIRANTE
ANTONIO FERNANDO GARCEZ FARIA

E
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grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O 
Monte Pascoal e à terra A Terra de Vera Cruz!

Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças. E ao 
sol-posto umas seis léguas da terra, lançamos ancoras, em dezenove 
braças – ancoragem limpa.”

Outra parte interessante para destacar aos senhores é a importância 
que sempre foi dada à arte de cartografar. Esse ato consiste em transcrever 
tudo aquilo que foi coletado em campo, transformando, este emaranhado 
de informações, em uma carta náutica. Os senhores podem observar esta 
preocupação com o detalhe, no Planisfério de Cantino, lançado em 1502, 
dois anos após à descoberta onde, apesar da falta de recursos à época, os 
mapeamentos dos contornos foram bem elaborados. Então, podemos dizer 
que, no Brasil, a Hidrografia e a Cartografia nasceram praticamente juntas.

Dois séculos depois, outra área muito importante para a DHN, a 
Sinalização Náutica, nascia com o primeiro farol brasileiro, o conhecido 
“Farol da Barra” do porto de Salvador-BA, que continua, ainda nos dias atu-
ais, cumprindo seu papel como auxílio à navegação. Isso demonstra que, 
já naquela época, o Brasil herdava uma preocupação em prover a seguran-
ça aos navegantes.

II – Segundo Período: Hidrografia Francesa
Após a independência, o Brasil não podia mais contar com o au-

xílio da corôa portuguesa para os serviços de hidrografia e cartografia, 
que até então vinham sendo realizados. Desta forma, em função do de-
safio representado pela extensa costa associado à necessidade de atua-
lização hidrográfica e cartográfica, o novo governo decidiu por contratar 
missões francesas para dar continuidade às campanhas hidrográficas de 
conhecimento e mapeamento do nosso litoral, chefiadas por grandes hi-
drógrafos e cartógrafos tais como: Albin Reine de Roussin, Louis Marius 
Barral e os ilustríssimos Tardy de Montravel e Amedée E. B. Mouchez. 
Todos desempenharam importantes papéis para a Cartografia da nova 
Nação que ali nascia, propiciando a formação de uma Hidrografia ge-
nuinamente brasileira, conforme destacado pelo Almirante-de-Esquadra  
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, por ocasião da aula inaugural para 
o CAHO-1974:

“Por um lado, se a presença dos hidrógrafos franceses em nos-
so litoral retardou a necessidade de efetuarmos o seu levantamento 
com nossos próprios meios, por outro lado, ela motivou os Oficiais de 
nossa então incipiente Marinha para tal atividade.” 

III – Terceiro Período: Hidrografia Brasileira
A História da Hidrografia Brasileira tem início na segunda metade 

do século XIX, com os trabalhos realizados pelo Capitão-Tenente Joaquim 
Raimundo de Lamare e pelo Primeiro-Tenente Antonio Luiz von Hoonholtz. 
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Nesse período, o trabalho hidrográfico de maior expressividade para o 
Brasil à época, foi o realizado pelo então Capitão-Tenente Manoel Antonio 
Vital de Oliveira.

Os relevantes serviços prestados pelo comandante Vital de Oliveira 
tiveram início a bordo do Iate “Paraibano” onde, entre 1863 e 1864, reali-
zou diversos levantamentos por quase toda a costa brasileira, desde o Rio 
Grande do Sul até a região Nordeste do País. 

Em 1866, em decorrência da eclosão da Guerra da Tríplice Aliança, 
o Comandante Vital de Oliveira, em função de seu conhecimento e expe-
riência, foi designado para comandar e conduzir da França para o Brasil 
o Monitor-Encouraçado “Nemesis”. Assim que chega ao Brasil, o Navio 
é incorporado à 2ª Divisão de Esquadra de Operações de Guerra, como 
Couraçado “Silvado” e conduzido ao teatro de operações, no Paraguai. Em 
1867, ao participar do bombardeio de Curupaiti e Lagoa Pires, depois de 
gravemente ferido, vem a falecer.

Em função dos inúmeros e relevantes serviços prestados à Marinha 
e à Hidrografia, o Capitão-de-Fragata Manoel Antonio Vital de Oliveira foi 
designado Patrono da Hidrografia e, em 28 de setembro, data do seu nas-
cimento, comemora-se o Dia do Hidrógrafo.

Os primórdios do que hoje é a Diretoria de Hidrografia e Navegação 
tem início em 1876, ano em que o Governo Imperial, por Decreto de 2 de 
fevereiro, cria a Repartição Hidrographica no Ministério da Marinha, colo-
cando-a sob a direção do Capitão-de-Fragata Antonio Luiz von Hoonholtz, 
Barão de Teffé. Pouco antes, em 26 de janeiro, havia sido criada a Repartição 
de Faróis. Em 1888 é criada a Repartição Central Meteorológica no Ministério 
da Marinha. Da união dessas três repartições, ocorrida em 1891, surge a 
Repartição da Carta Marítima. Finalmente, ainda no século XIX (1896), esta 
repartição passa a denominar-se Superintendência da Carta Marítima.

Das instalações das Ruas Conselheiro Saraiva e Dom Manoel, onde 
estava instalada, a Superintendência é transferida, em 1914, para a Ilha 
Fiscal, com a denominação de Superintendência de Navegação, recebida 
em 1908. Em 1924, a Superintendência passa a chamar-se Diretoria-Geral 
de Navegação.

A partir da década de 30, em função dos grandes avanços obtidos, 
trabalhos publicados e da crescente demanda na área, o Brasil entra na 
chamada “Nova Era da Hidrografia Brasileira”. Em junho de 1931 é criada 
a especialidade de Hidrografia para oficiais e, mais tarde (1933), o res-
pectivo curso para formação desses especialistas – Curso de Navegação e 
Hidrografia. Também, em 1933, é publicado o I Plano Cartográfico Náutico 
Brasileiro (I PCNB) e, logo no ano seguinte, o Tomo I dos Anais Hidrográficos. 
Como parte do aparelhamento da Força, neste período, a Diretoria rece-
be, em 1934, o Navio-Hidrográfico “Rio Branco”, que serve de base para 
a realização de inúmeras atividades hidrográficas, com o apoio de novos 
equipamentos de sondagens nele instalados.
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Em 1946 a Diretoria tem mais uma vez seu nome alterado, passan-
do a denominar-se Diretoria-Geral de Hidrografia e Navegação e, em 1947, 
é criado o Departamento de Sinalização Náutica, subordinado à Diretoria.

Como uma última missão, o Velho “Rio Branco”, durante o período 
de 1952 a 1955, foi incumbido de uma das mais complexas campanhas 
executadas pela Hidrografia Brasileira até então: o levantamento do Braço 
Norte do Rio Amazonas. Tendo concluído com êxito e brilhantismo a árdua 
tarefa, o Navio foi desincorporado em dezembro de 1956.

Com o crescimento das atividades desenvolvidas pela Diretoria, em 
1953, é criado o Departamento de Geofísica, o qual absorve as tarefas afe-
tas à oceanografia, meteorologia, magnetismo e gravimetria, antes disper-
sas por diversas seções, o que propiciou uma considerável ampliação no 
campo de estudo para os hidrógrafos daquela época.

O estabelecimento do Serviço de Sinalização Náutica do Nordeste, 
no Recife, em 1955, marca a criação do primeiro Serviço Distrital. Nesse 
mesmo ano é instalado, em Ladário, o Serviço de Sinalização Náutica de 
Mato Grosso e no ano seguinte instala-se, em Belém do Pará, o Serviço de 
Sinalização Náutica do Norte.

Os anos de 1956 a 1958 mostraram-se com ventos favoráveis à área 
operacional da hidrografia brasileira. Em 1956, o Navio-Escola “Guanabara 
é cedido à Diretoria e realiza a primeira campanha oceanográfica, entre 
Cabo Frio e Abrolhos. O ano de 1957 é instituído como o Ano Geofísico 
Internacional. Nesse ano, o Navio-Escola “Almirante Saldanha” é incorporado 
à Diretoria e efetua, no período, 162 estações oceanográficas. Também em 
1957, a Marinha, por intermédio da Diretoria-Geral de Navegação, ocupa a 
Ilha da Trindade para a instalação de um posto oceanográfico. A incorpora-
ção, em 1958, dos Navios-Hidrográficos “Sirius” e “Canopus”, em Tóquio, 
vem a coroar essa fase favorável da nossa Hidrografia, pois foram os primei-
ros navios encomendados especificamente para o serviço hidrográfico.

Em maio de 1961, é criada a tão aguardada Escola de Hidrografia e 
Navegação para a formação de praças especializadas e, em maio de 1962, 
nossa hidrografia recebe o reconhecimento internacional ao ver, durante os 
trabalhos da VIII Conferência Hidrográfica Internacional, em Mônaco, o Vice-
Almirante Alberto dos Santos Franco ser eleito para o Comitê de Direção do 
Bureau Hidrográfico Internacional, para o quinquênio 1962-1967.

Após 8 anos sendo empregado nos serviços de hidrografia, ain-
da como Navio-Escola, em 1965, o “Almirante Saldanha” tem concluídas 
as obras de sua conversão para Navio Oceanográfico, iniciadas em 1964. 
Nesse mesmo ano, em função da expansão dos serviços na área de sinali-
zação náutica, é criado o Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante 
Moraes Rego (CAMR).

Em 1969, após sucessivas denominações recebidas desde o perío-
do imperial, a Diretoria passa a ostentar o nome que ainda hoje é utilizado: 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).
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Outros três fatos marcantes para nossa Hidrografia ocorrem em 
meados da década de 70. Em 1974, é lançado ao mar, em Niterói, no 
Estaleiro EBIN, o Navio Faroleiro “Almirante Graça Aranha” (incorporado no 
ano seguinte) e, no porto de Nova Iorque, é incorporado à Marinha, o Navio 
Oceanográfico “Almirante Câmara”. Em fevereiro de 1975, com a publicação 
da carta 200, é concluído o I Plano Cartográfico Náutico Brasileiro (I PCNB).

A década de 80 começa com a Marinha e a nossa Hidrografia sendo 
lançada a um novo desafio: a Antártica. Para alcançar o continente gelado 
e nele plantar a semente da presença brasileira, em 1982, é incorporado o 
Navio de Apoio Oceanográfico “Barão de Teffé” e em dezembro desse mes-
mo ano ele suspende para realizar a Operação Antártica I (I OPERANTAR). 
Em janeiro de 1983, na Ilha do Rei George, ocorre o primeiro desembar-
que e hasteamento da Bandeira Nacional no continente antártico.

O crescimento das atribuições e atividades que a DHN vinha desem-
penhando era notório e sua estrutura já não comportava mais utilizar as 
instalações da Ilha Fiscal. Em decorrência, na data de seu aniversário (2 de 
fevereiro), no ano de 1983, é realizada a transferência da Diretoria para a 
Ponta da Armação, em Niterói, onde ainda hoje se localiza.

O final dos anos 80 também é marcado por fatos relevantes para a 
Hidrografia Brasileira. Em 1987, o Navio Oceanográfico “Almirante Câmara” 
inicia, no litoral do sul do Brasil, a primeira comissão de Levantamentos da 
Plataforma Continental Brasileira, é o início do programa LEPLAC. Já em 
1988 a DHN obteve um significativo incremento em sua capacidade de efe-
tuar levantamentos hidroceanográficos e geofísicos, com a incorporação 
dos Navios Oceanográficos “Antares” e “Almirante Alvaro Alberto”.

Com o incremento das pesquisas brasileiras no continente antárti-
co, em abril de 1994, é incorporado o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary 
Rongel”, dando início a uma nova fase do  Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR). O Navio serviu como meio de fundamental importância no 
conjunto de ações empreendidas pela Marinha do Brasil que visavam dar 
suporte às atividades brasileiras na Antártica.

Durante os anos 90, além da incorporação do “Ary Rongel”, temos 
ainda quatro fatos que merecem ser destacados. O primeiro, diz respeito 
à aprovação, em 1995, do segundo Plano Cartográfico Náutico Brasileiro 
(II PCNB), que veio para substituir o I PCNB (iniciado em 1933 e concluído 
em 1975). Em segundo, temos a conclusão, em 1998, do levantamento hi-
drográfico do Arquipélago de São Pedro e São Paulo que proporcionou, em 
seguida, a montagem de uma estação científica para atender ao Projeto 
Arquipélago, conduzido pela Comissão Interministerial para os Recursos 
do Mar (CIRM). O terceiro fato, ocorrido ainda em 1998, foi o início da pre-
visão de ondas, apoiado em integração de modelos numéricos, até então 
inédito no País, abrangendo a área de responsabilidade do País junto à 
Organização Meteorológica Mundial (OMM), com período de validade de 
até 48 horas. O quarto fato digno de ser comentado, diz respeito à criação, 
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em 17 de dezembro de 1999, do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) 
e da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), ambos subordina-
dos à DHN.

Finalizando esta breve descrição de “nossas raízes”, merecem des-
taque as incorporações do Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul” e do 
Navio-Polar “Almirante Maximiano”, ocorridas, respectivamente, em 2007 
e 2009. Essas incorporações ampliaram, significativamente, o poder de 
atuação da nossa hidrografia, seja em águas brasileiras, seja nas águas 
geladas da Antártica.

SER HIDRÓGRAFO
Ser hidrógrafo é um sentimento e, portanto, sua tradução em pa-

lavras extrapola minhas capacidades. Um pequeno exemplo desse senti-
mento, que os senhores terão oportunidade de vivenciar anualmente no 
Dia do Hidrógrafo (28 de setembro), é a significativa presença de militares 
e servidores civis que já deixaram o serviço ativo da Marinha, mas, como 
Hidrógrafos, guardam em si o prazer de retornar à DHN para reencontrar 
os amigos e conhecer as realizações mais recentes. Esses feitos, co-
mo tudo que acontece em nossa Diretoria, são méritos da “Comunidade 
Hidrográfica” e não realizações individuais. Esse é o espírito: ser parte 
da DHN!

Outra maneira que vislumbrei para tentar traduzir para os senhores 
o que é “Ser Hidrógrafo” é apresentar alguns fatos de minha carreira.

A minha vivência hidrográfica começou como Guarda-Marinha, em 
30 de agosto de 1984, quando me apresentei no NHi “Canopus” para servir. 
A minha primeira experiência hidrográfica foi a comissão de levantamento 
da Bacia de São Marcos, com a duração de 3 meses. Em seguida, ainda 
como Segundo-Tenente, tive a oportunidade de participar de diversos tra-
balhos hidrográficos, sendo que, naquela época, todos os procedimentos 
eram manuais, muito diferente dos dias atuais, onde, como os senhores 
conhecerão ao longo deste ano, praticamente tudo é automatizado.

Em 1987, iniciei o CAHO com uma turma de 14 oficiais, muitos dos 
quais aqui presentes, demonstrando o “espírito hidrográfico”. Em 1988, re-
tornei para o “Canopus” ansioso para colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos no Curso de Aperfeiçoamento. Mas, em função do desembar-
que do único Oficial especializado em máquinas e do início de um PMG, 
acabei sendo designado como Chefe de Máquinas. Posteriormente, após a 
conclusão do PMG do Navio, tive o privilégio de chefiar o Departamento de 
Hidrografia. 

No início de 1990, embarquei no “Barão de Teffé”, na Divisão de 
Oceanografia, tendo o privilégio de realizar duas comissões à Antártica. Por 
meio dessa experiência, tive a certeza da importância da Meteorologia para 
a MB. Conhecer aquele continente como hidrógrafo e marinheiro foi uma 
experiência ímpar. 
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Em julho de 1992, embarquei no NOc “Antares” onde exerci, por um 
ano, a Chefia do Departamento de Oceanografia. Em 1993, fui seleciona-
do para realizar o curso de mestrado em Operational Oceanography, na 
Naval Postgraduate School, nos EUA, e, em sequência, para o doutorado 
em Physical Oceanography. 

Ao término desses cursos, retornei para a DHN, tendo participa-
do do Grupo-Tarefa de criação do CHM, onde desempenhei funções de 
Encarregado de Seção, Encarregado da Divisão Numérica e Superintendente 
de Meteorologia e Oceanografia. Em fevereiro de 2004, fui agraciado com 
o Comando do NOc “Antares”, onde vivenciei os dois melhores anos da mi-
nha carreira, pela oportunidade de voltar ao mar e participar da formação 
e desenvolvimento de novos oficiais hidrógrafos e de diversos alunos de 
Ciências do Mar. 

Após passar o Comando do “Antares”, em julho de 2006, fui mo-
vimentado para o Comando do 3º Distrito Naval para exercer o cargo de 
Chefe do Estado-Maior. De agosto de 2007 a janeiro de 2010, tive o privi-
légio de exercer o cargo de Diretor do CHM, período que considero um dos 
grandes momentos de minha carreira. 

Em 2011, exerci, por cerca de três meses, o cargo de Vice-Diretor da 
DHN, quando fui designado para o honroso cargo de Subchefe do Gabinete 
do Comandante da Marinha. 

Em síntese, o que procurei transmitir aos senhores ao destacar al-
guns fatos de minha carreira é que, ao longo dos vinte e quatro anos como 
Oficial, apenas em quatro deles exerci funções em OM não relacionadas 
com as atividades desenvolvidas ou coordenadas pela DHN, o que ocorre 
com a grande maioria dos Hidrógrafos. 

DHN DE HOJE E DE AMANHÃ
A compreensão do que hoje é a DHN não seria possível sem conhe-

cer nosso passado, mesmo porque, os sucessos do presente são frutos das 
sementes de dedicação, tenacidade e profissionalismo dos hidrógrafos que 
nos antecederam, como muito bem definido pelo Almirante Paulo Irineu 
Roxo Freitas, na aula inaugural para o CAHO-1973:

“Não alterem nem inovem nada, sem antes 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 segredo do êxito 
da DHN reside na continuidade de ação dos que por aqui passaram 
e na coordenação que sempre existiu entre as várias gerações que se 
sucederam.”

Na missão da DHN, abaixo transcrita, é possível identificar a com-
plexidade, atualidade e diversidade das atribuições que lhe são inerentes, 
voltadas não só para o atendimento das demandas de nossa Marinha, co-
mo, também, da sociedade em geral:
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“A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) é o órgão da 
Marinha do Brasil que tem como propósitos: apoiar a aplicação do 
Poder Naval, por meio de atividades relacionadas com a hidrografia, 
oceanografia, cartografia, meteorologia, navegação e sinalização náu-
tica, 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 brasileiras e dos resultantes de com-
promissos internacionais.”

Por esse motivo, a formação de um Oficial Hidrógrafo requer diver-
sidade de conhecimento, em função do amplo espectro de sua atuação, e, 
ao mesmo tempo, qualidade do conhecimento a ser adquirido, tendo em 
vista a referência que a Marinha sempre foi nesta área perante a comuni-
dade marítima nacional e internacional. Fruto dessa constatação, a DHN 
estabeleceu, em 1980, um plano de capacitação de pessoal em nível de 
pós-graduação, que, até o presente momento, possibilitou a formação de 
132 Mestres e 9 Doutores.

Vocês, integrantes do CAHO 2013, serão a DHN de amanhã. Assim, 
cada matéria que será lecionada para os senhores ao longo do ano, estará, 
direta ou indiretamente, ligada a um setor de atividades da DHN. Isso é 
de fundamental importância pela sinergia que existe entre todas as áreas 
e que faz a diferença entre um hidrógrafo brasileiro e um hidrógrafo es-
trangeiro. Além disso, a presença de representantes do Setor Portuário no 
CAHO 2013 representa um ganho muito importante, pois faz a sociedade 
civil se envolver, ainda mais, com as atividades hidroceanográficas e carto-
gráficas de nosso País.

Gostaria de destacar, uma vez mais, que as futuras carreiras de 
Hidrográfos dos senhores têm como pedra fundamental os ensinamentos 
a serem adquiridos e as amizades forjadas ao longo do CAHO 2013. Após 
concluírem o curso, os senhores serão designados para diversas comis-
sões, a grande maioria diretamente ligadas às lides hidroceanográficas, 
mas, alguns serão designados para a Esquadra, mesmo porque a razão 
primordial para a existência da DHN é o apoio à aplicação de nosso Poder 
Naval. 

Posteriormente, ao longo das vossas carreiras, os senhores terão o 
privilégio de exercer, de acordo com o posto, diversas comissões de ele-
vada importância para a DHN e repletas de oportunidades de colocar em 
prática os conhecimentos aqui adquiridos e, portanto, de grande realiza-
ção profissional e pessoal. Dentre essas, nos postos de 1º Ten, CT, CC e 
CF, ressalto as Chefias de Departamento, Imediatices e Comandos de na-
vios balizadores, hidroceanográficos e polares, do NAe São Paulo e do NE 
Brasil; Ajudantes e Encarregados dos Serviços de Sinalização Náutica; e 
Imediatices e Vice-Diretorias da BHMN, CHM e GNHo. Já no ápice de nossa 
carreira como Oficial Hidrógrafo, no posto de CMG, o Comando/Direção da 
BHMN, CHM, GNHo e a Vice-Diretoria de nossa DHN. 
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No que tange à oportunidade de ampliar suas formações como 
Hidrógrafos, o plano de capacitação da DHN prevê que essa turma reali-
zará o Curso de Qualificação Técnica Especial (C-QTE) nos anos de 2018 
e 2019, estando previstas 6 vagas no País e 4 no exterior para cursos de 
mestrado nas diversas áreas de conhecimento afetas às atividades da DHN.

CONCLUSÃO
O segredo do sucesso de nossa Repartição Hidrográfica reside na 

constante preocupação em investir na formação e capacitação de nosso 
pessoal visando ao atendimento de diversas demandas, internas e exter-
nas, conforme destacado pelo Almirante Marcos Nunes de Miranda, na 
Ordem do Dia alusiva ao 167º Aniversário da DHN:

“... há, assim, a necessidade imperiosa de investir-se na capa-
citação técnico-profissional do nosso pessoal e na atualização e manu-
tenção do nosso material, caminhos fundamentais para o cumprimen-
to pleno das atribuições, cada vez mais complexas e crescentes, desta 
Diretoria e de suas OM subordinadas.” 

Esse preparo visa qualificar nosso pessoal para o atendimento si-
multâneo das três tarefas principais da DHN, quais sejam, apoiar a aplica-
ção do Poder Naval, contribuir para a segurança da navegação e contribuir 
com projetos de pesquisas científicas nacionais e internacionais e, assim, 
com a formação de pesquisadores voltados para as Ciências do Mar.

Espero que tenha conseguido transmitir-lhes, por meio de um bre-
ve relato de nosso passado e das principais experiências que vivenciei nas 
lides hidrográficas, uma breve noção dos desafios da DHN de hoje e de 
amanhã, mas, principalmente, do orgulho de ser Hidrógrafo.

Muito obrigado, sejam muito felizes e, como futuros Hidrógrafos, 
mantenham-se permanentemente atualizados, pois os desafios serão sem-
pre crescentes, conforme consubstanciado no lema de nossa DHN:

“Restará sempre muito que fazer...”
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I) TRABALHOS REALIZADOS EM 2013

1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

 a) NOVAS CARTAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
25119 

(INT.9127)
Antárti ca - Ilhas Shetland do Sul – Baía 
Serratt  (Ilha Rei George) 1:40 000 1ª Edição Janeiro

25120 
(INT.9126)

Antárti ca – Ilhas Shetland do Sul – Baía 
Rei George (Ilha Rei George) 1:40 000 1ª Edição Janeiro

22300 
(INT-2116) De Maceió a Aracajú 1:300 000 1ª Edição Abril

21300
(INT 4196) Do Cabo Norte ao Cabo Maguari 1:300.000 1ª Edição Setembro

b) CARTAS REEDITADAS

c) CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
3316 Da Isla Pedernal ao Paso Caa-pucu-Mi 1:25 000 2ª Edição Março
3317 Da Isla del Loco ao Paso Siete Puntas 1:25 000 2ª Edição Março
3318 Do Paso Siete Puntas ao Paso Milagro 1:25 000 2ª Edição Março

22800 
(INT-2121) De Conceição da Barra à Vitória 1:300 000 2ª Edição Março

206 Canal de Santana 1:10 000 4ª Edição Setembro
303 Do Cabo Maguari a Mosqueiro 1:100 000 4ª Edição Setembro

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.
1 Brasil - Costa e Ilhas ao Largo 1:5 600. 000 1ª Edição 78

51 Atol das Rocas e Proximidades 1:100.000 3ª Edição 16
52 Proximidades do Arquipélago de Fernando 1:100.000 3ª Edição 46

202 Da Ilha do Bailique à  Ponta do Capinal 1:79.992 6ª Edição 206
203 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira 1:79.996 4ª Edição 15
204 Das Ilhas Pedreiras à Ilha de Santana 1:80.000 4ª Edição 251
206 Canal de Santana 1:10.000 4ª Edição 5
231 Da Ilha do Machadinho ao Cabo Maguari 1:80.000 1ª Edição 2
241 Da Baía do Viera Grande a Chaves 1:80.000 1ª Edição 20
300 Da Ilha do Machadinho ao Cabo Gurupi 1:317.106 1ª Edição 83
302 De Salinópolis ao Canal do Espadarte 1:100.000 4ª Edição 111
303 Do Cabo Maguari a Mosqueiro 1:100.000 4ª Edição 73
315 Da Boca da Vigia a Mosqueiro 1:49.996 3ª Edição 65
316 De Mosqueiro a Belém 1:49.990 5ª Edição 122
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.
320 Porto de Belém 1:15.000 5ª Edição 150
410 Proximidades da Baía de São Marcos 1:135.000 3ª Edição 17

412 Baia de S. Marcos Prox  Portos Itaqui e 
S. Luiz 1:30.000 5ª Edição 62

515 Porto de Luís Correia 1:25.000 4ª Edição 11
703 Porto de Areia Branca 1:25.000 2ª Edição 60
705 Terminal Portuário de Pecém 1:15.000 1ª Edição 84
802 Porto de Natal 1:8.500 8ª Edição 99
920 Proximidades do Porto de Maceió 1:80.000 2ª Edição 48

1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25.000 1ª Edição 39
1002 Barra do Rio São Francisco do Norte 1:20.000 2ª Edição 29
1100 Do Rio Itariri a Ilheus 1:308.541 3ª Edição 33
1101 Proximidades  do Porto de Salvador 1:29.976 4ª Edição 101
1106 Baía de Todos os Santos – Parte Norte 1:30.010 1ª Edição 46
1310 Canal de Abrolhos e Proximidades 1:100.025 1ª Edição 63
1401 Portos de Vitória e Tubarão 1:7.500 9ª Edição 166

1402 Da Barra de Santa Cruz à Baía de
Benevente 1:150.000 2ª Edição 134

1403 Da Barra de Tapemirim ao Cabo de São 
Tomé 1:150.000 2ª Edição 123

1404 Proximidades da Ponta de Ubu 1:50.000 2ª Edição 97
1407 Canal de São Tomé 1:40.000 2ª Edição 5
1410 Prox. dos  Portos de Vitória e Tubarão 1:50.000 3ª Edição 198
1420 Proximidades da Barra do Riacho 1:50.000 2ª Edição 107
1501 Baía de Guanabara 1:50.000 4ª Edição 159
1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 1:40.000 2ª Edição 129
1506 Proximidades da  Baía de Guanabara 1:75.000 3ª Edição 53
1507 Enseada de Macaé e Proximidades 1:25.000 1ª Edição 213
1508 Do Cabo Frio à Ponta Negra 1:75.000 2ª Edição 140
1511 Barra do Rio de Janeiro 1:20.000 4ª Edição 398
1512 Porto do Rio de Janeiro 1:20.000 4ª Edição 362
1515 Baía de Guanabara – I. Mocanguê e Prox. 1:8.000 3ª Edição 807
1607 Baías da Ilha Grande e Sepeti ba 1:80.000 3ª Edição 100
1621 Baía da Ilha Grande – Parte Leste 1:40.090 2ª Edição 197
1622 Baía de Sepeti ba 1:40.122 3ª Edição 15
1623 Porto de Itaguaí 1:20.000 4ª Edição 130
1631 Baia da Ilha Grande – Parte Central 1:40.067 2ª Edição 56
1632 Baía da Ilha Grande – Parte Centro Norte 1:40.109 2ª Edição 97
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.
1636 Porto de Angra dos  Reis e Proximidades 1:20.000 3ª Edição 155

1641 Da Enseada de Mar Virado ao Porto de
Sebasti ão 1:39.914 1ª Edição 10

1642 De São Sebasti ão à Ilha dos Gatos 1:39.861 1ª Edição 76
1644 Canal de São Sebasti ão Parte Sul 1:15.000 2ª Edição 43
1645 Canal de São Sebasti ão 1:50.000 1ª Edição 1
1801 Porto de Itajaí 1:15.000 5ª Edição 91
1804 Porto de São Francisco do Sul 1:27.000 3ª Edição 1
1822 Da Ilha do Mel a Paranaguá 1:25.000 4ª Edição 72

1830 Proximidades do Porto de São Francisco 
do Sul 1:89.459 1ª Edição 62

1906 Planos da Ilha de Santa Catarina e
Adjacências 1:30.000 1ª Edição 10

1908 Porto de Imbituba 1:7.500 4ª Edição 28

2104 Canal de São Gonçalo – Da Barra a
Pelotas 1:15.000 1ª Edição 20

2106 Saco do Rincão e Proximidades 1:25.085 1ª Edição 10
2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 1:50.000 4ª Edição 32
2140 Lagoa  dos Patos 1:271.653 2ª Edição 15
3316 Da Isla Pedernal ao Paso Caa-Pucu-Mi 1:25.000 2ª Edição 17
3317 Da Isla del Loco ao Paso Siete Puntas 1:25.000 2ª Edição 17
3318 Do Paso Siete Puntas  ao Paso Milagro 1:25.000 2ª Edição 17
3319 Do Rio Ypané ao Paso Saladillo 1:25.000 2ª Edição 14
3320 Da Isla Saladillo ao Paso Romero-Cué 1:25.000 1ª Edição 16
3325 Da Isla San Carlos à Isla Piquete-Cambá 1:25.000 2ª Edição 17

3326 Da Isla Piquete-Cambá ao Paso
Itá-Pucú-Mi 1:25.000 1ª Edição 11

3327 Do Paso Itá-Pucú-Mi ao Puerto Max 1:25.000 2ª Edição 12
3328 Da Isla Caá-Pucú-Mi à Isla Carayacito 1:25.000 2ª Edição 13
3329 De Itacuá ao Puerto Risso 1:25.000 2ª Edição 15
3330 Do Puerto Risso à Isla Dalmacia 1:25.000 2ª Edição 13
3331 Da Isla Dalmacia à Isla San Roque 1:25.000 1ª Edição 11
3332 Puerto Vallemi 1:25.000 1ª Edição 11
3333 Foz do Rio Apa 1:25.000 2ª Edição 10
3344 Da Ilha Rabo de Ema à Ilha do Algodoal 1:25.000 1ª Edição 42
3345 Da Ilha Do Algodoal à Volta Rápida 1:25.000 1ª Edição 55
3346 Da Volta Rápida à Ilha do Chapéu 1:25.000 1ª Edição 42

3348 Do Puerto Esperanza à Ilha Cabeça de 
Boi 1:25.000 1ª Edição 55

TRABALHOS REALIZADOS EM 2013
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3349 Da Ilha Seseputá à Foz do Rio Negro 1:25.000 1ª Edição 55
3350 Da Foz do Rio Negro à Isla Patati va 1:25.000 1ª Edição 55
3351 Da Ilha Santa Fé ao Passo Rebojo Grande 1:25.000 1ª Edição 52
3352 Do Passo Rebojo Grande à Ilha do Marco 1:25.000 1ª Edição 92
3353 Do Esti rão Coimbra à Ilha Paratudal 1:25.000 1ª Edição 53

3354 Do Passo Piúvas Inferior à Ilha dos
Bugres 1:25.000 1ª Edição 53

3355 Da Ilha dos Bugres à Ilha Nabileque 1:25.000 1ª Edição 53
3356 Do Passo Conselho à Volta do Acurizal 1:25.000 1ª Edição 53
3357 Da Volta do Acurizal ao Riacho do Abrigo 1:25.000 1ª Edição 53
3358 Da Orçada de São José à Ilha Caraguatá 1:25.000 1ª Edição 53

3359 Da Ilha Caraguatá à Ilha Cambará 
Ferrado 1:25.000 1ª Edição 53

3360 Do Esti rão Cambará Ferrado ao Passo 
Abobral 1:25.000 1ª Edição 53

4102 A/B De Gurupá à Almerin-Prainha 1:100.000 4ª Edição 243
4104 A/B Ilha do Meio-Ilha de Santa Rita Parinti ns 1:100.000 4ª Edição 182
4105 A/B Parinti ns-Costa do Giba – Itacoati ara 1:100.000 4ª Edição 12

4203 Da Fazenda Caiçara a Arapiranga 1:20.000 2ª Edição 10
4343 A/B Furos do Tajapuru, Cia Limão e Ituquara 1:50.013 1ª Edição 25

4381 A/B Rio Tapajós – SANTARÉM/SURUCU/
AVEIRO 1:100.001 1ª Edição 63

4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1ª Edição 49
4414 Da Ilha Jacitara ao Lago Axipica 1:25.000 1ª Edição 40
4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1ª Edição 20
4418 Porto Trombetas 1:25.000 1ª Edição 14

21020 De Salinópolis a Fortaleza 1:100.000 1ª Edição 62

21070 Do Cabo Frio ao  Cabo de Santa Marta 
Grande 1:1.000.000 2ª Edição 144

21800 Da Ponta de Itapajé a Fortaleza 1:300.000 1ª Edição 82
21900 Da Ponta de Maceió ao Cabo Calcanhar 1:300.000 1ª Edição 84

22000 Atol das Rocas e Arquipélago de 
Fernando 1:300.000 1ª Edição 10

22100 Do Cabo Calcanhar e Cabedelo 1:300.000 1ª Edição 108
22200 De Cabedelo a Maceió 1:300.000 1ª Edição 73
22300 Maceió a Aracajú 1:300.000 1ª Edição 62

22700 Da Ponta Comuruxati ba à Conceição da 
Barra 1:300.000 1ª Edição 86

22800 De Conceição da Barra a Vitória 1:300.000 2ª Edição 314

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.
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22900 De Vitória ao Cabo de São Tomé 1:300.000 1ª Edição 5
23000 Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 2ª Edição 419
23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 2ª Edição 144
23200 De Santos a Paranaguá 1:300.000 1ª Edição 58
25119 Baía Sherratt 1:40.000 1ª Edição 66
25120 Baía Rei George 1:40.000 1ª Edição 66
25121 Baía do Almirantado 1:40.000 3ª Edição 10

2 – CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS EM 2013

NÚMERO TÍTULO
BR321600 Da Ilha Maiaú à Ponta Hazou 
BR321700 De Tutóia à Ponta dos Patos
BR322200 De Cabedelo a Maceió
BR401621 Baía da Ilha Grande – Parte Leste 
BR401631 Baía da Ilha Grande – Parte Central 
BR501003 Porto de Aracajú
BR501625 Enseada da Estrela Abraão e Palmas
BR221020 De Salinópolis a Fortaleza
BR323000 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás
BR323500 Solidão a Rio Grande
BR400011 Arquipélago de São Pedro e São Paulo
BR400051 Atol das Rocas
BR400411 Baía de São Marcos

BR400412 Baía de São Marcos – Prox. do Terminal da Ponta da Madeira
e Itaqui

BR400920 Proximidades do Porto de Maceió
BR400930 Proximidades do Porto do Recife
BR401631 Baía da Ilha Grande – Parte Central
BR401711 Proximidades do Porto de Santos
BR500052 Arquipélago de Fernando de Noronha
BR500413 Terminal da Ponta da Madeira e Porto de Itaqui
BR500414 Baía de São Marcos – De Itaqui ao Terminal da Alumar
BR500704 Porto de Guamaré
BR500901 Porto de Maceió

TRABALHOS REALIZADOS EM 2013

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.
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NÚMERO TÍTULO
BR501001 Porto de Barra dos Coqueiros
BR501636 Porto de Angra dos Reis e Proximidades
BR501703 Porto de Cananéia

3 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS EDIÇÕES

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO
DH 3 – LXIX Anais Hidrográfi cos 2012 69ª Edição
DN 5 Almanaque Náuti co para 2014 70ª Edição
DG 6 Tábuas das Marés para 2014 51ª Edição
DH2 Lista de Faróis 2014-2015 34ª Edição

– Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar –

– Tábuas para Navegação Astronômica –

NÚMERO TÍTULO
DG10-II Cartas de Correntes de Maré – Porto de Vitória

DG10-V 
Cartas de Correntes de Maré – Proximidades da Baía de São Marcos e 
Portos de São
Luís e Itaqui

DG10-VI Cartas de Correntes de Maré – Baía de Guanabara
DG10-VIII Cartas de Correntes de Maré – Porto de Paranaguá
DG10-IX Cartas de Correntes de Maré – Porto de Santos

b) REIMPRESSAS
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II) PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Reunião Plenária da Comissão CONCAR 1/2013. Brasília, DF.
– Reunião CMCH 1/2013. Brasília, DF.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

–  A Situação Atual da Oceanografia Operacional da COI para o Grupo III. Rio 
de Janeiro.

– Workshop de satélite oceanográfico – SABIA–Mar. Brasília, DF.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– Sessão da Comissão de Limites da Plataforma Continental XXII CLPC. Nova 
York, EUA.

– Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial. 
Genebra, Suíça.

– Sessão da Comissão de Limites da Plataforma Continental XXXIII CLPC. Nova 
York,  EUA.

– Sessão do Subcomitê de Segurança da Navegação NAV 59. Londres, UK.

– Sessão da Comissão de Limites da Plataforma Continental XXXIV CLPC. Nova 
York, EUA.

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR 
 
–  Reunião da Mesa Diretora da Comissão Oceanográfica Intergovernamental 

(COI). Paris, França.

– Transfer Standard Maintenance and Application Development Working Group 
Meeting TSMAD 25. Tóquio, Japão.

–  Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações VTS 36. Saint 
Germain, França.

– Sessão do Comitê Internacional de Intercâmbio de Dados e Informações 
Oceanográficas (IODE XXII). Ensenada, México.
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– Reunião da South West Atlantic Hydrographic Commission SWAtHC. Buenos 
Aires, Argentina.

– Meeting of International ARGO Steering Team AST 14. Auckland, Nova Zelândia.

– Reunião da “Aliança Regional em Oceanografia para o Atlântico Sudoeste 
Superior e Tropical”  – OCEATLAN 2013. Buenos Aires, Argentina.

– USHydro Conference 2013 (USHydro 2013). New Orleans,  EUA.

– Sessão do Comitê de Assessoramento do Sistema Global de Observação dos 
Oceanos (GOOS). Qingdao, China.

– Visita ao Centro de Controle de Tráfego Marítimo do Rio da Prata – Rio de La 
Plata VTS. Buenos Aires, Argentina.

– Reunião do Comitê de Engenharia, Meio Ambiente e Preservação – EEP 20. 
Saint Germain, França.

– Reunião do Comitê de Gerência de Auxílios à Navegação – ANM 20. Saint 
Germain,  França.

– 1st Altimetry Taylored and Optmized for Brazilian Applications (ATOBA) 
MEETING (ATOBA 2013). Toulouse, França.

– FEMME 2013. Boston, EUA.

– Worldwide ENC Database Working Group Meeting – (WENDWG3). Monte 
Carlo, Mônaco.

– Reunião do Tidal and Water Level Working GroupTWLWG 5. Helsink,  
Finlândia.

– Sexto Fórum de Alianças Regionais para o GOOS GRA VI. Honolulu,  EUA.

– “Visita ao Porto de Rotterdam Mar”. Amsterdam, Holanda.

– 55ª Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities. Coreia do Sul.

– Reunião do Capacity Building Sub–Committee CBSC e Inter Regional 
Coordination Committee (IRCC).Wollongong, Austrália.

– Transfer Standard Maintenance and Application Development Working Group 
Meeting and Digital Information Portrayal Working Group – TSMAD 26 e DIPWG 5. 
Silver Spring, EUA.
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PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS

– XXVII Sessão da Assembléia e XLVI Sessão do Conselho Executivo da Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental (COI). Paris, França.

– Reunião entre os grupos técnicos de estudo da plataforma continental da 
Dinamarca e do Brasil. Copenhague, Dinamarca.

– Local Data Manager (LDM) e General Meteorology Package (GEMPAK) 
Training Workshop. Boulder,  EUA.

– Chart Production Training Workshop. Callao, Peru.

– Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego Embarcação VTS 37. Saint Germain, 
França.

– Reunião com a delegação – PC Uruguai. Montevidéu, Uruguai.

– Chart Production Training Workshop (CPWS). Maputo, Moçambique.

– Reunião do Comitê de e–Navigation eNAV 14. Saint Germain, França.

– Session of the Data Buoy Cooperation – DBCP XXIX. Paris,  França.

– XXVI Reunião do SubComitê de Nomenclaturas de Feições Submarinas SCUFN 
– GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) da Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI). Tóquio, Japão.

– Reunião do Subcomitê do Serviço Mundial de Divulgação de Avisos Náuticos 
(WWNWS5). Monte Carlo, Mônaco.

– Inland ENC Harmonization Group Meeting IEHG 11. Secaucus, EUA.

– Sessão do Grupo de Direção do Projeto PIRATA XVIII. Veneza, Itália.

– Reunião do Advisory Board on the Law of the Sea  ABLOS XX. Mascate, 
Omã.

– HSSC 2013. Shanghai, China.

– 27th Transfer Standard Development Group Meeting (TSMAD27). Monte 
Carlo, Mônaco.

– Reunião da Hydrographic Antartic Commission HCA. Cadiz, Espanha.

– Reunião da Meso–American and Caribbean Sea Hydrographic Commission  
MACHC. Saint Marteen, Antilhas Holandesas.

– 56ª Sessão do Conselho da International Association. Índia.
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2 – INTERCÂMBIOS

– Intercâmbio no Serviço Meteorológico de La Armada de Chile sobre Meteorologia 
Antártica; e

– Intercâmbio no Serviço Hidrográfico y Oceanográfico de La Armada de Chile 
(SHOA).

III) CURSOS E ESTÁGIOS EM INSTITUIÇÕES EXTRA-MB

1 – CURSOS EXTRA–MB 

– Doutorado em Oceanografia Física, Área Circulação Oceânica. IOUSP–SP;

– Doutorado e  Mestrado em “Applied Marine Physics – Coastal Ocean Dynamics”. 
Miami (FL) – EUA;

– Mestrado em “Geodesy and Geomatics Engineering”. University of New 
Brunswick – Canadá;

– Mestrado em “Earth Sciences: Ocean Mapping and Hidrographic Sciences”. 
New Hampshire, Durham – EUA; e

– Curso de Navegação Antártica. Escola de Ciências do Mar, no Apostadero Naval 
– Dársena Norte – Buenos Aires – Argentina;

– Curso de Formação de Sargento Especialista em Meteorologia Aeronáutica. 
EEAR – Guaratinguetá; e

– Curso de Especialização de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. CIGEx – 
Brasília – DF.

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

– Não houve.
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IV) CURSOS REGULARES

Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval por meio de atividades 
relacionadas com a hidrografia, oceanografia, cartografia, meteorologia, navegação e sinali-
zação náutica, a DHN promove a realização de cursos do Sistema de Ensino Naval que lhe 
compete e supervisiona a participação do pessoal da Marinha nos eventos sob a sua orienta-
ção técnica, tais como conclaves, intercâmbios, estágios e demais cursos.

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

A orientação técnica se aplica aos oficiais em cursos de pós-graduação, dentro do 
programa de preparação para o exercício de funções técnicas avançadas, a seleção de inter-
câmbios, 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 administra-
tivas por meio de cursos expeditos e de estágios de qualificação nas áreas de Meteorologia, 
Oceanografia e Batitermografia; e dos estágios voltados para a área de Sinalização Náutica 
e para as atividades de aquisição e processamento de dados das fainas hidroceanográficas.

Trata-se de atividade basilar desta Diretoria, 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, investin-
do na qualificação de seu pessoal.

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

Oficiais que concluíram o 66º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Oficiais – Turma 2013:

Primeiro-Tenente    ANDRE ALVES ARAUJO                                                              
Primeiro-Tenente    LEONARDO PAZOLINI RODRIGUES                                         
Primeiro-Tenente    RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA TORRES                            
Primeiro-Tenente    ELIAS DE CASTRO NADAF                                                         
Primeiro-Tenente    GABRIEL LIMA BARBOSA                                                          
Primeiro-Tenente    REI SANTOS ARAUJO                                                                   
Primeiro-Tenente    THIERRY PIRES DA SILVA                                                          
Primeiro-Tenente    MARCOS DA ROSA MACHADO BEZERRA                              
Primeiro-Tenente    FELIPPE AUGUSTO AFFONSO DOS ANJOS                             
Primeiro-Tenente    DIEGO MARTINS FILGUEIRAS                                                   
Primeiro-Tenente    VITOR HUGO DE SOUZA                                                             
Primeiro-Tenente    GUSTAVO MANDARINO BORGES DE LIMA                           
Engº Civil THIAGO NESPOLI
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Engº Civil        DOMINGOS S. G. DA MATA NOVO
Engº Mec. PAULO YASUYUKI YAMAMOTO
Engº Civil DENALDO DE J. C. DE ARAUJO
Engº Civil IVALDO CESÁRIO DA SILVA

1º Colocado: Primeiro-Tenente ANDRE ALVES ARAUJO, com média final 9,675.

PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO”
Concedido ao Oficial classificado em primeiro lugar em seu curso:

1ºTen 03.0276.01   ANDRE ALVES ARAUJO 9,675

 PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido ao militar que obtiver média final igual ou superior a nove e meio (9,5) 

em seu respectivo curso:
            
1ºTen 03.0276.01   ANDRE ALVES ARAUJO  9,675
1ºTen 03.0280.54   LEONARDO PAZOLINI RODRIGUES 9,543
1ºTen 85.9177.88   RAFAEL BARBOSA DE O. TORRES 9,503

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA”
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia pa-

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

1ºTen 03.0276.01   ANDRE ALVES ARAUJO 9,675

PRÊMIO “ALMIRANTE PAULO MOREIRA”
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia pa-

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

1ºTen 03.0276.01   ANDRE ALVES ARAUJO 9,675

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

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

1ºTen 03.0278.56   DIEGO MARTINS FILGUEIRAS  9,216
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 41° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação – Turma 2013: 

3ºSG-HN   03.0169.01  MARCIO DE OLIVEIRA                                                            
3ºSG-HN   03.0166.84 LEANDRO DA CRUZ FERREIRA                                             
3ºSG-HN  02.1231.93  JOEDSON ALTOÉ DOS REIS                                                      
3ºSG-HN  03.0297.43  RENAN CUNHA DA SILVA                                                         
3ºSG-HN  02.1174.01  ELIAS SANTANA BALIEIRO                                                     
3ºSG-HN  02.1443.79  ALBERTO SANTOS BISPO                                                         
3ºSG-HN  02.1261.17  DOUGLAS ROCHA DE ARAUJO                                                     
3ºSG-HN  03.0299.64  THIAGO ALCANTARA GUALBERTO TEIXEIRA                   
3ºSG-HN  03.0088.19  SILAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA  JUNIOR                               
3ºSG-HN  03.0289.09  EVERALDO NOGUEIRA ARAÚJO                                            
3ºSG-HN  03.0150.09  ALBERTO FAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
3ºSG-HN  07.2032.76  JOSÉ RENATO FREITAS DE SENA                                           
3ºSG-HN  02.1319.78  VINICIUS LOURENÇO KOINOSKI                                           
3ºSG-HN  03.0167.90  LEONARDO DOS SANTOS JORGE                                        
3ºSG-HN  03.0080.11  MOIZANIEL ALASSON FRAZÃO CONCEIÇÃO                   
3ºSG-HN  02.1179.41  VITOR RIBEIRO DOS SANTOS                                                 
3ºSG-HN  03.0075.45  FRANCARLOS MORAES SERRA                                           
3ºSG-HN  03.0071.62  FILIPE ALVES SILVA                                                                

Foto no Espaço Amy Kiffer do encerramento do CAHO 2013.
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3ºSG-HN  17.2966.04  ELIAS HAIMBILI HAIMBILI    
Aux. Portuário   FRANCISCO JOSÉ A. DE SOUSA

1º Colocado: 3ºSG-HN  03.0169.01 MARCIO DE OLIVEIRA, com média final 9,637.

PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO”
Concedido ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

3ºSG-HN  03.0169.01 MARCIO DE OLIVEIRA     9,637

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

(9,5) em seus respectivos cursos:

3ºSG-HN  03.0169.01 MARCIO DE OLIVEIRA 9,637

PRÊMIO “BARÃO DE TEFFÉ”
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 dis-
ciplinas de Astronomia, Cartografia, Topografia, Geodésia, Maré e Sondagem e Hidrografia 
Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

3ºSG-HN  03.0169.01 MARCIO DE OLIVEIRA 9,637

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ”
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 dis-
ciplinas de Meteorologia e Oceanografia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média 
inferior a oito (8,0):

3ºSG-HN  03.0169.01 MARCIO DE OLIVEIRA 9,637

PRÊMIO “RADLER DE AQUINO”
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 

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

3ºSG-HN 02.1231.93 JOEDSON ALTOÉ DOS REIS 9,412
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3 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FAROLEIRO (C-Ap-FR)

Militares que concluíram o 27° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 
2013:

3ºSG-FR  03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 
3ºSG-FR  02.1257.65 BRUNO LEONARDO CALAZANS DE OLIVEIRA
3ºSG-FR  02.1327.37  DIOGO SENA BARBOSA 
3ºSG-FR 02.1320.44 KLEBER ALESSANDRO RODRIGUES E    

  RODRIGUES 
3ºSG-FR  02.1456.51  PAULO RICARDO FIRMINO DE FARIAS 
3ºSG-FR  06.7170.71  TIAGO RIOS CAVALCANTI 
3ºSG-FR  02.1195.61  ELTON FIRMINO DA SILVA 
3ºSG-FR  02.1187.85  RUD WINTHER DOS SANTOS 
3ºSG-FR  03.0084.95  ANTONIO CARLOS SOUZA GRANGEIRO DE  

  MEL 
3ºSG-FR  02.1172.07  ARTUR LURINE GUIMARÃES NETO 
3ºSG-FR  01.1035.63  ALEX SOUZA DE ARAÚJO
 

1º Colocado: 3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO, com média final 
9,760.

PRÊMIOS ESCOLARES:

PRÊMIO “ESTUDO E APLICAÇÃO”
Concedido ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760

CURSOS REGULARES

Foto no Salão Nobre do encerramento do C-Ap-HN.
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PRÊMIO “ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA”
Concedido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar a praça que 

mais se distinguiu em cada curso de aperfeiçoamento.
     
3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760

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

(9,5) em seus respectivos cursos:

3ºSG-FR 03.0081.26  WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760
3ºSG-FR 02.1257.65  BRUNO LEONARDO CALAZANS 
 DE OLIVEIRA 9,660
3ºSG-FR 02.1327.37  DIOGO SENA BARBOSA 9,525 

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

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

3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760

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

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

              3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760

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

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

3ºSG-FR 03.0081.26 WILKER GARCIA CARNEIRO 9,760
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4 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 
(C-Espc-HN)

Militares que concluíram o 52° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação 
– Turma 2013:

MN-QPA 10.0226.35   RAFAEL SAMPAIO CORREIA 
MN-QPA 10.0096.71   JOEDSON CRUZ DA SILVA 
MN-QPA 10.0126.13   GABRIEL PEREIRA SOARES 
MN-QPA 10.0204.20   VINICIUS WALLACE DOS SANTOS 
MN-QPA 10.0243.87   AUGUSTO MAGNO SILVEIRA TASMERÃO 
MN-QPA 08.0584.40   JÔNATAS QUINHÕES DE AZEVEDO 
MN-QPA 09.0510.91   BRYAN ANDRADE DE SOUZA 
MN-QPA 10.0104.83   JOSOÉ LOPES SILVA 
MN-QPA 10.0316.18   JONAS FELIX DE OLIVEIRA 
MN-QPA 10.0147.99   EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES 
MN-QPA 10.0304.84 DANIEL AUGUSTO NASCIMENTO 
  MAGALHÃES 
MN-QPA 86.9365.06   RENAN DOS SANTOS BARBOSA DE SOUZA 
MN-QPA 10.0338.07   BRUNO DE SOUSA SANTANA 
MN-QPA 09.0211.24   ANDRÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE 
MN-QPA 10.0095.40   ANDRÉ LUIZ DA SILVA ROCHA 
MN-QPA 10.0225.11   HELTON DOS SANTOS SILVA DE BRITO 

CURSOS REGULARES

Foto no auditório da DHN, por ocasião da entrega de prêmios para o C-Ap-FR.
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MN-QPA 10.0098.84   LUCIANO DA SILVA MACIEL 
MN-QPA 09.0123.97   WALACE DA SILVA SOUZA 
MN-QPA 10.0094.69   ANTÔNIO GEOVANI DA SILVA PEREIRA 
MN-QPA 86.3421.77   SERGIO VINICIUS PACHECO DOS SANTOS 
MN-QPA 09.0219.65   CARLOS OTAVIO LOPES DA SILVA
  JÚNIOR 
MN-QPA 09.0216.98   ROGER COELHO DE OLIVEIRA 
MN-QPA 10.0317.58   EDUARDO BASTOS LOPES 
MN-QPA 10.0240.85   SADY CARVALHO DA SILVA 
MN-QPA 09.0158.92   RUBENS DA SILVA KAISER
 

1º Colocado: MN-QPA 10.0226.35  RAFAEL SAMPAIO CORREIA, com média final 9,546

PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Concedido ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

MN-QPA 10.0226.35  RAFAEL SAMPAIO CORREIA 9,546

PRÊMIO ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA
Concedido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar as Praças 

que mais se destacaram em cada Curso de Especialização com a média final igual ou supe-
rior a 9,0 entre todas as disciplinas constantes do currículo.

MN-QPA 10.0226.35  RAFAEL SAMPAIO CORREIA  9,546

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

(9,500) em suas respectivas especialidades:

MN-QPA 10.0226.35  RAFAEL SAMPAIO CORREIA 9,546

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

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

MN-QPA 10.0096.71  JOEDSON CRUZ DA SILVA 9,613

PRÊMIO OCEANOGRÁFICO
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver 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 (8,000):

MN-QPA 10.0096.71  JOEDSON CRUZ DA SILVA 9,705
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5 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE FAROLEIRO (C-Espc-FR) 

Militares que concluíram o 28° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 
2013:

MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES
MN-QAP 86.6944.05 FELIPE NASCIMENTO XAVIER
MN-QAP 10.0098.09 LUIS ORLANDO DA PAIXÃO LOPES
MN-QAP 08.1078.07 ANILTON MORAES PINHEIRO JÚNIOR
MN-QAP 10.0336.88 EDIOMEDSON SALES DE LUCENA
MN-QAP 09.0118.11 GABRIEL LURYAN BARATA MIRANDA
MN-QAP 10.0283.40 RENAN OLIVEIRA CAMILO
MN-QAP 86.7948.17 RENIERE CUVELO DE OLIVEIRA JUNIOR
MN-QAP 10.0131.99 ANDRÉ LUIZ ARAUJO PEREIRA SILVA
MN-QAP 10.0095.66 HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA
MN-QAP 10.0254.72 FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA
MN-QAP 10.0168.56 RENAN DE CARVALHO MAGOGA

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

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

MN-QPA 10.0226.35  RAFAEL SAMPAIO CORREIA 9,513

CURSOS REGULARES

Foto no Salão Nobre do encerramento do C-Esp-HN.
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MN-QAP 10.0339.71 LUÃN CARLOS GOMES PEREIRA
MN-QAP 10.0328.01 MISAEL MACHADO RAMOS
MN-QAP 09.0158.68 GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA
MN-QAP 09.0126.81 RAMALHO PIRRONY MEDEIROS MAIA

1º Colocado:  MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES, com média 
final 9,822.

PRÊMIO “INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO”
Concedido ao aluno classificado em primeiro lugar em seu curso:

MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES 9,822

PRÊMIO ALMIRANTE JÚLIO DE NORONHA
Concedido pela Diretoria de Ensino da Marinha e destina-se a premiar as Praças 

que mais se destacaram em cada Curso de Especialização com a média final igual ou supe-
rior a 9,0 entre todas as disciplinas constantes do currículo.

MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES 9,822

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

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

MN-QAP 10.0131.99 ANDRÉ LUIZ ARAUJO PEREIRA SILVA 9,709

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

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

MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES 9,933

PRÊMIO MESTRE JOÃO DOS SANTOS
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 
(8,000):

MN-QAP 10.0148.02 CARLOS PACHECO RODRIGUES 9,945



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXX 37

CURSOS REGULARES

Foto no Salão Nobre do encerramento do C-Esp-FR.
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NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

O Navio Polar Almirante Maxi-
miano tomou parte na Operação Antártica 
(OPERANTAR) XXXI, iniciada no dia 6 de 

outubro de 2012 e encerrada em 18 de 
abril de 2013, realizando o apoio a projetos 

destinados a investigar os processos oceâni-
cos e geológicos na Antártica e o monitora-
mento da fauna local.

Foi empregado o en-
tão recém-instalado Guincho 
Geológico. O mesmo foi utili-
zado no lançamento do amos-
trador Geológico Box-Corer, 
em pontos no Estreito de 
Bransfi eld, Baía do Almirantado 
e proximidades da Ilha Elefante.

Durante a preparação 
para a OPERANTAR XXXII, 
em paralelo com os diversos 
serviços de manutenção rea-
lizados, foi executada a insta-
lação do gravímetro Air-Sea 

System II, incrementando ainda mais a ca-
pacidade de pesquisa do Navio.

Integrantes do projeto Rosemary e militares do Navio que
operaram o amostrador Gravity-Corer

V – COMISSÕES
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COMISSÕES

No período de 6 de outubro 
até 31 de dezembro de 2013, durante a 
Operação ANTARTICA XXXII, o Navio 
efetuou estações com lançamento de XBT, 
radiossondas e Conjunto CTD-Rosette, a 
fi m de monitorar a ocorrência de raro dipo-
lo vortical na região da Confl uência Brasil-
Malvinas e dos fenômenos atmosféricos 
associados ao mesmo. As estações ocea-
nográfi cas adquiriram dados até 5.600m 
de profundidade. Adicionalmente, realizou 
a perfi lagem de correntes, por meio do 
ADCP de bordo, e o registro de tempera-
tura e salinidade da superfície do mar, por 
meio do Termossalinógrafo, incrementan-
do o estudo realizado com parâmetros fí-
sicos necessários para a caracterização de 
massas d’água na região da Confl uência 
Brasil-Malvinas.

Na Antártica, o Navio realizou es-
tações oceanográfi cas rasas em diversos 
pontos do Estreito de Bransfi eld, a fi m de 
verifi car o perfi l físico químico da coluna 

d’água, e operações com bote infl ável pa-
ra desembarque em pontos de coleta de 
amostras de macroalgas e fungos associa-
dos, contribuindo para o estudo da diversi-
dade, do ciclo de vida, da biomassa e da dis-
tribuição das mesmas na Península Antártica 
e ilhas adjacentes, associando esses dados a 
indicadores físicos, químicos e microbiológi-
cos de qualidade de água. Apoiou, também, 
projetos que monitoraram a distribuição das 
áreas de reprodução, muda e de alimenta-
ção das populações de aves, para futuras 
análises de sua evolução e na avaliação de 
impacto ambiental.

Em seguida, realizou o lançamento 
de amostradores geológicos Gravity-Corer 
e Box-Corer, em pontos nas proximidades 
da Ilha Deception e na Baía do Almirantado, 
associadas aos dados do Ecobatímetro 
EM302, do Gravímetro Air-Sea e do Sub-
Bottom Profi le SBE 120, a fi m de monitorar 
geleiras e impactos da deglaciação sobre o 
ambiente glaciomarinho.

Comissionamento do Gravímetro
Air-Sea System II

Coleta com o amostrador 
Gravity-Corer
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NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO
“ARY RONGEL”

Durante a Operação Antártica 
(OPERANTAR) XXXI, iniciada em 30 de no-
vembro de 2012 e encerrada em 25 de abril 
de 2013, o Navio de Apoio Oceanográfi co 
Ary Rongel apoiou logisticamente traba-
lhos de campo desenvolvidos nos refúgios 
e acampamentos na região Antártica, serviu 
como plataforma para realização de pesqui-
sas e auxiliou no transporte de material e 
pessoal das equipes de desmonte dos des-
troços e instalação dos Módulos Antárticos 
Emergenciais (MAE) da Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF).

Entre janeiro e março de 2013, o Navio 
proveu apoio logístico a pesquisadores de 
diferentes projetos nas Ilhas Rei George, 
Livingston e Deception, destacando-se o 
apoio ao projeto MICHAELOVITCH, no 

qual foram realizadas pesquisas sísmicas 
com o equipamento Sub-Botton Profi ler e 
coleta de sedimentos com Piston Core. 

Após um período de reparos no 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 
iniciou-se, em 6 de outubro de 2013, a 
OPERANTAR XXXII com a desatracação 
do Navio da Base Naval do Rio de Janeiro, 
seguido da travessia e atracação no porto de 
Rio Grande-RS, a fi m de receber vestimen-
tas antárticas e material de projetos apoia-
dos pela SECIRM e para a EACF, e, enfi m, 
demandar rumo ao continente antártico.

Chegando à Antártica, ainda no mês 
de outubro, o Navio realizou o lançamen-
to da equipe do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro para manutenção no refúgio 
“Emílio Goeldi” e do projeto VIRGÍNIA, 
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COMISSÕES

ambos na Ilha Elefante por meio das ae-
ronaves “Águia 65” e “Águia 69” do 1º 
Esquadrão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-1).

Dentre as fainas realizadas nos mês 
de novembro, destacam-se a transferência 
à EACF de uma retro-escavadeira, de apro-
ximadamente 16 toneladas, e de um con-
tainer laboratório para pesquisas biológicas 
em apoio ao projeto HELENA, cujo ob-
jetivo foi conhecer e monitorar o impacto 
das atividades antrópicas no meio ambiente 
marinho antártico. Além disso, foi iniciada a 
transferência de Óleo Combustível à EACF, 
essencial para o funcionamento dos MAE 

instalados no início do ano. Dos 600.000 
litros a serem transferidos, 450.000 litros 
são transportados pelo NApOc Ary Rongel 
e o restante pelo Navio Polar Almirante 
Maximiano.

Por fi m, no mês de dezembro, ocor-
reu o lançamento do acampamento JOÃO 
PAULO na Ilha Rei George cujo objetivo foi 
o estudo bioecológico em Pinguins e Skuas 
para determinação de micropoluentes e ní-
veis de estresse e, ainda, o apoio ao projeto 
SCHAEFER cuja tarefa era realizar a manu-
tenção nos equipamentos da rede de mo-
nitoramento de temperatura dos solos da 
Antártica.

Lançamento 
da equipe de 
manutenção do 
refúgio e do projeto 
VIRGÍNIA em 
Elefante

Transporte da retro-escavadeira à EACF

Transporte do contêiner laboratório à EACF

Faina de transferência de óleo combustível para a 
EACF
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NAVIO HIDROGRÁFICO
“SIRIUS”

Em continuidade ao Período de 
Manutenção (PM) iniciado no último bimes-
tre de 2012, o Navio Hidrográfi co Sirius 
permaneceu na Base Naval de Aratu (BNA) 
até novembro de 2013, onde executou 
serviços que proporcionaram a melhoria 
das suas condições de operação e do con-
forto a bordo, destacando-se: a substitui-
ção de chapas comprometidas no costado 
e nos conveses; troca de trechos de redes 
de diversos sistemas; revisão geral do MCP 
de BB; manutenção de equipamentos e 
acessórios do convés (ferros, amarras, tur-
cos, máquina de suspender e cabrestante); 
tratamento e pintura de todos os tanques; 
substituição dos pisos; reforma da Praça 
d’Armas, cobertas de rancho e banheiros; e 
revisão dos equipamentos da cozinha.

Simultaneamente aos reparos realiza-
dos na BNA, o Navio manteve a capacita-
ção dos militares hidrógrafos, por meio da 
execução de três levantamentos hidrográ-
fi cos na área da Baía de Todos os Santos, 
com equipes volantes do Navio, sendo um 
deles utilizando ecobatímetro multifeixe e 
os outros dois com o emprego de equipa-
mento monofeixe. 

Assim sendo, de 31 de janeiro a 18 
de fevereiro, utilizando-se o ecobatímetro 
multifeixe Kongsberg EM3000 e a Lancha 
Balizadora “Aldebaran” do Serviço de 
Sinalização Náutica do Leste (SSN-2), foi 
efetuada a sondagem do canal de acesso ao 
porto de Aratu, visando a produzir elemen-
tos para atualização da carta náutica 1103, 
Baía de Aratu e adjacências.
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COMISSÕES

Posteriormente, de 23 de julho a 23 
de agosto, por solicitação da Capitania dos 
Portos da Bahia (CPBA), uma nova equipe 
volante foi formada para a realização de 
sondagem, utilizando-se o ecobatímetro 

Áreas sondadas durante o LH (canal de Cotegipe e canal de acesso ao porto de Aratu)

monofeixe EA-400SP, visando à confi rma-
ção do traçado das isobatimétricas de 5 e 
10 metros, no fundeadouro existente nas 
proximidades da Ilha de Itaparica, represen-
tado na carta náutica 1101.

Por fi m, no período de 8 de outubro a 
8 de novembro, a fi m de subsidiar a revisão 
do Plano Piloto da BNA, foi realizado, nova-
mente com o apoio do SSN-2 e de sua lan-
cha “Sirius”, um Levantamento Hidrográfi co 
da bacia de manobra daquela Base Naval, 
área representada pela carta náutica 1103. 
Naquela oportunidade, realizou-se a atu-
alização do contorno da costa da região 
abrangida pelo levantamento.

Após serem prontifi cados os serviços 
programados para o PM, o Navio desatra-
cou do cais da BNA para sua experiência 
de máquinas, entre 31 de outubro e 2 de 
novembro, tendo sido aprovados os re-
paros realizados. Após os testes no mar, 
em 18 de novembro, o Navio iniciou o 
seu regresso à sede, atracando na Base de 
Hidrografi a da Marinha em Niterói em 26 
de novembro. Durante a travessia, o Navio 

foi acompanhado pela Corveta Caboclo, 
com quem executou exercícios de reboque 
e adestramentos diversos. Nessa singradura, 
foi realizada sondagem GEBCO (General 
Bathimeter Chart of the Oceans), utilizando-
-se o ecobatímetro multifeixe EM-302. 

Já de volta à sua sede, o Navio par-
ticipou da cerimônia de declaração de 
Guardas-Marinha da Escola Naval, funde-
ando nas proximidades daquela Escola, nos 
dias 6 e 7 de dezembro. 

Nas oportunidades em que se fez 
ao mar, o Navio aproveitou para por em 
prática os conhecimentos transmitidos em 
adestramentos teóricos. Para isso, foram 
conduzidos exercícios em regime de via-
gem, visando a incrementar a prontidão da 
tripulação para fazer frente às situações de 
emergência, bem como aprimorar o traba-
lho conjunto das equipes de bordo.
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Lancha “Barracuda”, da CPBA, 
utilizada na sondagem do LH 01513, nas 
proximidades de Itaparica

Lancha “Sirius” do SSN-2, utilizada na sondagem volante 
da Bacia de Manobra da BNA
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO
“ALMIRANTE GRAÇA ARANHA”

No ano de 2013, o Navio 
Hidroceanográfi co Faroleiro Almirante 
Graça Aranha regressou ao mar e à vida 
operativa, após um longo período de re-
paros e modernizações, perfazendo 93,5 
dias de mar e 8.855,0 milhas navegadas.

O Navio realizou diversas comis-
sões, contribuindo para a manutenção e 
operação da Sinalização Náutica da Costa 
Leste e Sul do Brasil, apoio logístico e trans-
porte de pessoal ao Posto Oceanográfi co 
da Ilha da Trindade (POIT) e atividades hi-
droceanográfi cas na nossa costa e nas águas 
interiores da Amazônia Azul. Briefieng da CIAsA ( Comissão CIAsA)
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Dentre as diversas comissões realiza-
das no ano de 2013, podemos destacar:

• No mês de março, Comissão 
Experiência de Máquinas e Programa de 
Adestramento da Comissão de Inspeção e 
Assessoria de Adestramento (PAD- CIASA), 
que garantiram o regresso do navio ao mar, 
com segurança;

• Em abril, Vistoria de Segurança da 
Aviação e comissão POIT II;

• Em maio e junho, Comissão de Apoio 
à Instrução (APOINST), Reabastecimento 

Pouso de esquilo UH-12 no convoo (Comissão VSA)

Sondagem de área no Canal do Porto de Santos 
(Comissão Recon Santos)

da Ilha Rasa e Farol de Macaé e Comissão 
PNBOIA – II(Programa Nacional de Boias) 
e POIT III;

• Em julho, Comissões POIT III e 
Parada Naval/ Abastecimento;

• Em agosto e setembro, a Comissão 
Recon Santos, APOINST, Boia Cabo 
Frio e Boia Ilha Rasa, além da Comissão 
EQMAN;

• Em outubro, Comissão para Rea-
bastecimento do Radiofarol da Ilha Rasa, 
Radiofarol Macaé e apoio ao Serviço de 
Sinalização Náutica do Leste (SSN-2) no 
transporte de material e manutenção do  
Radiofarol Abrolhos; e

• Em novembro, Comissão de 
Apoio ao Centro de Sinalização Náutica 
Almirante Moraes Rego (CAMR) na ma-
nutenção de sinais náuticos na área do 1° 
Distrito Naval.

Observando a variedade e diversi-
dade das comissões realizadas ressalta-se 
a capacidade de adaptação e versatilidade 
do navio e de sua tripulação, cumprindo a 
missão que lhe foi confi ada e sobrepujan-
do os desafi os de manter o navio em ope-
ração durante praticamente todo o ano de 
2013.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“CRUZEIRO DO SUL”

No ano de 2013, o Navio 
Hidroceanográfi co “Cruzeiro do Sul” reali-
zou as seguintes comissões:

Comissão PRATA/2013

No período de 11 de março a 06 de 
abril de 2013, o Navio Hidroceanográfi co 
“Cruzeiro do Sul” foi designado para re-
alizar ação de presença nos portos de 
MONTEVIDÉU (URUGUAI) e BUENOS 
AIRES (ARGENTINA), com o propósito 
de participar da 7ª Reunião da Comissão 
Hidrográfi ca do Atlântico Sudoeste 

(CHAtSO) e da 8ª Reunião da Aliança 
Regional para a Oceanografi a do Atlântico 
Sudoeste Superior e Tropical (OCEATLAN) 
e contribuir para o estreitamento dos laços 
de amizade com as Marinhas dos países 
visitados.

Comissão PNBOIA III / PROTRINDADE

No período de 17 de julho a 21 
de agosto de 2013, o Navio foi designa-
do para realizar a Comissão “PNBOIA 
III / PROTRINDADE”, que teve o pro-
pósito de contribuir para a obtenção de 
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dados meteorológicos e oceanográfi -
cos nas áreas oceânicas de interesse do 
Brasil, por meio do lançamento de boias 
meteo-oceanográfi cas de deriva e de co-
leta de dados oceanográfi cos, em cumpri-
mento ao PCD-METOC da Diretoria de 

Hidrografi a e Navegação (DHN). Em pa-
ralelo, o Navio prestou apoio às atividades 
de pesquisa desenvolvidas no âmbito do 
programa PROTRINDADE, na área adja-
cente à cadeia Vitória-Trindade e nas Ilhas 
da Trindade e de Martin Vaz.

O Navio contou com a presen-
ça de 25 pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), Universidade São Paulo (USP), 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Universidade de Brasília (UnB) e 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Embarcaram, também, 11 estudantes uni-
versitários do curso de Oceanografi a da 
Universidade   Estadual de Montes Claros 
(UNIMONTE), Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Universidade Vale do Rio 
Doce (UNIVALE), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA).

Comissão APOINST VIII/XI

No período de 15 a 17 de outu-
bro de 2013, o Navio foi designado para 
realizar a Comissão “APOINST VIII/XI”, 
que teve como propósito, apoiar o curso 

de Aperfeiçoamento de Hidrografi a para 
Ofi ciais (CAHO) na realização da prática de 
compensação agulha magnética, no lança-
mento de “side scan sonar” e na visita dos 
Ofi ciais-Alunos ao Rádiofarol da Ilha Rasa.

Comissão PIRATA EXTRA 

No período de 22 de outubro a 18 de 
novembro de 2013, o Navio foi designado 
para realizar a Comissão “PIRATA EXTRA”, 
que teve como propósito apoiar o proje-
to PIRATA com o recolhimento da boia n°4 
que estava à deriva.

Destaca-se que foi a primeira utiliza-
ção do arco de popa instalado em setem-
bro de 2013, o que vem confi rmar a voca-
ção multitarefa que o Navio possui.

O Navio contou com a presença de 
12 estudantes universitários dos cursos de 
Oceanografi a da Universidade do Vale de 
Itajaí (UNIVALI) e Universidade Federal do 
Ceará (UFC), além de 02 pesquisadores 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE).

UH Apoio Pirata 2013 Pirata 2013
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Navio realizando Estação Oceanográfica 

Comissão COSTA SUL III

No período de 25 de novem-
bro a 19 de dezembro de 2013, o Navio 
Hidroceanográfi co “Cruzeiro do Sul” foi de-
signado para realizar a Comissão “COSTA 
SUL III”, que teve como propósito coletar da-
dos em apoio à produção de informações am-
bientais (oceanográfi cas e meteorológicas), 
no período da primavera, voltadas ao Setor 

Operativo e de Segurança da Navegação, a 
fi m de contribuir parar o enriquecimento da 
base de dados do Banco Nacional de Dados 
Oceanográfi cos (BNDO).

O Navio contou com a presença 
de 6 estudantes universitários do curso 
de Oceanografi a da Universidade do Vale 
de Itajaí (UNIVALI), Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e Universidade Federal 
Fluminense (UERJ). 
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NAVIO OCEANOGRÁFICO
“ANTARES”

No ano de 2013, o “Escorpião dos 
Mares” superou diversos desafi os, dentre 
eles merecem destaque a revisão dos MCA 
nº 1 e 2, a revisão do MCP e o reparo do 
Arco de Popa. No seu retorno ao ciclo ope-
rativo, o Navio foi aprovado na Comissão 
CIAsA, em maio de 2013, iniciando assim 
seu ciclo de atividades no mar.

Neste ciclo, as principais Comissões  
realizadas foram:

COSTA NORDESTE II

No período de 28 de maio a 5 de julho 
de 2013, o Navio Oceanográfi co “Antares” 
realizou, na região oceânica compreendida 
entre os estados da Bahia e Rio Grande do 
Norte, a operação COSTA NORDESTE II, 

para cumprir as tarefas de coleta de dados 
oceanográfi cos, meteorológicos, batimétri-
cos, e verifi cação dos auxílios à navegação. 
A Comissão teve o propósito de contribuir 
para a produção de informações ambien-
tais, para apoio ao planejamento das ope-
rações navais, em situação de outono, bem 
como para enriquecer o Banco Nacional 
de Dados Oceanográfi cos em apoio ao 
PLADEPO, fazendo um total de 3.906,4 
milhas navegadas em 27 dias de mar. 

Conforme previsto na Instrução 
Especial nº 9/2013 do Centro de Hidrografi a 
da Marinha (CHM), por ocasião da exe-
cução das estações oceanográfi cas, foram 
coletadas amostras de água do mar em 
diversas profundidades de interesse, que 
subsidiaram diversas análises químico-físicas 
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dessa água por equipe técnica do CHM em-
barcada, apoiada por estudantes destacados 
de diversas universidades parceiras, contri-
buindo para a execução de dois Projetos, de 
caráter experimental, do CHM: “Análise de 
Material em Suspensão” e “Caracterização 
Isotrópica de Massas de Água (CIMAS)”.   

Durante toda a Comissão, o Navio 
contou com a participação de estudan-
tes de graduação e pesquisadores das 

OCEANO LESTE IV

No período compreendido entre os 
dias 17 de outubro e 7 de dezembro de 
2013, o Navio Oceanográfi co “Antares” 
navegou na área compreendida entre os 
estados do Espírito Santo e Alagoas, onde 
realizou diversos trabalhos: lançamento de 
8 boias de deriva em apoio ao Programa 
Nacional de Boias (PNBOIA), coleta de 
dados físico-químicos da água do mar com 
o conjunto CTD-ROSETTE, aquisição de 
dados de correntometria com ADCP de 
casco ao longo da derrota, lançamento e 
registro de 39 observações batitermográfi -
cas, batimetria, coleta e análise comparativa 
de dados meteorológicos, coleta e análise 
inicial de amostras geológicas e rastreios 
de sinais notáveis nos portos de Vitória, 
Salvador e Maceió.

seguintes instituições: Universidade de 
São Paulo (USP), Universidade do Vale 
do Itajaí (UNIVALI), Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Universidade 
Estadual de Montes Claros (UNIMONTE), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), Universidade Federal da 
Bahia (UFBA),CHM e Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE).

Boia recolhida e peada no convés Coleta e análise de amostra de fundo

A comissão “Oceano Leste IV” te-
ve como principais propósitos: contribuir 
para a execução do Plano de Coleta de 
Dados Oceanográfi cos da DHN e apoiar 
a produção de informações ambientais 
necessárias ao planejamento e condução 
das operações navais na área compreen-
dida entre os estados do Espírito Santo e 
Alagoas. Além disso, o embarque de 16 
estudantes da área de Oceanografi a de 
diversas instituições de ensino, tais como: 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA),Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) contribuíram, 
de forma prática e objetiva, para a com-
plementação e consolidação de suas for-
mações, favorecendo a mútua troca de 
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Análise do oxigênio dissolvido pelo método de Wincler

Lançamento de boia de deriva

experiências e a ampliação do contato 
com a Comunidade Científi ca Brasileira. 
Os rastreio estáticos de sinais náuticos e 
demais trabalhos de campo realizados 
nas cidades de Vitória, Salvador e Maceió 
constituirão importantes subsídios para 
a atualização de diversas publicações de 

Segurança e Auxílio à Navegação como, 
por exemplo, o Roteiro Costa-Leste e a 
Lista de Faróis.

Por ocasião da comissão OCEANO 
LESTE IV, o Navio Oceanográfi co “Antares” 
navegou um total de 5216,52 milhas náuti-
cas e realizou 36,0 dias de mar.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

Ao longo ano de 2013, o Navio 
Hidroceanográfi co “Amorim do Valle” na-
vegou 5.393,5 milhas náuticas em 73 dias 
de mar.

No transcorrer do ano, os seguintes 
trabalhos foram executados:

Apoio à Sinalização Náutica do Sudeste 
(ao longo dos meses de janeiro a 
dezembro)

Foram realizadas diversas ações em 
auxílio às atividades de sinalização náuti-
ca, tendo sido elas a manutenção logística 
do Radiofarol da Ilha Rasa; atividades de 
manutenção do Farolete da Ilha Branca, 
Farolete da Ilha dos Franceses; Farol das 
ilhas Maricás e Farol da Laje da Marambaia; 
recolhimento e rodízio de sinais náuticos 
no interior da Baía de Guanabara e nos li-
torais das cidades do Rio de Janeiro, Macaé 
e Búzios.
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Comissão C-Sub I (09 a 12 de abril)

Como apoio ao Instituto de Estudos 
do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), 
o Navio realizou em conjunto com o 
Submarino Timbira, testes de transmissão 
de dados por ondas acústicas em equipa-
mento desenvolvido pela Marinha do Brasil.

PNBOIA – Programa Nacional de Boias 
(21 de janeiro a 7 de fevereiro e 29 de 
abril a  3 de maio)

Em apoio ao PNBOIA, foram feitos os 
lançamentos de Boias Meteoceanográfi cas 

(Apoio Sinalização Náutica II)

NHoAValle (Comissão C-Sub I)

dos tipos AXYS e watchkeeper nos litorais 
de Imbituba-SC e Cabo Frio-RJ, respecti-
vamente. Ainda foi realizada a manutenção 
da boia do tipo AXYS ao largo do litoral de 
Santos-SP.

Monitoramento de Radionuclídeos (20 a 
28 de maio)

Em auxílio ao Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), o 
Navio foi empregado como plataforma pa-
ra a coleta de sedimentos e água do mar 
nas proximidades da Escola Naval, Restinga 
da Marambaia, no Interior da Baía de 
Sepetiba, Enseada Batista das Neves e nas 
Proximidades da Usina Nuclear de Angra 
dos Reis.

 

Lançamento de Linha de Fundeio em 
Apoio à UFF (3 a 7 junho)

Em apoio à Universidade Federal 
Fluminense(UFF), foi feito lançamento de 
uma linha de fundeio dotada de equipa-
mentos de pesquisa oceanográfi ca ao largo 
do litoral de Arraial do Cabo-RJ.

Comissão APOINST (19 a 20 de agosto e 
1º a 8 de novembro)

O Navio conduziu no interior da Baía 
de Guanabara, coletas de sedimentos com a 
draga Van Veen, lançamento de XBT, coleta 
de dados da coluna d’água CTD-Rosette, 
sondagem monofeixe e respectivo proces-
samento dos dados coletados em apoio à 
instrução prática de Hidrografi a do CAHO. 
Ainda em apoio à instrutoria, auxiliou a apli-
cação de Prova prática de Navegação em 
Águas Restritas aos alunos do C-Esp-HN.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“TAURUS”

Conclusão da primeira da fase de 
instalação do ecobatímetro EM-710 

Durante o Período de Manutenção 
Geral do Navio Hidroceanográfi co Taurus 
(PMG de 2013) foi concluída a primeira fa-
se de instalação do ecobatímetro EM-710 
e realizada a instalação da gôndola com 
os transdutores, a substituição do trans-
ceiver e a instalação do novo workstation, 

faltando ainda ser realizado o comissiona-
mento do equipamento no mar. O eco-
batímetro EM-710 constitui o “estado 
da arte” quando o assunto é batimetria 
multifeixe. Este novo sistema opera com 
um número de feixes que pode chegar a 
uma quantidade oito vezes maior do que 
o anterior, conjugado com defi nição por 
feixe que pode chegar a ser quatro vezes 
maior.
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O equipamento proporcionará uma 
maior acurácia e confi abilidade nos da-
dos coletados, proporcionando assim uma 
maior segurança da navegação em áreas 
intrinsecamente relacionadas com o desen-
volvimento econômico de nosso país.

Apoio ao Levantamento Hidrográfi co de 
Final de Curso de Aperfeiçoamento de 
Hidrografi a para Ofi ciais (CAHO 2013)

 Durante os meses de novem-
bro e dezembro, o Navio compôs o 

Levantamento Hidroceanográfi co de Fim de 
Curso (LHFC) com um ofi cial que contri-
buiu para a formação da turma do Curso de 
Aperfeiçoamento de Hidrografi a para Ofi ciais 
(CAHO 2013). Nessa ocasião, foram desen-
volvidas as atividades curriculares de campo 
pelos alunos dos diversos cursos ministrados 
na Superintendência de Ensino da DHN. 
Destacaram-se as atividades de sondagem 
multifeixe, monofeixe e sidescan, processa-
mento dos dados batimétricos, classifi cação 
e amostragem de fundo, previsão do tempo, 
redução de maré, dentre outras.

Instalação do ecobatímetro EM-710

Levantamento Hidrográfico de Final de Curso do CAHO 2013
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AS PEGADAS DE GAUSS NA MODERNIZAÇÃO 
DA GEODÉSIA E DA CARTOGRAFIA DO 

SÉCULO XIX 
Prof. Antonio Vieira Martins1 

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

RESUMO

A projeção conforme de Gauss faz 
parte do sistema UTM que é utilizado na 
cartografi a náutica para a construção do re-
ticulado da Folha de Bordo – FB, em alguns 
cálculos nos levantamentos topohidrográfi -
cos, da mesma forma no mapeamento to-
pográfi co sistemático do Brasil e no levan-
tamento cadastral de cidades. Ela foi criada 
por Gauss quando ele participava do levan-
tamento topográfi co do Reino de Hanno-
ver, na Alemanha, na década 1820-30. O 
propósito principal deste artigo é procurar 
os fatos que levaram Gauss a atuar como 
geodesista naquele levantamento. Ao fi nal 
do artigo, pode-se concluir que a participa-
ção de Gauss resultou em avanços da ma-
temática, na modernização da geodésia e 
da cartografi a que, ainda hoje, auxiliam os 
profi ssionais da área de levantamentos.

Palavras-chave: História da ciência carto-
gráfi ca; História da projeção conforme de 
Gauss.

INTRODUÇÃO

A geodésia se ocupa da determinação 
da forma e do tamanho da Terra. Também é 
utilizada na implantação do arcabouço bási-
co para o levantamento topográfi co de áreas 
extensas para a construção de cartas náuti-

cas e topográfi cas. Ela não foi mais a mesma 
após a participação de Gauss no levanta-
mento topográfi co do Reino de Hannover, 
na Alemanha, realizado na década 1820-30. 
Sua obra em conjunto, desde os primeiros 
trabalhos como estudante de dezoito anos, 
até as últimas especulações de ancião de 
setenta, se desenvolveu em tamanho grau 
de originalidade que o coloca na divisa de 
duas épocas da matemática. A matemática 
do ano 1800 representa a transição dessas 
duas épocas. Os novos problemas e os no-
vos métodos levaram a uma nova maneira 
de pensar, que distinguiram a matemática 
do século XIX daquela praticada nos sécu-
los XVII e XVIII, sendo a atuação de Gauss 
como geodesista decisiva para isso. O pro-
pósito principal deste artigo é explicar, ou en-
tender, a participação de Gauss na resolução 
de alguns problemas novos, ou já existentes, 
entre eles o estudo das superfícies curvas, 
tal como a superfície da Terra. Ao planifi car 
essas superfícies usou sistemas isométricos e 
a função de variável complexa, criando um 
método hoje conhecido como projeção con-
forme de Gauss. No artigo o autor procura, 
também, mostrar que a demora na divulga-
ção dos seus resultados fez com que, em 
alguns casos, outros estudiosos tivessem o 
crédito que seria dele. Aborda, também, a 
relevância da matemática, e de Gauss, em 
um levantamento topográfi co para o mape-
amento de áreas extensas. 

VI – ARTIGOS
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Para avaliar a participação de Gauss 
como matemático e geodesista, é preciso 
destacar alguns antecedentes que contribuí-
ram, direta ou indiretamente, para o estudo 
da construção de cartas geográfi cas.

2 – ANTECEDENTES

2.1 – Algumas personagens e publicações

 Cabe destacar alguns matemáticos 
que antecederam Gauss, ou foram seus 
contemporâneos, cujas obras contribuíram 
para a sua atuação como geodesista, por 
exemplo a publicação de Lagrange intitu-
lada “Sobre Construção de Cartas Geográfi -
cas” publicada em 1779. Além de Lagrange, 
Leonhard Euler (1707-1783) teve grande 
infl uência na maneira de pensar de Gauss. 
No fi nal de Lagrange e Gauss (1891) apre-
sentam-se datas e trabalhos importantes 
de alguns matemáticos que se envolveram 
com o problema da construção de cartas 
geográfi cas. A seguir são apresentados os 
títulos dessas obras com o propósito de se 
avaliar o que estava à disposição de Gauss 
a respeito dessa matéria. Sobre Lagrange 
estão relacionados os seus trabalhos refe-
rentes à Projeção de Cartas, publicados em 
1777, ano que Gauss nasceu: De projectio-
ne geographica superfi ciei spharicae super 
plano; De projectione geographica superfi ciei 
sphaericae; De projectione geographica Delis-
liana in mappa generali imperii russici usitata. 
Vale lembrar que, naquela época, o latim 
era a língua mais utilizada para a divulgação 
científi ca. Além dessas publicações, há ou-
tras sobre cálculo diferencial. Outro mate-
mático que teve papel relevante na questão 
das projeções de cartas foi Jordan Heinrich 
Lambert (1728-1777), que faleceu no ano 
que Gauss nasceu. Lagrange o considerou 
como o primeiro a generalizar o problema 
da representação da Terra por cartas geo-
gráfi cas, sem que ocorresse deformação 
dos ângulos representados. Analogamente 

a Lambert, Euler também apresentou uma 
solução geral para esse problema, em 1777, 
que fi cou registrado na Academia de Ciên-
cias de São Petersburgo, na Rússia. Lagrange 
ressalta as qualidades da teoria desenvolvida 
por Lambert e por Euler e diz que abordará 
o mesmo problema por um método dife-
rente, o qual ele considera mais simples e 
mais geral. Os trabalhos de Lagrange e de 
Gauss, especifi camente sobre construção 
de cartas geográfi cas foram publicados por 
Wilhelm Engelmann em Leipzig, Alemanha, 
em 1891, cuja capa é mostrada abaixo. 

Figura 1 – Capa dos trabalhos sobre projeções cartográ-
ficas publicados por Lagrange, em 1779, e por Gauss, 
em 1822. Fonte: Internet.

Tal como faz em relação a Euler, no 
fi nal da publicação mostrada na Figura 1, re-
sumos biográfi cos de outros matemáticos 
são feitos, inclusive o de Gauss. Entretanto, 
chama a atenção a omissão da sua participa-
ção no levantamento topográfi co de Han-
nover, pois aquele trabalho tinha alguma re-
lação com Gauss. As obras de Gauss citadas 
são: sua Dissertação de doutorado sobre 
Fundamentos da Álgebra, em 1799; Disqui-
sitiones arithmeticae, Leipzig,em 1801; The-
oria motus corporum celestium, Hamburgo, 
1809 e trabalhos sobre suas pesquisas em 
magnetismo terrestre, publicados em Göt-
tingem entre 1837 e 1843. Encerra escre-
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2.2 – A Revolução Francesa 

Segundo Tatiana Roque, historiadora 
da matemática (ROQUE, 2012), um dos fa-
tos históricos que infl uenciou indiretamente 
a formação acadêmica de Gauss foi a Revo-
lução Francesa. Na sua narrativa ela enfatiza 
que, paralelamente às mudanças políticas, a 
Revolução levou a uma reestruturação do 
sistema de ensino que, até então ocupava 
um lugar marginal e carecia de professores 
qualifi cados. Depois dela, cresceu a ideia 
de que a formação científi ca podia ser útil à 
nação, tanto para a expansão da indústria, 
como para o aperfeiçoamento da força mili-
tar. Em 1794, foi fundada a Escola Politécnica 
dedicada à formação de engenheiros e cien-
tistas. A Revolução fez com que os critérios 
de nascimento fossem substituídos pelos de 
mérito, não só na admissão à Escola Politéc-
nica, mas em todas as atividades da socie-
dade e no acesso aos postos de comando 
nas forças armadas. A adoção de concurso 
elevou o nível dos alunos da Escola Politéc-
nica. Nela, o ensino da matemática era fun-
damentalmente voltado para a solução dos 
problemas de engenharia, tais como pro-
pagação de calor em uma parede, a cons-
trução de cartas geográfi cas, entre outros. 
Para atender às necessidades da artilharia e 
à delimitação das fronteiras entre os países 
era necessário libertar a construção de cartas 
dos métodos geométricos usados até então. 
Em 1779, nesta linha de ação, Lagrange trata 
da questão da construção de cartas geográfi -
cas (LAGRANGE e GAUSS, 1891). Ele teve 

vendo que ele faleceu em 23 de fevereiro 
de 1855. Qual seria a razão da omissão da 
referência do trabalho à sua participação no 
levantamento topográfi co de Hannover na 
década 1820-30? A resposta para esta per-
gunta pode ser deduzida da História da Ma-
temática (ROQUE, 2013), quando trata da 
importância da Revolução Francesa.

papel importante na Escola Politécnica, assim 
como Laplace, Legendre e Monge. Uma das 
tarefas desses matemáticos era a produção 
de livros-texto para o ensino da matemáti-
ca. Embora Euler não vivesse na França, suas 
obras eram adotadas no meio acadêmico.

Para se ter uma ideia do que Gauss 
teria ao seu dispor, podem ser exemplifi -
cados certos assuntos tratados por alguns 
daqueles matemáticos nos seus livros-
-texto. Lagrange defi nia de modo preciso 
o que é uma “expressão analítica”, enume-
rando as operações algébricas por meio 
das quais ela poderia ser obtida. Ele via a 
expansão de uma função em série como 
uma ferramenta de análise e não um fi m 
em si mesmo. Na época de Euler, supunha-
-se, implicitamente, que todas as funções 
pudessem ser escritas como uma série de 
potências , acei-
tando-se para expoentes, números diferen-
tes de números inteiros. Ele já considerava 
os números imaginários do tipo (          , 
suas operações e forma de representação, 
sendo a e b números reais. Ele ainda não 
representava  por i, o que foi feito fu-
turamente por Gauss. Euler e Lagrange 
baseavam suas demonstrações em dedu-
ções algébricas e, em algumas, eles inclu-
íam os números imaginários apenas com 
a fi nalidade de fatoração, por exemplo, 

, sen-
do, meramente, um artifício algébrico. Vale
lembrar que no século XVI, os números 
imaginários surgiram como raízes de uma 
equação e até o início do século XIX eram 
usados sem demandar quaisquer refl exões 
sobre sua natureza. Euler também teve um 
papel importante na geometria diferencial, 
especifi camente estudando as superfícies e 
suas curvaturas.

2.3 – O ensino da matemática na Alemanha

Segundo Roque (ROQUE, 2013), 
a invasão napoleônica, no início do século 
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XIX, motivou a necessidade de elevar o ní-
vel de sofi sticação militar e científi ca da Ale-
manha. Os alemães explicavam a própria 
derrota apontando para o alto nível de edu-
cação científi ca dos franceses, consequência 
da reforma educacional implantada após a 
Revolução Francesa. Entretanto, a partir das 
primeiras três décadas do século XIX uma 
nova orientação era dada ao ensino da ma-
temática na Alemanha. Muitos matemáticos 
se alinhavam com o pensamento do fi lósofo 
August Leopold Crelle: “A matemática em 
si mesma, ou assim chamada matemática 
pura, não depende de suas aplicações. Ela é 
completamente idealista; seus objetos, nú-
mero, espaço e força, não são tomados, são 
ideias primitivas. Eles seguem seu desen-
volvimento independentemente por meio 
de deduções a partir de conceitos básicos 
(...) Qualquer adição de aplicações ou li-
gações com estas, das quais não depende, 
são portanto, desvantajosas para a pró-
pria ciência”. (O grifo é meu).

Esta maneira de pensar pode explicar 
a omissão dos matemáticos puros da Alema-
nha, da parte da vida de Gauss que ele dedi-
cou ao levantamento topográfi co do Reino 
de Hannover na década 1820-30, ou seja, 
tratando de aplicações da matemática.

3 – A Astronomia torna Gauss conhecido 
no mundo científi co

Gauss, ainda criança, mostrou ser uma 
pessoa incomum. Era fi lho de um humilde 
jardineiro e desde os quatorze anos rece-
beu a proteção do Duque de Braunsweig. 
Terminado o curso de nível médio, recebeu 
do Duque uma bolsa de estudos para a Uni-
versidade de Göttingem. Apaixonado pela 
aritmética desde criança, fez descobertas na 
teoria dos números que representaram uma 
ampliação da geometria clássica. Ampliação 
que durante dois mil anos nenhum cére-
bro humano pensara.  Para o historiador 
da ciência Paul Karlson (KARLSON, 1961), 

o início da carreira de Gauss como mate-
mático se deu em 29 de março de 1796, 
como estudante de Göttingen aos 19 anos 
de idade, quando anunciou a relação exis-
tente entre as raízes da equação  
com a divisão da circunferência com régua 
e compasso. Essa divisão poderia ser feita 
se o número n de lados do polígono fosse 
um número primo da forma . 
Gauss chegou a ser criticado pelo seu em-
penho em apagar todos os vestígios que o 
levaram à sua descoberta. Ele dizia: “odeio 
as publicações precipitadas e meu desejo é 
produzir coisas realmente amadurecidas.” 
Isto ocorreu, por exemplo, na sua tese de 
doutorado, que consistia na demonstração 
rigorosa do teorema fundamental da álge-
bra: “Toda equação de grau n possui no 
mínimo uma raiz.” No seu trabalho ele em-
pregara grandezas e processos inteiramente 
novos, os números complexos. Entretanto, 
o roteiro dos processos descobertos foi cui-
dadosamente apagado. Outro exemplo é o 
uso do método dos mínimos quadrados, já 
conhecido por ele, para controlar e avaliar 
os erros das observações realizadas pelo as-
trônomo italiano Piazzi, em 10 de janeiro de 
1801. Piazzi observou cerca de 90 dos 3600 
da órbita de Ceres antes dele ser ocultado 
pelo brilho do Sol. Após anunciar o seu fei-
to e nenhum outro astrônomo constatar a 
sua descoberta, Piazzi recorreu a Gauss. A 
partir da reduzida quantidade de observa-
ções de Piazzi e aplicando o método dos 
mínimos quadrados, Gauss determinou os 
parâmetros defi nidores da órbita de Ceres 
e fez a previsão de sua posição, após a pas-
sagem do Sol, o que foi confi rmado. A pres-
são exercida pelos astrônomos para que ele 
divulgasse os pormenores do método usa-
do por ele foi grande, mas Gauss demorou 
muito a atendê-los. Ele fez a publicação de 
como determinou a órbita de um planeta 
em 1809. Embora Legendre (1752-1833) 
tivesse divulgado o método dos mínimos 
quadrados em 1805, foi atribuída a Gauss 
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a autoria do método porque ele, ainda 
como estudante em 1794-1795, havia tra-
tado deste método. Foi o reencontro desse 
planeta que o tornou conhecido nas altas 
esferas científi cas, a despeito de suas des-
cobertas em matemática. Mas que pegadas 
mostrariam o caminho que levaram à sua 
atuação na geodésia? 

4 – Gauss na Geodésia

As pegadas de Gauss que o levaram 
à geodésia podem ser percebidas em Kehl-
mann (KEHLMANN, 2007). Daniel Kehl-
mann narra que, após terminar o douto-
rado na Universidade de Göttingen, Gauss 
viu-se diante de uma dura realidade, a bolsa 
de estudos expirara e ele não tinha mais 
dinheiro. O duque de Braunsweig, que 
lhe dera a bolsa de estudos, não aprovara 
sua mudança para Göttingen e uma pror-
rogação estava fora de cogitação, ele tinha 
que voltar para Braunschweig. Seu amigo 
Zimmermann intermediava uma ajuda do 
duque para ele. Como Brunschweig ain-
da não tinha um observatório, poderia ser 
construído um e Gauss seria o seu primeiro 
diretor. Seu amigo ainda acrescentou que 
ele também queria uma cátedra, ou seja, 
uma promoção para o seu cargo de pro-
fessor na Universidade de Helmstedt com 
o dobro dos vencimentos que lhe eram pa-
gos. Quanto a isto, recebeu do duque uma 
resposta fria pois, na sua opinião, “quem 
pleiteava uma cátedra apenas por causa do 
salário não honrava sua profi ssão.” Gauss 
percebeu que havia ido longe demais, mas 
tinha que tentar aumentar o seu salário 
como professor. Casou em 1805, mas já 
em 1809 perdia a esposa, que lhe dera três 
fi lhos. Em 1810 casou-se novamente, mais 
para ter ajuda para cuidar dos fi lhos. Quem 
tinha família, precisava de dinheiro e tinha 
de ir buscá-lo onde poderia ganhá-lo. Ele 
recebeu uma oferta de Berlim e outra da 
Academia de São Petersburgo, da Rússia, e 

havia se proposto aprender a língua russa 
em diversas ocasiões. Entretanto, São Pe-
tersburgo era longe demais e Berlim não 
era perto. Avaliando os prós e os contras 
e ponderando o apoio que precisava dar à 
sua família, inclusive a questão de sua mãe 
estar doente, ele decidiu fi car onde estava.

A solução veio de seu amigo Zimmer-
mann. Um trabalho temporário: estavam 
precisando de um jovem competente para 
ajudar nos trabalhos de geodésia no gigan-
tesco levantamento topográfi co do Reino de 
Hannover. Assim, de repente, ele se viu an-
dando pelo campo em fainas que qualquer 
profi ssional da área de levantamentos topo-
gráfi cos conhece. Ele, pessoalmente, reali-
zou medições com teodolito entre 1821 e 
1825, de grande quantidade de triângulos 
da rede geodésica de apoio aos serviços to-
pográfi cos. Inventou o heliotrópio para que 
fossem realizadas observações de direções 
com grande precisão, dos grandes lados 
dos triângulos. Aplicou a Teoria do Erros, 
que o teve como um dos seus criadores e 
tinha como fi nalidade controlar os erros de 
observação e de medição, considerando as 
probabilidades de suas ocorrências. Cada 
triângulo era materializado sobre a superfície 
da Terra, de modo que os erros de medi-
ção de seus ângulos contribuíssem o mínimo 
possível nos erros dos lados calculados. 

Esses erros faziam a escala da trian-
gulação variar, a partir do valor do primei-
ro lado do triângulo, a base da triangula-
ção que era medida com grande precisão. 
Quando a propagação dos erros angulares 
causasse um erro limite no valor calculado 
de um dos lados da triangulação, uma nova 
base deveria ser medida. Mas os recursos 
de cálculo naquele tempo eram precários e 
usavam-se tábuas de logaritmos. A demora 
no cálculo atrasaria os serviços de medição 
dos ângulos dos triângulos. Como se po-
deria prever em que triângulo a nova base 
deveria ser medida? Gauss estabeleceu 
fórmulas empíricas que permitissem essa 
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previsão. Um dos extremos da base tinha a 
sua orientação, o azimute, e a sua posição 
determinadas por astronomia. Gauss criou 
um método que permitia a determinação 
simultânea da latitude e da longitude de um 
ponto materializado na superfície terrestre. 
Nesse método ele considerou o ponto zê-
nite, a interseção da vertical do lugar com a 
esfera celeste, como se ele fosse uma es-
trela. Observava uma grande quantidade de 
estrelas e, a partir daí, formava um grande 
sistema de equações lineares e aplicava o 
método dos mínimos quadrados para ga-
rantir que a solução obtida para a posição 
fosse a de menor erro possível. Para a reso-
lução do sistema de equações, ele criou seu 
próprio método, que ainda hoje é ensinado 
nos cursos de cálculo numérico. 

Nos cálculos dos triângulos da triangu-
lação, ele adotava uma esfera para substituir 
o elipsoide. Essa esfera teria para curvatura 
a curvatura média das seções normais prin-
cipais do elipsoide. Como chegou a essa 
conclusão? Por que o cálculo de triângulos 
sobre a esfera usando a trigonometria esfé-
rica não era o mais adequado?

5 – A queda de um axioma

No ano 300 a. C. o grego Euclides 
admitia como 110 axioma – ou 50 postula-
do – a seguinte proposição: “por um ponto 
fora de uma reta é possível traçar apenas 
uma paralela.” Os axiomas são verdadei-
ros e estão acima de pretensas comprova-
ções, são verdades por si só. Entretanto, 
este axioma, pouco tempo depois, deu 
margem a discussões e durante milênios, 
os mais bem dotados espíritos procuraram 
demonstrá-lo.

Em 1796, aos dezenove anos, tam-
bém Gauss se ocupa deste problema. Ele 
procura demonstrá-lo e convence-se que, 
realmente, é um axioma. Mas é no exer-
cício de seus trabalhos como geodesista 
que ele inicia a sua negação pela geome-

tria euclidiana. A Terra não era plana e so-
bre ela consideram-se linhas curvas, arcos 
de círculo e podem-se esperar resultados 
discrepantes em relação à geometria plana. 
Para decidir que a geometria euclidiana não 
era geral, por conseguinte evidenciar que 
deveriam existir outras geometrias, Gauss 
fez medir o famoso triângulo Inselberg-
-Brocken-Hoher Hagen. Ele esperava que 
a soma dos ângulos internos do triângulo 
fosse maior do que dois retos. Entretanto, 
considerando a margem de erro, a diferen-
ça entre a geometria euclidiana e a não-
-euclidiana era ínfi ma. Embora com lados 
de 107km, 85km e 69km  para os com-
primentos dos lados, ele considerava o tri-
ângulo demasiadamente pequeno para que 
se pudesse tirar uma conclusão defi nitiva. 
Gauss não publicou seus resultados, pois 
sabia que causaria polêmica e ele achava 
que esse assunto da matemática ainda não 
estava tão maduro quanto estava o cálculo 
diferencial, na época em que foi descober-
to. Gauss, contudo, não deixou de pensar 
no assunto e incentivou aqueles que se pro-
pusessem a fazer experiências semelhantes. 
Entre os que abraçaram a ideia de rejeitar o 
110 axioma estavam o húngaro Johan von 
Bolyai e o russo Lobatchevski. Embora este 
tenha publicado o seu trabalho em 1829 e 
Bolyai em 1832, suas descobertas foram 
consideradas independentes. A revolução 
fi nal nas geometrias não-euclidianas foi feita 
em 1854 por Bernhard Riemann na defesa 
de sua tese de doutorado “Estudo das hi-
póteses que servem de base à geometria”. 
Mais uma vez, o modo de agir de Gauss 
“não publicando nada que considerasse su-
fi cientemente maduro” privou-o da honra 
de ser considerado o primeiro descobridor, 
pois as geometrias não-euclidianas não se 
acham ligadas a seu nome. Elas são denomi-
nadas geometria de Lobatchevski e geome-
tria de Riemann. O caminho aberto por Rie-
mann só foi palmilhado no século XX quan-
do Albert Einstein tratava da sua nova teoria 
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da gravitação e medições astronômicas que, 
em escala cósmica reproduziam o que Gauss 
fez na sua experiência de Inselberg. 

6 – A medida da curvatura e os invarian-
tes nas superfícies

A extensão da região do Reino de 
Hannover coberta pelo levantamento to-
pográfi co não permitia que se considerasse 
aquela região como um plano – era uma su-
perfície curva. Conceitualmente, Gauss via a 
superfície como uma película que cobre um 
corpo tridimensional, o elipsoide terrestre. 
Neste aspecto, a superfície assim concebida 
pode ser curvada sobre o corpo de modo a 
ajustar-se a ele sem que hajam dobramen-
tos, rupturas ou dilatações. A partir desta 
concepção, ele investigou as propriedades 
geométricas que permanecem invariáveis 
em tal processo. A triangulação sobre a su-
perfície da terra, em última análise, era uma 
discretização da superfície e os invariantes 
seriam a menor distância entre dois pontos 
e o ângulo entre as direções que emanam 
de um ponto. Uma pequena área do cor-
po sólido, o elipsoide, nas vizinhanças do 
ponto considerado, permaneceria sem de-
formação ao ser projetada sobre outra su-
perfície, que poderia ser uma esfera auxiliar. 

No seu teorema egregium ele de-
signou como medida da curvatura em um 
ponto da superfície curva o valor da fração 
cujo denominador é a área da parte infi ni-
tamente pequena da superfície curva neste 
ponto e o numerador é a área da parte da 
superfície da esfera auxiliar. Ele denominou 
essa fração de curvatura integral, ou total, 
naquele ponto. A ideia de Gauss para a me-
dida da curvatura no caso das superfícies 
curvas tinha uma analogia com o caso da 
curvatura das linhas curvas de um plano. No 
caso das superfícies era a razão entre duas 
áreas infi nitamente pequenas e no caso das 
curvas planas a razão entre duas grandezas 
planas infi nitamente pequenas: o numera-

dor dα  é a variação da direção da curva e 
o denominador, o elemento de curva ds ao 
longo do qual se deu a variação da direção 
da curva:
 (1)

Dependendo da natureza da curva a 
sua curvatura varia, ponto a ponto, ao longo 
dela, portanto, além dos dois elementos in-
fi nitesimais da equação (1) é preciso conhe-
cer as coordenadas (x,y) do ponto da curva 
onde se está medindo sua curvatura. Quan-
do a equação da curva é dada em coorde-
nadas retangulares, a expressão da curvatura 
é dada pela equação abaixo, onde se usa a 
notação de Newton para as derivadas.                                                                                                        

 (2)

Sabe-se que o recíproco da curvatura 
num ponto qualquer é o raio de um círculo. 
Este círculo “beija” a curva naquele ponto 
e por isso, é denominado círculo osculador. 
Ele é o análogo da esfera auxiliar no caso 
da medição da curvatura da superfície cur-
va, já mencionada no teorema egregium de 
Gauss. Quanto à posição do ponto da su-
perfície onde se está medindo a curvatura, 
ela pode ser estabelecida em função de três 
coordenadas retangulares (x,y,z). 

A curvatura K de Gauss foi defi nida 
por ele como o limite do quociente das áre-
as correspondentes na esfera auxiliar ∆As e 
na superfície ∆A, quando as respectivas áre-
as tendem para zero, ou seja:

 (4)

A área elementar ∆As pode ser me-
dida se a sua fronteira C for envolvida por 
um polígono geodésico de n lados que se 
cortam formando ângulos interiores

. (5)

De (4) temos a equação diferencial 
dAs=KdA cuja integral fornece a área pro-
curada:
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    (6)

Esta equação constitui um teorema 
que foi publicado pela primeira vez em 1848 
por O. Bonnet e por generalizar o teorema 
de Gauss sobre um triângulo esférico ele fi -
cou conhecido como Teorema Gauss-Bon-
net (STRUIK, 1966). No seu estudo, Gauss 
denominou a integral � K dA de curvatura 
integral ou total da região considerada. Para 
n = 3 resulta o teorema: A curvatura integral 
de um triângulo geodésico é igual ao excesso 
da soma de seus ângulos sobre π radianos. 
Sobre ele, Gauss escreveu: “Este teorema, 
se não me engano, deveria contar-se entre 
os resultados mais elegantes da teoria das 
superfícies curvas.” O valor que sobrepassa 
1800 é denominado excesso esférico. 

Para o caso de uma esfera, superfície 
de curvatura constante, a geodésia contou 
com a contribuição de Legendre que enun-
ciou o seguinte teorema: A área de um tri-
ângulo esférico é igual ao produto de seu 
excesso esférico pelo quadrado do raio. O 
teorema de Legendre teve um desdobra-
mento que facilitou o cálculo dos triângulos 
geodésicos da triangulação. Um outro teo-
rema de Legendre diz que: 

Um triângulo esférico pode ser calcula-
do como plano, de mesma área As e lados do 
mesmo comprimento dos correspondentes ao 
triângulo esférico, se a cada ângulo esférico 
for subtraído  do excesso esférico ε.

Na prática, o excesso esférico não 
pode ser determinado subtraindo-se 1800 
da soma dos três ângulos esféricos do triân-
gulo, porque eles são medidos com teodo-
lito e contém erros de medição. O excesso 
esférico é calculado em radianos por:

 (7)

Para o cálculo da área do triângulo, 
usava-se, tal como hoje, em primeira apro-
ximação, os ângulos esféricos medidos com 
o teodolito e um dos lados do triângulo, 

previamente reduzido ao nível médio do 
mar. Por exemplo, sejam A,B,C, os ângu-
los e a,b,c, os lados opostos aos respectivos 
ângulos, tal como se considera na geome-
tria plana. A sua área será:

   (8)

Antes de Gauss, Leonhard Euler 
(1707-1783) relacionou a curvatura da su-
perfície curva com as curvaturas produzidas 
pela interseção da superfície por dois pla-
nos ortogonais e normais a ela. Gauss tinha 
conhecimento deste método, que fi cou 
conhecido como teorema de Euler, cuja ex-
pressão é dada a seguir:

 (9)

onde k1 e k2 são, respectivamente, as cur-
vaturas da seção normal do primeiro ver-
tical e da seção meridiana. Os recípro-
cos das respectivas curvaturas fornecem 
os raios de curvatura da seção meridiana 

 e para a do primeiro 

vertical . As curvatu-

ras são determinadas no ponto de latitude 
geodésica ϕ do elipsoide de revolução de-
fi nido pelos parâmetros (a,e), respectiva-
mente raio equatorial e excentricidade. Em 
cada ponto do elipsoide ocorre dupla cur-
vatura e seus valores extremos podem ser 
achados estudando-se os valores máximo e 
mínimo da equação (3) em função da vari-
ável  , que é o azimute de uma seção nor-
mal qualquer. Facilmente, conclui-se que a 
curvatura máxima é a da seção meridiana 
e a de curvatura mínima é a do primeiro 
vertical. Mas, das infi nitas curvaturas produ-
zidas enquanto α varia de 00 a 3600, qual 
delas seria usada para determinar o raio da 
esfera auxiliar? A resposta a esta pergunta 
leva a outra medida da curvatura defi nida 
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por Gauss, ou seja, a média geométrica das 
seções normais principais do elipsoide, já 
citadas na expressão do teorema de Euler:

 (10)

Para chegar a esta expressão, basta 
aplicar o teorema do valor médio de uma 
função à fórmula (9) do teorema de Euler.  
Sua expressão   
pode representar o raio de curvatura inver-
tendo ambos os membros. Chamando a 
esse raio  , temos:

Fazendo α variar de zero a 2π, te-
mos um feixe de planos produzindo seções 
normais ao elipsoide, cujo eixo de rotação 
do plano é a normal ao elipsoide no ponto 
considerado. Podemos então calcular o raio 
médio de curvatura de todas as seções nor-
mais. Chamando-o de R:

                                                       (11)

A integral da função (11) se anula no 
intervalo considerado. Para sanar essa di-
fi culdade, integra-se em 1/4 do valor do 
intervalo e multiplica-se o resultado por 4. 
Assim, teremos:

 

Colocando-se  em evidência, 
no denominador, vem:

                                                                  

 
(12)

Fazendo uma mudança de variável tal 
que  , ou seja,

 (13)

A expressão (13) nos permite defi -
nir um novo intervalo de integração, ou 
seja, quando a variável α assumir o valor  
a nova variável t tenderá para o infi nito. A 
diferencial dα  também pode ser extraída 
de (13) e substituída em (12). Fazendo as 
simplifi cações, temos:

                            

  

Portanto, o raio gaussiano é                          .                                                           

Com este raio Gauss calculava o ex-
cesso esférico de cada triângulo usando a 
expressão abaixo, onde a e c são os lados 
do triângulo e B’ o ângulo medido com o 
teodolito.

 (14)

Para calcular o triângulo plano eram 
necessários os respectivos ângulos planos a 
partir da aplicação do teorema de Legen-
dre. Os ângulos esféricos A’,B’,C’ eram me-
didos com teodolito. Na equação A’ + B’ 
+ C’ = 1800 + (w+ε), onde w era o erro 
de fechamento do triângulo, a soma (w+ε) 
era conhecida, mas não o valor de cada 
uma das parcelas isoladamente. Para resol-
ver este impasse, preliminarmente, era feito 
um cálculo aproximado considerando que 
a soma das duas parcelas fosse o excesso 
esférico. Assim o ângulo plano aproximado 
(A) seria:

                                                                                
 (15)

Analogamente, calculavam-se os ou-
tros dois ângulos planos e o triângulo era 
calculado pela trigonometria plana:

                                                                                                
 (16)

∴
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Assim, cálculo do excesso esférico 
aproximado era feito pela fórmula abaixo:

 (17)

Para a rede de triangulação de Hanno-
ver essa aproximação era sufi ciente e Gauss 
tinha o valor do erro de fechamento de cada 
triângulo w =  A’ + B’ + C’ - (1800+ε). Ele 
distribuía esse erro pelos ângulos, de modo 
que as correções atendessem ao método 
dos mínimos quadrados. 

O maior triângulo medido sob orien-
tação de Gauss, o triângulo Inselberg-Bro-
cken-Hoher Hagen foi somente para a 
pesquisa do excesso esférico, pois não per-
tencia à triangulação de Hannover. Ele teve 
cerca de 14,85348” para o excesso esférico 
e a redução dos três ângulos para ângulos 
planos, calculada por ele, teve os valores 
4,95113”; 4,951104” ; 4,95131”. Estes 
valores constam do Resumo de seu traba-
lho Disquisitiones Generales Circa Superfícies 
Curvas apresentado em 1827 à Real Socie-
dade de Göttingen.

7 – Coordenadas intrínsecas ou naturais

Se uma curva é defi nida em relação 
a um sistema de coordenadas retangulares, 
sua equação se modifi ca quando ela é des-
locada conservando a sua forma inaltera-
da e nem sempre é fácil identifi car se duas 
equações representam a mesma curva se 
ela ocupar diferentes posições em relação 
ao sistema de referência. Entretanto, se ela 
for expressa por coordenadas intrínsecas ou 
naturais sua equação não depende da esco-
lha do sistema de coordenadas. Isto, tam-
bém vale para superfícies e, antes de Gauss, 
Euler e Lagrange já sabiam disto, pois usa-
vam o comprimento de um arco e a curva-
tura como coordenadas intrínsecas.

É fácil ver que uma relação entre a 
curvatura e o comprimento de um arco 
proporciona uma equação intrínseca para 

uma curva plana. Em LAGRANGE (1779), 
constata-se que ele representava o com-
primento de um arco sobre a superfície 
da Terra por , onde ds 
representa um elemento de arco de me-
ridiano e qdt, um elemento de arco de 
paralelo. No caso de Gauss, ele obteve o 
comprimento elementar de arco, como 
será mostrado mais adiante, representan-
do-o por , e muda a 
forma de representá-lo usando as coorde-
nadas (u,v). Desta maneira, o comprimento 
do seu arco elementar é representado por 

, onde e,f,g são 
também funções de u e v. Para a medida 
da curvatura ele criou uma nova expressão 
contendo somente estas grandezas e os 
seus coefi cientes são determinados pelas 
derivadas de primeira e de segunda ordem. 
Portanto, para conhecer a medida da cur-
vatura, seria necessário apenas conhecer 
a expressão geral do seu elemento linear, 
não sendo mais necessária a expressão da 
superfície curva em termos das coordena-
das x,y,z. Como um resultado direto des-
te encaminhamento, Gauss estabeleceu o 
memorável teorema:

Se a superfície curva, ou parte dela, 
pode ser desenvolvida sobre outra superfície, 
a medida da curvatura em todos os seus pon-
tos permanece inalterada após o desenvolvi-
mento.

Este teorema permitiu que a teo-
ria das superfícies fosse observada de um 
novo ponto de vista e um vasto campo de 
investigação se abriu. Por se manter a cur-
vatura, facilmente se conclui que as fi guras 
construídas sobre a superfície, suas peque-
nas áreas e os ângulos entre as direções, 
nas proximidades do ponto considerado, 
fi cam inalterados. Estas pegadas nos enca-
minham para a sua projeção cartográfi ca 
que usou para o mapeamento do Reino 
de Hannover, hoje conhecida como proje-
ção conforme de Gauss, que traremos mais 
adiante neste trabalho.
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8 – Quantidades fundamentais de Gauss

Para chegar à expressão do compri-
mento de um arco da superfície, Gauss re-
presenta a superfície curva, no sistema de 
coordenadas x,y,z e, a seguir, expressa-a 
em termos das grandezas u,v. Ao variar es-
tes valores regularmente, forma-se sobre a 
superfície uma família de curvas e assim, em 
vez de representar um elemento linear di-
ferencial em termos das coordenadas x,y,z 
na forma a seguir:

 (18)

ele o representa em termos das coordena-
das u,v, uma vez que considera a equação 
da superfície curva em função destas novas 
variáveis, isto é:

 (19)

As diferenciais totais de (19) são:
                                                     
 
                                                     
  (20)

Elevando ao quadrado as equações 
(20), substituindo o resultado na equação 
(18) e fazendo as operações algébricas e 
simplifi cações chega-se a:

 (21)

onde os coefi cientes e,f,g são conhecidos 
como quantidades fundamentais de Gauss 
e suas expressões são:

                                                   
 (22)

                                                

Sobre a supefície curva as linhas u,v 
formam retângulos elementares. Em geral, 
a distância elementar ds sobre ela pode ser 
mostrada com a diagonal desse retângulo.

A equação (21) é apresentada em 
LAGRANGE  e GAUSS (1891)  com as 
notações características de Gauss. Na bib-
liografi a mais moderna, essa equação é de-
nominada primeira forma fundamental de 
Gauss para a superfície considerada e os 
coefi cientes e, f, g são as quantidades fun-
damentais de Gauss.

9 – As quantidades fundamentais de 
Gauss para o elipsoide

Se a superfície curva for o elipsoide de 
revolução, as linhas sobre a sua superfície 
correspondem à variação regular da latitude 
geodésica ϕ e da longitude λ, no lugar de 
v e u, respectivamente, a equação (21) as-
sume a forma

 (23)

Seja um retângulo elementar sobre 
o elipsoide, abaixo. A Figura 2 mostra dois 
pontos P e Q sobre a superfície infi nita-
mente próximos um do outro. 

Figura 2 – Retângulo elementar. Fonte: Internet

As curvas correspondentes a ϕ e λ 
passam pelo ponto P e as curvas ϕ+dϕ e 
λ+dλ  formadas pelas curvas podem for-
mar uma fi gura plana, cujos lados opostos 
são linhas paralelas abrangendo uma área 
da infi nitamente pequena. O ângulo entre 
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as curvas ϕ e λ, como são retas paralelas, 
vale . As distâncias ele-
mentares ao longo das curvas ϕ e λ podem 
ser obtidas a partir da equação (21) conside-
rando o fato que ao longo da curva-ϕ, ϕ é 
um valor constante, entao dϕ= 0 e ao longo 
da curva-λ, λ é uma constante e dλ=0. De-
sta maneira a distância elementar ao longo da 
curva-λ, um meridiano, é

 
  , então:

  (24)

Analogamente, a distância elementar 
ao longo da curva-ϕ, um paralelo, é

                                                                                          (25)

Vale lembrar que M e N são os raios 
de curvatura das seções normais ao elip-
soide.

Percebe-se em LAGRANGE e 
GAUSS (1891) uma grande semelhança 
entre o método usado  por Gauss com o 
de Lagrange. Lagrange representa por ds a 
distância elementar ao longo do meridiano 
e por qdt ao longo do paralelo, ou seja, La-
grange representava por q o raio do para-
lelo Ncosϕ. O elemento de longitude para 
Lagrange é dt. A principal diferença entre 
eles é o fato de Gauss considerar aquelas 
quantidades fundamentais no estudo da 
métrica da superfície, por exemplo, na de-
terminação do ângulo entre duas curvas 
sobre a superfície.

10 – O ângulo w entre as curvas sobre a 
superfície curva

O ângulo w desempenha um pa-
pel importante no estudo das projeções 
cartográfi cas. Na fi gura 2, considerando o 
triângulo elementar com um lado ds, apli-
cando a lei dos cossenos, levando em conta 

as expressões (24) e (25) e lembrando que                                                               
                                     :

  (26)

as equações (26) e (21), em conjunto, dão 
uma expressão para o ângulo w entre as 
curvas da rede coordenada traçado sobre a 
superfície curva:

     (27)

Portanto, podemos dizer que: se as 
linhas curvas que cobrem a superfície e se  
interceptam em ângulo reto, ou seja, for-
mam uma família de curvas ortogonais, então 
w = 90º e cosw = 0. A condição a ser cum-
prida para garantir isto é que f = 0.

Fazendo-se w = 900 na expressão 
(26) e considerando (24) e (25), o elemen-
to ds2 do elipsoide é:

 (28)

portanto, as quantidades fundamentais de 
Gauss para o elipsoide são:

      (29)

analogamente na esfera, como N=M=R, 
temos:

    (30)
 

11 – Escolha de um sistema de projeção
 
O cálculo e o ajustamento da triangu-

lação de Hannover seriam feitos com mais 
simplicidade, se a triangulação pudesse ser 
considerada sobre uma superfície plana. 
Todo o levantamento topográfi co, assim 
como o mapeamento da região, também 
poderiam ser realizados neste plano. Estas 
poderiam ser as pegadas que justifi cariam 
que Gauss se ocupasse em pesquisar um 
método para transformar a região de Han-

; ;

=
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nover sobre um plano, pois esta era uma 
exigência de qualquer construtor de mapas, 
representar a superfície da Terra sobre um 
plano. Várias projeções já estavam em uso, 
tais como a cilíndrica de Mercator, a plana 
estereográfi ca e a cônica de Lambert. 

Já mencionamos no item 2 – Ante-
cedentes que Lagrange considerou Lambert 
o primeiro a generalizar o problema do ma-
peamento da Terra em 1772. Lagrange  (LA-
GRANGE e GAUSS – 1891) também trata 
dessa generalização onde os paralelos e os 
meridianos são considerados como curvas 
genéricas quaisquer a determinar, segundo 
condições impostas para o mapeamento. 
No trabalho de Lagrange, como estudo 
de caso, ele considera a Terra elipsoidica e 
deduz as leis das projeções de Mercator e 
estereográfi ca.

Por sua vez, Gauss, sob a perspectiva 
de geodesista, fez a análise das vantagens e 
desvantagens dessas projeções e se propôs 
a fazer uma reconsideração matemática da 
questão. Em um de seus trabalhos apresen-
tados em 1822 ele perguntava: 

“Que sistema de mapeamento faria a 
projeção mais fi el possível de partes peque-
nas de uma superfície de modo que a imagem 
fosse similar ao original?”

Daqui emerge um tema profundo: 
a pesquisa de invariantes, ou seja, as quan-
tidades envolvidas na similaridade entre a 
imagem e o objeto a ser projetado que 
permanecem inalteradas. Porque o levanta-
mento topográfi co envolvia medida de ân-
gulos entre as linhas de visada para os pon-
tos sinalizados sobre a superfície terrestre, 
Gauss, naturalmente, considerou aquelas 
três projeções, por representarem um ângu-
lo medido na superfície da Terra sem defor-
mação, e os estudos realizados por Lagrange 
(LAGRANGE e GAUSS, 1891). O tema so-
bre a pesquisa dos invariantes já foi, resumi-
damente, apresentado antes, neste artigo.

12 – Representação conforme

No estudo de Gauss na publicação 
LAGRANGE e GAUSS (1891) percebe-se 
semelhanças e diferenças com o método 
de Lagrange. A primeira semelhança foi 
na adoção de coordenadas intrínsecas, já 
mencionada no item 7 deste artigo; como 
primeira diferença, citam-se as chamadas 
quantidades fundamentais usadas por Gauss 
para representar o elemento de arco. 
Acrescenta-se, ainda, como semelhança o 
uso da função de variável complexa:

 (31)

A seguir, faz-se um resumo do caminho 
seguido por Lagrange, para mostrar o grau 
de profundidade com que o assunto da gen-
eralização da construção de cartas geográfi -
cas era tratado antes de Gauss.

Lagrange relaciona uma distância 
elementar D do plano (x,y), a carta, com 
sua homóloga d sobre a superfície curva, 
a Terra, destacando que, em geral, elas 

não são iguais, assim  

onde m é o fator de escala, portanto 
. A seguir, 

ele faz uma mudança de variável chamando 
 e  para tornar a equação na 

forma                                              , onde 
os valores x e y são funções de t e u. Para 
chegar à variável complexa, ele cria duas 
grandezas auxiliares α e β, tal que:

Somando e subtraindo a primeira 
equação com a segunda previamente multi-
plicada por  e fatorando, tem-se:
  
   (31a) 

Vemos que Lagrange, simplesmente, 
fatorou a soma de dois quadrados, como se 
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faz usualmente na álgebra e formou funções 
que serão integráveis se α+β  for fun-
ção de   e  α - β  for função 
de .

Para generalizar, Lagrange denotou por f e F 
duas funções indeterminadas quaisquer, de 
sorte que:

Substituindo estas equações nas equações 
(31a) e integrando, tem-se:

que nos dará:

As funções f e F são arbitrárias e são 
determinadas recorrendo-se a condições 
iniciais, por exemplo, se fi zermos t = 0  te-
mos o primeiro meridiano; se t = constante 
os valores de x e y formam um meridiano. 
Lagrange aconselha que a maneira de de-
terminar as funções arbitrárias seja a mais 
simples possível de acordo com o objetivo 
que se tenha. Ele acrescenta que a determi-
nação dessas funções é muito difícil, não só 
em casos particulares como no caso geral. 

Fica evidente que Gauss concorda 
com a opinião de Lagrange, pois no seu 
trabalho em LAGRANGE  e GAUSS (1891) 
ele usa as suas quantidades fundamentais e 
chega, praticamente, onde Lagrange chegou 
e, tal como Lagrange, se limita a analisar al-
guns casos particulares tal como a projeção 
de Mercator. 

Com respeito ao fato de ser muito 
difícil a determinação das funções f e F, 
veremos mais adiante, que Gauss utilizou 
a série de Taylor considerando uma variável 
v, conceituando-a como isométrica, e impôs 
condições iniciais adequadas, no centro de 
projeção (v0,u0), que permitiram determinar 
as derivadas da função f (v), que consistiam 
dos coefi cientes dos termos da série. Então, 
a procura de suas pegadas sugere a pergun-
ta: Por que ele considerou a variável v como 
isométrica? Para tentar conhecer a resposta 
desta pergunta, vamos procurar fazer o 
caminho que Gauss teria seguido.

Gauss estabeleceu que, para duas su-
perfícies serem representadas uma sobre a 
outra devem ter sobre cada uma delas uma 
família de curvas, que são suas linhas coor-
denadas e haver uma correspondência biuní-
voca entre essas linhas. Portanto, se (u,v) são 
as variáveis que defi nem as linhas sobre a su-
perfície a ser representada e (X,Y) as varíáveis 
que correspondem às linhas sobre a superfí-
cie de projeção, para haver a correspondên-
cia biunívoca, é necessário que se cumpra:

  ;  

Vamos expressar as quantidades fundamen-
tais de Gauss por letras maíusculas na su-
perfície de projeção e por letras minúsculas 
na superfície a ser representada, a superfície 
datum, por exemplo o elipsoide. Desta ma-
neira temos:

Como sabemos, os coefi cientes E,F,G re-
presentam derivadas parciais de  
e de  em relação a u e v. No seu 
estudo em LAGRANGE  e GAUSS (1891), 
Gauss cria dois vetores com origem nos 
pontos dados inicialmente, cujas compo-
nentes são  os valores das derivadas parciais. 
Aplica o conceito de produto interno entre 
esses vetores para determinar o ângulo en-
tre eles, que são tangentes às linhas coor-
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denadas. Após simplifi cações, para ângulo 
entre as linhas coordenadas na superfície de 
projeção, tem-se:

 

Analogamente, para a superfície a ser 
representada, tem-se:

 
 

No plano de projeção de Gauss as linhas 
coordenadas formam uma rede ortogonal, 
portanto 0, logo F = 0. Com essas 
considerações, dS2 toma a forma:

 (32)

Como a projeção é conforme, as linhas 
homólogas sobre a superfície datum, aquela 
a ser representada, também se cortam em 
ângulo reto, por conseguinte f =0 , então 
ds2 será dado pela expressão abaixo:

 (33)

Pode-se dizer que uma condição necessária 
e sufi ciente para que uma representação 
seja conforme é que exista semelhança “no 
infi nitesimal”. A proporcionalidade entre as 
distâncias elementares dS e ds também vale 
para fi guras, por exemplo um triângulo. A 
fi gura na projeção é tanto mais semelhante 
quanto menores forem os tamanhos de 
ambas. A razão de semelhança é  
ou:

                                     (34)

Portanto, a representação conforme 
é fi el no que diz respeito aos ângulos e 
aproxi-mada em relação às distâncias, po-
dendo oferecer uma imagem muito al-
terada se a região for grande. Como o fa-
tor de escala, ou razão de semelhança, m 
varia com a posição do ponto da região, 
podemos escrever:

                                              (35)

Tanto a distância dS  quanto a ds são 
aqui consideradas como diferentes de zero. 
Entretanto, ao se estabelecer a hipótese de 
sua anulação, abriu-se uma porta de entrada 
para uma generalização que levou às curvas 
isótropas e aos sistemas isométricos, como 
se expõe a seguir.

13 – Curvas imaginárias

Gauss tratou dos números complexos 
quando apresentou sua tese de doutorado 
e no estudo publicado em 1822 em LA-
GRANGE e GAUSS (1891), mas talvez, ele 
tenha revisitado esse tema na década de 
1820-30 com o propósito de estabelecer 
condições rigorosas que a superfície datum 
e a superfície de projeção devessem cum-
prir em um ponto. Ele deve ter resgatado 
conhecimentos pretéritos desenvolvidos 
na Escola Politécnica francesa por Gaspar 
Monge (1746–1818) e outros matemáti-
cos, aos quais deve ter tido acesso. Se o 
retângulo elementar da Figura 2 fi casse cada 
vez menor, tanto ele quanto sua diagonal 
fi cariam reduzidos a um ponto. Nesta hipó-
tese, se teria ds2 = 0. Ao se estabelecer 
esta hipótese fi cou generalizado o conceito 
de distância, até então admitida como um 
número real positivo, ou seja . Essa 
generalização levou a admitir curvas para as 
quais ds2 = 0 denominadas curvas isótropas. 
Nessa linha de raciocínio tinha-se que cum-
prir no plano isótropo que contém essas 
curvas:

ou seja,   
ou,  usando   como unidade imaginária,   

. Integrando esta equação, após 
a translação e rotação convenientes para 
anular a constante de integração, se obtém:

                                         (36)
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Realmente, a generalização da distân-
cia como ds2 = 0 e as curvas isótropas de-
vem ter sido a porta de entrada que Gauss 
usou para ampliar o conceito de número 
complexo. Ele expressa seu pensamento 
no seguinte texto retirado de KARLSON 
(1961):

“Durante este outono, preocupei-me 
largamente com a consideração geral das su-
perfícies curvas, o que conduz a um campo 
ilimitado (...). Estas pesquisas ligam-se pro-
fundamente com muitos outros assuntos, in-
clusive (...) como me sinto tentado a dizer (...) 
com a metafísica da geometria, e não é sem 
ingentes esforços que me consigo arrancar às 
consequencias que daí advém qual seja, por 
exemplo a verdadeira metafísica das grande-
zas negativas e imaginárias. Em tais ocasiões, 
sinto vibrar em mim, com grande vivacidade 
o verdadeiro sentido de , mas creio que 
será extraordinariamente difícil expressá-lo 
com palavras [o grifo é meu].”

Vale lembrar que, no século XVII e 
XVIII, o infi nitamente pequeno, que fugia à 
percepção física humana, era tratado com 
metafísica (Roque – 2013).

14 – O Sistema isométrico

Considerando-se duas superfícies e 
sobre cada uma delas uma rede de cur-
vas isótropas como linhas coordenadas, 
podemos escrever as suas equações funda-
mentais de Gauss como:

e           

Ao usar curvas isótropas como linhas 
coordenadas, Gauss apelou para a metafísi-
ca da geometria, pois no plano isótropo 
sendo dX2 e dY2 diferentes de zero resulta 

. Portanto, para se 
formar um sistema isométrico sobre as su-
perfícies, deve-se impor as condições E = 
G = 0 e  e = g = 0. 
Por conseguinte:

 e                                   (37)

Dividindo, uma pela outra, as duas 
equações (37) e considerando a equação 
(35), conclui-se que:

                                                         (38)

As equações (37) e (38) mostram 
que, se as curvas isótropas de duas superfí-
cies se correspomdem, então dS e ds são 
proporcionais. Esta conclusão levou Gauss 
a afi rmar que: 

“uma condição necessária e sufi ciente para 
que uma representação seja conforme é que 
se correspondam as curvas isótropas” (STRUIK, 
1966).

Dado que esta correspondência pode 
se realizar, efetivamente, para qualquer par 
de superfícies, resulta que duas superfícies 
sempre podem se representar conforme-
mente uma sobre a outra. Para eliminar os 
termos retangulares dudv Gauss fez uma 
transformação das coordenadas  (u,v)  para 
as coordenadas (u1 , v2)  por meio das rela-
ções abaixo:

u = u1 +  iv1    ,    v = u – iv1                   (39)

As primeiras formas fundamentais da 
superfície de projeção, dS2, nas novas coor-
denadas são obtidas diferenciando as equa-
ções (39) e substituindo-as na respectiva 
equação (37), ou seja,

 ,     (40)

então,

                                                
           

Analogamente, para a superfície-obje-
to ou superfície datum temos:

      

,  ou,

(41)

(42)
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onde F e f são funções de u1 e v1.

Generalizando, pode-se afi rmar que 
um sistema é necessariamente conforme 
se curvas coordenadas forem adotadas de 
modo que as primeiras quantidades funda-
mentais de Gauss ds2 sejam expressas na 
forma baixo.

         

Gauss denominou este sistema como 
sistema isométrico (ou isotérmico). Por 
serem iguais os comprimentos de du e dv 
podemos caracterizar a natureza dos siste-
mas isométricos dizendo que eles dividem 
as superfícies em quadrados infi nitesimais. As 
equações (41) e (42) expressam a proprie-
dade que: duas superfícies admitem repre-
sentação conforme sempre que um sistema 
isométrico de uma delas corresponda a um 
sistema isométrico da outra.

 
15 – Associação do sistema isométrico 
com a função de variável complexa

Para estabelecer essa associação, seria 
preciso mostrar como se pode obter so-
bre uma superfície uma infi nidade de siste-
mas isométricos. Para atingir este propósito, 
Gauss deve ter suposto que além do sistema 
determinado pelas equações (37), (38), (39) 
e a síntese feita pela equação (43), existia 
outro sistema isométrico, defi nido em fun-
ção de (u,v) por

 = constante,
 = constante.

Neste caso, existiriam duas funções , 
H(α,β), tais que as quantidades fundamen-
tais de Gauss  da rede isométrica, seriam:

.

Considerando que o sistema de linhas de 
(44) era isométrico, as suas quantidades 
fundamentais de Gauss eram:

(44)

                                                    .

Como  condição necessária e sufi ci-
ente para que o sistema (44) seja isométrico 
é que E = G = 0,  pode-se escrever:

       (45)

e

                                                      (46)

Ao se igualar as equações (45) a zero e 
achar suas raízes, tem-se:

 
,
 

O trabalho de Gauss publicado em 
LAGRANGE e GAUSS (1891), elaborado 
por ele antes de 1822, mostra que essa re-
lação já era usada. O texto abaixo dá con-
ta que elas também eram conhecidas por 
d’Alember e Euler. Entretanto, futuramente, 
foram creditadas a Cauchy e Riemann.

A teoria das funções de variável com-
plexa  permite estabelecer condições precisas 
que devem cumprir um par de regiões e seus 
contornos. Essas condições aparecem no tra-
balho de Jean de Rond d’Alember em 1752. 
Mais tarde, Euler conectou essas condições à 
função analítica em 1797 e Cauchy em 1814. 
Entretanto, somente em 1851, quando Rie-
mann apresenta a sua teoria das funções, é 
que houve a cristalização dessas condições 
que fi caram conhecidas como “Condições de 
Cauchy-Riemann” (Fonte: Internet).

Percebe-se que  as pegadas de Gauss 
passam por esses trabalhos de d’Alembert e 
Euler quando ele estabelece que: duas su-
perfícies representadas em sistemas isomé-
tricos podem ser transformadas uma sobre 
a outra, de uma infi nidade de maneiras, por 
uma função analítica arbitrária de variável 
complexa. Uma propriedade importante 
desta transformação é a conformidade, ou 

(43),
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seja, não deforma os ângulos. Portanto, 
se referirmos uma superfície S (u,v) a um 
sistema isométrico (u e v) e, analogamente, 
outra superfície  a outro sistema 
isométrico (u1 e v1), a correspondência u = 
u1 ,  v = v1 estabelece uma representação 
de S sobre S1. O que permite escrever o 
teorema abaixo.

Teorema: Se u = constante, v = constante 
formam um sistema de coordenadas isomé-
tricas,  qualquer outro sistema isométrico es-
tará defi nido por

   ,   ,

sendo  e ,  as com-
ponentes real e imaginária de uma função 
analítica arbitrária de variável complexa v+iu 
(Struik, 1966).

Facilmente se percebe que as coorde-
nadas cartesianas (x,y) do plano formam um 
sistema isométrico e, por conseguinte, pode-
se escrever um corolário do teorema anterior 
“qualquer representação de uma superfície so-
bre o plano, de forma que um sistema isomé-
trico daquela corresponda às retas do plano x 
= contante, y = constante é conforme e estas 
representações são as únicas transformações 
conformes da superfície sobre o plano”. Qual-
quer função analítica de uma variável com-
plexa realiza uma dessas transformações.

16 – Parâmetros isométricos do elipsoide

A expressão (28), reescrita abaixo, 
fornece o elemento ds2 do elipsoide:

onde dλ representa a diferença de longitude 
entre a longitude λ do ponto considerado e 
a longitude λ0 do meridiano que passa pelo 
centro da projeção, o meridiano central. Co-
locando  em evidência a expressão 
anterior toma a forma:

 (52)

A expressão (52) representará um 
sistema isométrico se for adotada a variável 
v, tal que:

                
                 (53)

Como já se mostrou no item 12 deste ar-
tigo, esta variável também foi usada por La-
grange e Gauss (1891), antes de 1822, sem 
que eles se referissem a sistemas isométri-
cos.
Substituindo (53) em (52), teremos:

       (54)

Gauss denominou a variável v de latitude 
isométrica ou variável de Mercator. Ela tam-
bém é conhecida pelos hidrógrafos como 
latitude crescida.

17 – A projeção conforme de Gauss

Na sua publicação em LAGRANGE 
e GAUSS (1891), Gauss generaliza o mé-
todo de construção de cartas geográfi cas, 
mas não leva o assunto ao nível da aplica-
ção como o conhecemos atualmente. Em 
1822, ele ganhou o prêmio da Universida-
de de Copenhagen, Dinamarca, com o tra-
balho “Theoria attractionis...” em conjunto 
com a ideia de sobrepor uma superfície 
sobre outra, concluindo daí que as duas 
seriam similares nas suas parcelas/partes 
mais pequenas. Este estudo foi publicado 
em 1823, e viria a dar origem a publicações 
posteriores, em 1843 e 1846, sob o título 
“Untersuchungen über Gegenstände der 
Höheren Geodäsie”. A obra “Theoria com-
binationis observationum erroribus minimis 
obnoxiae” (1823), com o seu suplemento 
(1828), abordou a estatística matemáti-
ca e, em particular, o método dos mínimos 
quadrados (Fonte Internet). Como mostra 
a natureza de seus trabalhos, ele estava en-
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volvido com a matemática teórica e prática, 
esta aplicada à engenharia do levantamento 
topográfi co. O autor deste artigo não teve 
acesso às publicações acima mencionadas, 
portanto as pegadas de Gauss sobre a pro-
jeção de Gauss, na forma como a conhece-
mos hoje, serão procuradas na bibliografi a 
que teve acesso.

Como já dissemos, Gauss desenvolveu 
o seu método de mapeamento do Reino de 
Hannover em 1822, partindo da função de 
variável complexa escrita em (31) e repetida 
abaixo, representando por λ a variável u:

Uma particularidade que se pode desta-
car sobre o sistema isométrico (x e y) é que 
Gauss, contrariamente ao que é usual em 
matemática, adotou as retas x = constante 
como retas verticais no plano e não como 
retas horizontais. A razão disto foi a sua 
experência no levantamento topográfi co 
de Hannover. Nos teodolitos, os ângulos 
eram, e são, medidos no sentido horário, 
assim como os ângulos denominados azi-
mutes.  Gauss considerou o eixo-x apontado 
para cima e, desta maneira, os quadrantes 
topográfi cos seriam idênticos aos quadran-
tes trigonométricos. No círculo trigonomé-
trico, o sentido positivo de crescimento de 
um ângulo é contrário ao sentido horário, 
nos relógios analógicos.

Desde o seu estudo apresentado em 
LAGRANGE e GAUSS (1891), em 1822, a 
função analítica f não era conhecida. Gauss 
não procurou uma fórmula cerrada tal como 
aquelas da projeção cilíndrica de Mercator, 
cônica de Lambert e plana estereográfi ca. 
Ele preferiu desenvolver a função              
em série de Taylor obtendo um polinômio 
cujos coefi cientes eram as derivadas da fun-
ção, no centro da projeção. Ele sabia, dos 
trabalhos de Euler, que qualquer polinômio 
era uma função analítica, pois cumpria as 
condições expressas nas fórmulas (50) e 
(51). Para o centro de projeção ele adotou

Göttingenn (Jordan, 1961). Uma alternativa 
ao desenvolvimento em série, implicava em 
realizar uma “dupla projeção” consistindo de, 
inicialmente, fazer a transformação conforme 
do elipsoide sobre uma esfera e, a seguir, o ma-
peamento desta no plano, usando a fórmula 
da projeção transversa de Mercator. Gauss 
só fez essa dupla projeção em 1843, mas 
deixou poucos detalhes de seu desenvolvi-
mento original. Ela foi adaptada por Oskar 
Schreider e usada no levantamento topográ-
fi co da Prússia, de 1876 a 1923. Ela também é 
conhecida por projeção de Gauss-Schreider. 
Em 1912 Louis Krüger reavaliou ambos os 
trabalhos, o de Gauss e o de Schreiber, e as 
adaptações feitas por ele originaram a pro-
jeção de Gauss-Krüger (Deakim , 2010).

Gauss via os desenvolvimentos em 
série como um recurso para simplifi car um 
problema, quando a obtenção ou a utilização 
de fórmulas cerradas era muito laboriosa. 
Esta maneira de ver o tema é escrita por ele 
na seção 18 do seu trabalho “Investigações 
Gerais a Cerca das Superfícies Curvas”, apre-
sentado à Real Sociedade de Göttingen em 
1827, (GAUSS, 1827), ele escreve:

“(...) os desenvolvimentos em série, os 
quais são abundantemente sufi cientes 
para as práticas requeridas quando so-
mente uma porção fi nita da superfície 
é levada em consideração, não apre-
sentam difi culdade; e as fórmulas deles 
derivadas abrem uma proveitosa fonte 
para a solução de muitos problemas 
importantes.” (Gauss, 1827).

18 – O desenvolvimento em série

Usualmente a diferença de longitude 
é representada por , onde  
é a longitude do centro de projeção e   é a 
longitude do ponto considerado. Com esta 
notação, a expressão  
será escrita como:

(55)
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Os parâmetros v e  são isométricos 
e a função  é analítica. Na parte 
esquerda da equação x e y são coordenadas 
cartesianas no plano de projeção e formam, 
em conjunto, uma parte real e outra a parte 
imaginária, que está multiplicada por i. Na 
parte da direita de (55), v é a variável real e 

 é a parte imaginária.

Desenvolvendo em série de Taylor o se-
gundo membro de (55), tem-se:

(56)

Para estabelecer as equações da sua pro-
jeção a partir do desenvolvimento em série, 
Gauss impôs duas condições:

1 – o eixo-x representa o meridiano que 
passa pelo ponto central da projeção; e

2 – o fator de escala ao longo do eixo-x é  
uma constante .

A primeira condição exige que, em (56), 
quando

        ,

isto é, x é somente função da variável iso-
métrica v e, por isso, . Isto signifi ca 
que o meridiano central de longitude  
é a origem da diferenças de longitude 

.

A segunda condição exige que, quan-
do y = 0 implica que , onde m 
é a distância medida desde o equador até 
ao centro da projeção, sobre o meridiano. 
Gauss impôs para a sua projeção, que essa 
distância fosse representada em verdadeira 
grandeza. Daí vem a interpretação geo-
métrica da projeção de Gauss, “um cilindro 
tranverso ao elipsoide tangencia-o ao longo 
de um meridiano.” Há outros casos desta 

projeção como Gauss-Schreider e Gauss-
Krüger que consideraram k0 diferente de 1. 
Como para y = 0 tem-se x = f(v), signifi ca 
que, na projeção de Gauss

                                            (57)

é uma condição necessária fi cando, assim, 
determinado o primeiro termo do desen-
volvimento em série de (56). Os demais 
termos têm as derivadas sucessivas de (57) 
que  tornam (56) completamente resolvida 
ao se obterem as derivadas.

Para obter as derivadas sucessivas, 
basta considerar o seguinte:

1 – da defi nição de latitude isométrica a sua 
forma diferencial é  ;

2 – o numerador da diferencial da latitude 
isométrica é um arco elementar de meridi-
ano, ou seja, ;

3 – Para se obter  , aplicamos 
a regra da cadeia para diferenciação na ex-
pressão , ou seja,

                                                         
                                  (58)

De           obtemos             

e de   tiramos   .

Levando estas novas razões diferencias em 
(58), teremos:

(59)

As derivadas de maior ordem foram 
obtidas a partir desta.

Cabe aqui destacar um pormenor que 
diz respeito à adoção da esfera auxiliar. Em 
geodésia, para o cálculo dos triângulos esféri-
cos Gauss adotou uma esfera osculatriz no 
centro de cada triângulo. Os raios de cada 
esfera eram diferentes, porque os raios de 

,
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Onde, denota-se por segunda excentrici-
dade  , sendo a e b os semi-
eixos maior e menor da elipse meridiana, 
respectivamente.

Substituindo as derivadas sucessivas 
na expressão (56), operando as potências 
de i, agrupando as partes real e imaginária 
e identifi cando-as com o membro da es-
querda x+iy, temos abaixo as expressões 
da projeção comforme de Gauss, onde  
está expresso em radianos.

curvatura M,N das seções normais principais 
do elipsoide eram calculados com o valor da 
latitude φ correspondente a cada triângulo. 
Com estes valores, calculava-se o excesso 
esférico de cada triângulo pela expressão 
(17). Da mesma forma, como a projeção de 
Gauss se aplica a uma faixa de grande ampli-
tude em latitude, , os raios 
de curvatura variam com a latitude ϕ, conse-
quentemente, a variação de N tem que ser 
levada em conta no cálculo da derivada da 
expressão (59) e nas demais derivadas.

, sendo 
                                        

                 (60)

Aplicando a regra da cadeia da derivação:

(61)

Ao fi nal das derivações chega-se a:
(62)

As demais derivadas são obtidas por este 
caminho, e resumimos em (63):

sendo,                       .

O arco de meridiano m é calculado por:

Trata-se de uma integral elíptica e, por isso, não pode ser integrada pelos métodos clás-
sicos.  Aplica-se ao integrando uma expansão binomial e, após a expansão, integra-se termo 
a termo obtendo-se o polinômio abaixo, depois das devidas simplifi cações:

 

(64)

(63)



78

...

onde os coefi ciente A, B, C, D, E e F são 
desenvolvimentos em série em termos da 
excentricidade do elipsoide. Por exemplo: 

A estas coordenadas adicionam-se 
uma translação de origem denominadas 
falso-norte e falso-leste. 

O trabalho de Gauss não se esgota 
aqui, pois no levantamento topográfi co de 
Hannover, ele tratou da tranformação in-
versa, ou seja, transformar as coordenadas 
planas x e y em coordenadas geodésicas 
ϕ e λ; da transformação do azimute geo-
désico em azimute no plano de projeção e 
vice-versa, usando as respectivas reduções 
angulares que reduzem as tangentes da 
linha geodésica à sua corda, nos extremos 
da linha geodésica; do coefi ciente de defor-
mação linear. Foi uma grande contribuição 
à Geodésia.

19 – Considerações fi nais

Até 1840 Gauss atuou como coor-
denador do levantamento topográfi co de 
Hannover. Os matemáticos não se confor-
mavam com seu afastamento da matemáti-
ca pura, achavam que o seu trabalho como 
geodesista era um desvio de suas energias. 
Entretanto, ele deixou marcas de seu gê-
nio inventivo na matemática aplicada, que 
ecoaram na matemática pura dos séculos 
seguintes e na teoria geral da relatividade de 
Einstein. A partir de Gauss, pode-se con-
cluir que houve uma modernização da geo-
désia e da cartografi a. Na sua conceituação 
de superfície curva, tudo se passa como se 
fosse obtido um molde ao se aplicar uma 
película, como uma folha fi na de cobre, so-
bre uma superfície curva qualquer obtendo 
a imagem das fi guras na superfície objeto. 

Isto permitiu-lhe concluir que, nas vizinhan-
ças do ponto central, a curvatura da superfí-
cie-imagem é igual à curvatura da superfície-
-objeto.

A geometria diferencial fi cou enri-
quecida e o estudo da métrica das super-
fícies generalizou-se e, ao mesmo tempo, 
simplifi cou-se com as quantidades fun-
damentais de Gauss que, ao impor-lhes 
condições caracterizam-se proprieda-
des específi cas das superfícies e de suas 
transformadas. Por exemplo, ao impor 
E = G= 0 e resolver equações do tipo 

, emer-

giram as condições que hoje se conhecem 
como “condições de Cauchy-Riemann”. 
Essas condições atestam a analiticidade de 
uma função. 

A conclusão de que qualquer sistema 
isométrico pode ser transformado em ou-
tro por uma função de variável complexa, 
permitiu que ele chegasse, de maneira sim-
ples, à sua projeção conforme, pelo desen-
volvimento em série de .

Em notação de função de variável 
complexa z = f(w), w = v + iλ representa 
o plano de Mercator e z = x + iy o plano 
de Gauss. Então,  a projeção conforme de 
Gauss pode ser interpretada como a cor-
respondência biunívoca os planos de Mer-
cator e de Gauss.

A partir de Gauss a ciência deixa os 
muros das academias, onde se reuniam 
grupos seletos de indivíduos, e deságua 
nas universidades aumentando a quanti-
dade desses adeptos. Gauss expressou as 
novas ideias da sua época de uma forma 
tal que, embora fortemente infl uenciado 
por matemáticos formados segundo os 
ideais da Escola Politécnica francesa, ele 
baseava seus estudos no rigor da orienta-
ção alemã.
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SO (HN-Refo) Sanderson Cavalcante de Oliveira 1

1 Instrutor do Curso de Agulha Magnética do CAHO – Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografi a para Ofi ciais da 
 Marinha do Brasil. Instrutor de Marés para o C-APHN para Sargentos.
2  Magnésia de Thessaly  localiza-se na Grécia e onde esse material magnético havia em abundância. Magnésia na 
 Turquia era uma província grega que foi conquistada pelos turcos em 1393.

RESUMO

A agulha magnética é o mais antigo 
instrumento de navegação e, com poucos 
melhoramentos, é ainda usada hoje em 
dia, por tantos quanto naveguem, qualquer 
que seja o tipo ou porte de seu navio ou 
embarcação. Faz parte da segurança e da 
efi ciência dos navios que fazem o transpor-
te marítimo, onde se verifi ca que 95% do 
comércio exterior acontece por vias maríti-
mas. A Classe “Amazonas” foi originalmen-
te construída para a Marinha de Trinidad e 
Tobago. Apesar de dois dos navios terem 
sido concluídos no tempo e estarem aguar-
dando a entrega, inclusive com treinamento 
de tripulação em curso no Reino Unido, o 
Governo de Trinidad & Tobago cancelou a 
compra em setembro de 2010. Em dezem-
bro de 2011, foi relatado que a Marinha do 
Brasil estava interessada na compra dos 
navios e, possivelmente, até cinco navios 
adicionais do mesmo projeto. A venda, por 
£133 milhões, foi então confi rmada em 2 
de janeiro de 2012. O Navio Patrulha Oce-
ânico (NaPaOc) “Amazonas” foi incorpora-
do à Marinha do Brasil em 29 de junho, em 
Portsmouth, Reino Unido. Durante sua via-
gem de um mês ao longo da costa africana, 
ancorando nas cidades de Natal (Rio Gran-
de do Norte)  e Salvador (Bahia)  em se-
tembro, chegou ao Rio de Janeiro (cidade) 

FLUXGATE – A MODERNA AGULHA 
MAGNÉTICA DO NaPaOc “AMAZONAS” 

no dia 5 de outubro. É neste contexto que 
a agulha magnética do NaPaOc “Amazonas” 
recentemente adquirido pela Marinha do 
Brasil, será aqui apresentada mostrando 
suas qualidades para o desempenho de sua 
função – A Patrulha Naval.

 
Palavras-Chave: Declinação magnética; 
Loran-C; GPS; Azimute; Fluxgate; Dygo-
gram; Bitácula; Pelorus, COLREG-72/IMO.

1 – INTRODUÇÃO

A humanidade fi cou conhecendo o 
magnetismo quando o homem observou 
os fenômenos de atração que certas rochas 
produziam sob o ferro. Embora não conhe-
çamos a época exata em que isto aconte-
ceu, admitamos que tenha sido por volta 
de 1200 a.C, quando o ferro alcançou a 
Grécia, vindo da Ásia Menor2. Tais fenôme-
nos fi caram sendo conhecidos pelo nome 
de magnetismo, segundo uns, porque foi 
um pastor grego, Magnes, quem primeiro 
observou a atração exercida por certas ro-
chas sobre a ponta de ferro de seu bastão; 
segundo outros, porque tais rochas eram 
abundantes em Magnésia, na Ásia Menor. 
No mundo moderno, as transações co-
merciais entre os países acontecem por vias 
oceânicas e para se determinar sua posição 
correta e rumos do navio com precisão e 
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segurança, basta apertar algumas teclas nos 
modernos equipamentos embutidos de 
novas tecnologias, que em um instante, o 
resultado desejado aparece. O navegante 
ainda assim, deve sempre ter a seu lado 
uma boa agulha magnética, pois na falta de 
energia e nas demais condições em que os 
equipamentos tecnológicos não puderem 
ser usados, isto é, quando a giro entrar em 
precessão, é na agulha magnética que o 
nauta irá navegar com segurança. Para que 
isso seja possível, ela deverá estar compen-
sada e em boas condições de funcionamen-
to para fornecer informações confi áveis. 

No passado os navios eram construí-
dos de madeira. A agulha magnética indicava 
o Norte Magnético relativamente bem. Os 
anos passam, o desenvolvimento tecnológi-
co surge na Europa. A Revolução Industrial 
na Inglaterra passa a fabricar navios de aço, 
e aos poucos, os navios construídos de ferro 
vão aparecendo nos mares. A agulha magné-
tica que funcionava tão bem, não mais indica-
va o norte. Desvios de algumas dezenas de 
graus surgiam sem explicação devido à incor-
poração de canhões, verdugos e de couraça 
nos costados dos navios para se protegerem 
dos tiros de artilharia durante os ataques dos 
corsários e dos navios piratas.

A estrela guia do navegante apresen-
tava desvios provenientes do magnetismo 
permanente e do magnetismo induzido, não 
mais podendo indicar o norte magnético com 
precisão, (a declinação magnética era muito 
pouco conhecida) que devido aos desvios re-
siduais suas indicações eram, às vezes, erráti-
cas. Muitas agulhas magnéticas foram parar de 
volta aos paióis e ali permaneceram sucatea-
das como ferro velho porque suas indicações 
de rumos e marcações não inspiravam con-
fi ança aos navegantes da época.

A ciência entrou em cena. O mate-
mático e advogado escocês ARCHIBALD 
SMITH publicou em 1843 equações sobre 
os desvios da agulha magnética de um na-
vio, sofrido pelos campos magnéticos per-

manentes e induzidos nos ferros do próprio 
navio. Este trabalho tinha sido apresenta-
do no livro de Claude Joseph Vernet, The 
Shipwreck, 1772, que relatava o acidente 
ocorrido próximo às Ilhas Scilly, 25 milhas 
ao largo da costa de Cornwall, com o nau-
frágio de quatro navios da marinha inglesa, 
comandada pelo Almirante Shovel que não 
acreditava que existia a declinação magné-
tica e com isso, mais de dois mil marinhei-
ros morreram nesse naufrágio. O acidente 
aconteceu por falta de conhecimento so-
bre a declinação magnética e da tempesta-
de que aconteceu na região. Por séculos, 
nos navios de madeira, a agulha magnética 
funcionava muito bem. Havia desvios, po-
rém pequenos, sem problema para a nave-
gação. Mas com o advento da construção 
de navios de aço com máquinas a vapor, 
os desvios provocados pelos ferros, pelos 
canhões e couraça, somados à declinação 
magnética e ao magnetismo vertical do in-
terior da Terra, criaram uma grande crise na 
navegação nos idos de 1800. 

A formulação matemática do desvio 
da agulha para todos os rumos e locais no 
mar era necessária a fi m de compreender e 
compensar a agulha. Assim, Smith tornou-
-se um proeminente especialista nessa área 
de atividade e com o Capitão Frederick J. 
Evans, ele estendeu seu tratamento mate-
mático para modalidades de medição dos 
parâmetros magnéticos de um navio, e tam-
bém inventou métodos gráfi cos para o cál-
culo do desvio magnético para os rumos de 
quaisquer navios, uma vez que esses parâ-
metros fossem encontrados, ou seja, a Cur-
va de Desvios residuais para a análise mate-
mática dos coefi cientes da assinatura mag-
nética da embarcação. As construções cha-
madas de dynamogonio-grams (diagramas 
de momento angular), ou de forma abre-
viada, dygograms, foram criadas para calcu-
lar esses parâmetros (fi gura 8). Mas houve 
um momento em que as forças magnéticas, 
esse triunfo da Matemática e da Física sobre 
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os mistérios da declinação magnética, fo-
ram mal compreendidas na defi nição desse 
cenário, quando centenas de naufrágios e 
milhares de vidas foram perdidas no mar. A 
Matemática e a Física foram apenas mais um 
capítulo de enriquecimento da História e da 
Ciência. Atualmente, a agulha magnética é 
preterida e por isso, os sistemas de rádio-
-navegação, tais como LORAN - C, GPS e 
Sistemas de Navegação Inercial com o anel 
Giroscópio de fi bra óptica, as Agulhas Gi-
roscópicas e outros equipamentos moder-
nos, têm reduzido um pouco a utilização 
de agulhas magnéticas nos navios. Contu-
do, ensina o Instrutor: “A agulha magnética 
é algo como o extintor de incêndio. Quando 
o incêndio começa, o extintor é a esperança 
para extingui-lo, assim como a agulha mag-
nética, quando faltar energia elétrica a bordo 
em viagem ou quando o sistema de rádio-
-navegação falhar... é ela, a estrela guia do 
navegante, que em alto mar vai garantir uma 
navegação com segurança para o navegante 
chegar ao seu destino”. 

2 – O ÍMÃ DE KAUFMANN (KAUF-
MANN STABILIZER ™)

Não poderia 
deixar de citar este 
revolucionário dispo-
sitivo que aos pou-
cos, vem substituindo 
o imã de balde na bi-
tácula dos navios que 
estão sendo constru-
ídos atualmente. É 
um novo dispositivo 
instalado nas mo-
dernas agulhas mag-
néticas para anular o 
magnetismo vertical 
do centro da Terra, 

que atua nos ferros doces verticais e provoca 
o desvio de banda dos navios quando nave-
gando nos rumo 000o e 180o. 

O ímã de Kaufmann elimina o desa-
jeitado ímã de balde, comumente associado 
com o magnetismo induzido nas tradicionais 
agulhas magnéticas. Todo o sistema é mui-
to compacto. Na sua forma mais simples, o 
ímã de Kaufmann é uma matriz de magne-
tos ligados por uma bucha de plástico, que 
é encaixada sobre uma haste rosqueada. Ao 
girar essa matriz, os ímãs podem ser movi-
dos para cima ou para baixo na haste com 
grande precisão e, portanto, o campo mag-
nético gerado na agulha pode ser corrigido 
com grande controle. Após defi nir o con-
junto para a posição correta, os ímãs são 
fi rmemente fi xados por aperto das porcas, 
acima e abaixo da matriz de magnetos. (fi -
gura 1).

3 – O RECEPTOR GPS

O GPS a bordo substitui o emprego 
da Bússola Magnética?  Não. O receptor 
GPS é um equipamento eletrônico, logo 
necessita de uma fonte de alimentação para 
o seu funcionamento e a Agulha Magnética 
é independente de qualquer suprimento de 
energia, funcionando apenas com o mag-
netismo do planeta Terra. Ainda, a Agulha 
Magnética indica o azimute em tempo real, 
já o Receptor GPS não, porque este indica 
o rumo em função da posição que o navio 
se encontrava anteriormente e sempre es-
tará atrasado com a proa real. Por isto que a 
Agulha Magnética é um instrumento funda-
mental para determinar o risco de colisão, 
identifi cando a marcação de uma embarca-
ção em aproximação, conforme a regra 7 
da COLREG-72/IMO (Convenção sobre o 
Regulamento Internacional Para Evitar Abal-
roamentos no Mar, 1972).

4 – AGULHA GIROSCÓPICA

As agulhas giroscópicas são cada vez 
mais utilizadas a bordo dos navios mo-
dernos, não apenas como referência para 

Figura 1– Ímã de Kaufmann
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obtenção de rumos e marcações (para go-
verno e observação de Linha de Posição), 
mas também como componentes básicos 
de um sistema de Navegação Inercial e para 
prover dados de direção, balanço e caturro 
para Sistemas de Armas e Sistemas Integra-
dos de Navegação. O giroscópio é baseado 
no movimento periódico em um corpo de 
prova para detectar os deslocamentos cau-
sados pela aceleração de Coriolis que age 
sobre essa massa de prova.  Contudo, o 
período de oscilação para se obter a inér-
cia giroscópica é um pouco maior do que 
o movimento pendular não amortecido: 
cerca de 86 minutos. Tem como limitação 
uma fonte constante de energia elétrica e é 
muito sensível às fl utuações de energia. Está 
sujeita a avarias próprias de equipamen-

tos complexos e requer uma manutenção 
adequada, feita por técnicos especializados. 
Tem a vantagem de apontar para o norte 
verdadeiro, em vez do meridiano magnéti-
co. É portanto, independente do magnetis-
mo terrestre e muito simples na sua utiliza-
ção. Como a ponta norte da giro leva três 
períodos para se estabilizar, a agulha deve 
ser ligada 5 horas, antes do navio zarpar (86 
x 3 = 258 minutos; 4,5 horas, aproximada-
mente) (fi gura 2). Atualmente a agulha pode 
se estabilizar em 30 minutos, desde que se 
oriente o eixo do rotor próximo do meri-
diano verdadeiro do local, enquanto que a 
agulha magnética está sempre pronta para 
o navio suspender. A seguir, cálculo para a 
giro se orientar no meridiano verdadeiro do 
local:

5 – AGULHAS MAGNÉTICAS DIGITAIS 
– FLUXGATE (AZIMUTH 1000)

Com o avanço da ciência, atualmente 
existem as agulhas de fl uxo magnético que 
apresentam um mostrador digital ou um 
mostrador analógico eletronicamente repro-
duzido, no lugar de uma rosa graduada (fi -

gura 3). Ao invés de a rosa circular com um 
conjunto de imãs (matriz magnética) apoiado 
no seu centro e livre de giro, existente nas 
agulhas convencionais, as agulhas de fl uxo 
magnético utilizam um sensor eletrônico es-
tacionário, montado cobertas abaixo, alinha-
do com a quilha do navio (eixo diametral). 
Este sensor detecta as mudanças de direção 

Figura 2 – Espiral do eixo de rotação com amortecimento. Três períodos (A, B, C) que o 
giroscópio necessita para buscar o norte. Fonte: Navegação: a Ciência e a Arte Vol. I. 
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da quilha do navio com relação ao campo 
magnético terrestre e envia informações 
(centenas de leituras por segundo) para um 
microcomputador, que calcula continuamen-
te as médias dessas leituras e apresenta va-
lores precisos e estáveis do rumo magnéti-
co. As agulhas de fl uxo magnético são muito 
precisas (0,5º) e, além disso, o seu sinal digi-
talizado pode ser facilmente transmitido para 
outros equipamentos tais como LORAN C, 
GPS, “plotters”, Radar, etc. ou para indicado-
res remotos (repetidoras) (fi gura 7).

6 – BÚSSOLA FLUXGATE

A Bússola Fluxgate (Magnetômetro 
de Fluxo Saturado) incorpora um sistema 
eletromagnético de corrente alternada (AC) 
que é desbalanceado nas proximidades de 
um campo magnético externo. Esse desba-
lanceamento eletromagnético induz tensões 
nas bobinas do sistema. A amplitude e a fase 
das tensões indicam a relativa orientação do 
campo magnético da Terra com a precisão 
de 0,5˚ nos rumos do navio com capacida-
de de transmitir para repetidoras instaladas 
no Passadiço, radares, pelorus, GPS, etc. É 
também conhecida por Fluxvalve (fi gura 4).

A desvantagem do FLUXGATE é ter 
que ser alimentada por energia elétrica o 
que reduz a sua efi ciência, mas neste caso, 
não impede que a navegação continue a 
leitura dos rumos pelo timoneiro através 
do periscópio da bitácula que se encontra 
instalada no tijupá,  já que aquela não preci-
sa de eletricidade para indicar os rumos de 
governo. 

O Magnetômetro de Fluxgate foi 
desenvolvido durante a Segunda Guerra 
Mundial para detecção de submarinos, o 
seu sensor é constituído por dois núcleos 
paralelos de um material com permeabili-
dade magnética muito elevada, em volta de 
dois enrolamentos –  primário e secundário 
– feitos com sentidos contrários.  Quando 
uma corrente alternada é aplicada a um 
dos núcleos, gera-se em ambos um campo 
magnético induzido, de igual direção e sen-
tidos contrários. Na ausência de um campo 
externo a corrente aplicada é escolhida de 
modo que os núcleos não atinjam a satura-
ção. Neste caso, o sinal de tensão é nulo. 
Se outro campo magnético exterior se fi zer 
presente, será denunciado por uma satura-
ção no núcleo, e neste caso, o submarino 
será detectado.                                                                                 
 

Como uma bússola magnética tradicio-
nal, a bússola eletrônica determina a direção, 
avaliando os campos magnéticos da Terra. 
No entanto, ao invés de depender de um 
pequeno ímã, as bússolas fl uxgate são nor-
malmente feitas com bobinas de fi o que uti-
lizam energia elétrica para amplifi car o sinal 
direcional. Ao contrário da agulha magnéti-
ca tradicional, que se baseia em uma agulha 
móvel, que é colocada em cima do ímã, o 
fl uxgate não tem partes móveis. Ao invés de 
apontar em direção ao polo Norte, a bússola 
eletrônica mede a corrente elétrica, e é esta 
corrente que é utilizada como um sinal que 
pode ser transmitido para outros dispositivos 
eletrônicos. A bússola eletrônica tem vanta-
gens e desvantagens. A desvantagem mais 

Figura 3 – AZIMUTH 1000. Fonte: Owner´s Manual – KVH 
Industries, Inc.
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óbvia é a sua necessidade de energia elétri-
ca. A maioria dos usuários pode manter uma 
bússola magnética tradicional à mão como 
backup para as situações que causam uma 
falta de energia elétrica. Também são menos 
estáveis e têm mais chance de mau funcio-
namento devido a componentes eletrônicos 
defeituosos. A maioria dos navegadores con-
sideram a vantagem de ter a capacidade de 
se conectar a outros equipamentos de nave-
gação, e que vale a pena esses riscos. Outra 
vantagem sobre uma bússola tradicional é 
que o fl uxgate pode ser colocado em loca-
lizações remotas. Isto é vantajoso porque a 
infl uência magnética de outros equipamen-
tos no passadiço altera a leitura de um ou 
outro tipo de agulha magnética tradicional. 
É por isso que as bitáculas das agulhas mag-
néticas tradicionais estão sendo instaladas no 
tijupá e através de um tubo periscópio o ti-
moneiro consegue governar o navio.

7 – O NaPaOc “AMAZONAS”

O NaPaOc “Amazonas”  é um navio 
moderno e está dotado de uma excelente 
Agulha Magnética com essas novas tecnolo-
gias e com os recursos da eletrônica. Dispõe 
de um sistema de transmissão de rumos e 
marcações magnéticas do tijupá para o pas-
sadiço, através do FLUXGATE instalado na 

Figura 4 – Esquema de instalação do FLUXGATE. Fonte: própria.

Figura 5 – Bitácula de fibra da agulha magnética. 
Fonte: própria.

Figura 6 – FLUXGATE instalado na parte  inferior da 
cuba. Fonte: própria.

base da bitácula de fi bra (fi guras 5 e 6). No 
passadiço está instalada a repetidora da agu-
lha magnética (fi gura 7). Está equipada com 
placas de Barlow e barra de Flinder´s. A agu-
lha dispõe de Imã de Balden (fi gura 6).
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Figura 7 – Repetidora da agulha magnética do tijupá, 
instalada no passadiço. Fonte: própria.

Figura 8 – Dygogram. Fonte: Magnetic Deviation

8 – Representação gráfi ca do dygogram 
para se determinar os desvios através da 
plotagem dos coefi cientes A, B, C, D e e 
da assinatura magnética do navio.

Comprehension Compensation and 
Computation. Ron Doerfl er – April 19, 2009

Para o cálculo dos coefi cientes exatos 
do desvio da agulha, as fórmulas são: 

9 – CONCLUSÃO

Para se chegar a um desenvolvimen-
to tecnológico dessa monta, transformando 
uma agulha magnética com interfaces para 
outros equipamentos eletrônicos foi um es-
forço extraordinário. Os cientistas, os ma-
temáticos e os navegantes levaram  muito 
tempo para desvendar os mistérios dos 
desvios da agulha e da declinação magné-
tica quando a Revolução Industrial passou a 
construir navios em aço com máquinas al-
ternativas, equipados com canhões e coura-
ça nos costados à guisa de proteção contra 
os piratas. Muitas viagens oceânicas foram 
necessárias para se conseguir as fórmu-
las matemáticas para a resolução dos pro-
blemas da navegação. A longitude era um 
grande mistério. Naquela época, não se co-
nhecia a maneira de se calcular a longitude, 
logicamente por falta do cronômetro para 
medir o tempo rotacional da Terra. Gran-
des personagens do passado muito contri-
buíram para a recuperação da agulha mag-
nética, que estava desacreditada na época 
da Revolução Industrial, nomes como Cap-
tain Flinders, George Airy, William Scoresby, 
Archibald Smith e F. J. Evans. 

 O tempo passou, a Matemática, Fí-
sica, Química e Eletrônica foram as “fer-
ramentas” necessárias para que o NaPa 
“Amazonas”  hoje esteja equipado com 
uma excelente agulha magnética, graças 
aos novos inventos e às novas tecnologias, 
fruto dos esforços de mentes brilhantes 
dos cientistas e navegadores do passado. 
Nisso a guarnição do NaPa “Amazonas” 
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pode, com certeza, singrar os mares de-
sempenhando a Missão de Patrulhamen-
to para o qual foi designado, testando a 
agulha com FLUXGATE e a repetidora no 

Passadiço, ora governando pela giro, ora 
governando pela agulha magnética, tanto 
faz. O navio está bem equipado com esta 
agulha! 
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COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS 
HIDROGRÁFICOS EM ARRAIAL DO CABO (RJ) 

EM DUAS SITUAÇÕES: VERÃO E INVERNO 

RESUMO
 
O município de Arraial do Cabo, situa-

do na Região dos Lagos do Estado do Rio de 
Janeiro, possui importância sócio-ambiental e 
econômica devido às atividades voltadas para 
o turismo, a pesca e a operação do porto do 
Forno. Parâmetros hidrográfi cos coletados 
em duas campanhas quase-sinóticas nas en-
seadas de Arraial do Cabo (EAC), no verão 
(23/02/2012) e no inverno (11/07/2012), 
foram interpolados por Análise Objetiva, pa-
ra obtenção das distribuições horizontais e 
verticais dos campos termohalinos. A partir 
das seções verticais, foram calculados os gra-
dientes verticais desses parâmetros. Dados 
correntográfi cos, de vento local e de imagens 
de satélites da Temperatura da Superfície do 
Mar (TSM), também foram utilizados neste 
estudo. Os resultados mostram que as águas 
nas EAC se apresentaram estratifi cadas no 
verão, enquanto que no inverno se apre-
sentaram quase-homogêneas. Em ambas 
campanhas os ventos sopraram de NE e as 
correntes fl uíram para SW.

Palavras-chave: dados hidrográfi cos, estra-
tifi cação e Cabo Frio.

ABSTRACT 

The city of Arraial do Cabo, located 
in the Lakes Region of the State of Rio de 

Janeiro, has environmental and socio-eco-
nomic activities in the region, focused on 
tourism, fi shing and operation of the port of 
Forno. Hydrographic parameters collected 
in two synoptic surveys  in Arraial do Cabo 
bays (ACB) in the summer (February 23th, 
2012) and in the winter (July, 11th, 2012) 
were interpolated using Objective Analysis 
to obtain horizontal and vertical distributions 
of the thermohaline fi elds. Vertical gradients 
of those parameters  were calculated from 
the vertical sections. Current and local wind 
data, and satellite images of Sea Surface 
Temperature (SST), were also used in this 
study. The results show that the water in 
the ACB is vertically stratifi ed  in summer 
and quasi-homogeneous in winter. In both 
surveys the winds were blowing from the 
NE and the currents fl owed to SW.

Keywords: hydrographic data, stratifi cation 
e Cabo Frio.

1– INTRODUÇÃO

As enseadas de Arraial do Cabo (EAC) 
estão inseridas na Plataforma Continental 
Sudeste do Brasil (PCSE) e compreendem a 
área de estudo localizada entre as posições 
geográfi cas de latitudes 22° 57,7’S e 23° 
00,19’S e longitudes 041° 58,7’W e 042° 
01,2’W. As EAC apresentam importância 
sócio-ambiental e econômica na Região dos 

1  Mestre em Oceanografi a Física pelo Instituto Oceanográfi co da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP – 
 Brasil e pesquisador do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – Arraial do Cabo, RJ – Brasil. 
 E-mail: sandro@ieapm.mar.mil.br.
2  Doutor em Oceanografi a Física e Meteorologia pela Universidade de Miami – Miami, Flórida – Estados Unidos 
 da América. Professor Titular do Instituto Oceanográfi co da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP – Brasil. 
 E-mail: bmcastro@usp.br.
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Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, e es-
tão situadas dentro da Reserva Extrativista 
Marinha do Arraial do Cabo, criada por 
Decreto em 03/01/1997, para garantir a 
exploração autossustentável e a conserva-
ção dos recursos naturais renováveis na lo-
calidade em prol da comunidade pesqueira 
de Arraial do Cabo. O município de Arraial 
do Cabo também é um importante pólo tu-
rístico do Estado do Rio de Janeiro e possui 
instalado dentro das EAC o porto do Forno, 
inaugurado em 1972.

As EAC são limitadas a oeste e nor-
te pela região continental do município de 
Arraial do Cabo, ao norte também pela ilha 
dos Porcos e a leste pela ilha do Cabo Frio. 
Apresentam características físicas únicas, 
com a presença da ilha do Cabo Frio, que 
constitui uma barreira natural para as intru-
sões de águas provenientes do mar aberto 
na zona mais costeira, e a existência de uma 
passagem natural e restrita das correntes 
da plataforma continental adjacentes entre 
as porções nordeste e sudoeste, chamada 
Boqueirão Sul (Figura 1).

A região de Cabo Frio é conhecida 
pela ocorrência do fenômeno da ressur-
gência costeira, que é estritamente físico 
porém de consequências importantes em 
outras áreas da Oceanografi a, tais como: 
Biológica (transporte de nutrientes e produ-
ção primária), Química (transporte de subs-
tâncias e trocas de gases com a atmosfera) e 
Geológica (erosão, transporte e deposição 
de sedimentos). A ressurgência costeira é 
o afl oramento de águas subsuperfi ciais de 
origem oceânica, frias e ricas em nutrien-
tes, na faixa costeira. A massa de água que 
ressurge em Cabo Frio é a Água Central do 
Atlântico Sul (ACAS), segundo MIRANDA 
(1985) e outros autores. O mecanismo bá-
sico da ressurgência costeira de Cabo Frio, 
similarmente a outras regiões de ressur-
gência costeira, é a divergência unilateral, 
nas proximidades da costa, do transporte 
de deriva do vento que aponta para o lar-
go, de acordo com ALLARD (1955), SILVA 

& RODRIGUEZ (1966) e CASTRO et al. 
(2006). Consequentemente, esse fenôme-
no depende da intensidade e da persistên-
cia dos ventos de E-NE, favoráveis à ressur-
gência costeira. FRANCHITO et al. (2008), 
em estudo sobre a interação entre a res-
surgência costeira e os ventos locais em 
Cabo Frio, utilizaram dados de TSM e série 
temporal de ventos de superfície por um 
período de dez anos, confi rmando que os 
baixos valores de TSM (caso da ressurgên-
cia) estavam associados com os ventos de 
nordeste que sopram com maior persistên-
cia de setembro a março. Outros processos 
podem facilitar ou difi cultar a ressurgência 
costeira forçada pela tensão de cisalhamen-
to do vento em Cabo Frio, como a largura 
da plataforma continental, a distância entre a 
Corrente do Brasil (CB) e a quebra da plata-
forma continental, a presença de meandros 
ou vórtices da CB, o rotacional da tensão 
de cisalhamento do vento e a variação ao 
longo do talude continental da força de gra-
diente de pressão. Uma revisão do estado 
atual do conhecimento sobre a ressurgên-
cia costeira de Cabo Frio é apresentada em 
CASTRO et al. (in prep).

Um modelo conceitual para a variação 
sazonal da estratifi cação  na parte central e 
norte da PCSE foi sugerido por CASTRO 
(1996). O autor constatou que a variação 
sazonal das propriedades físicas observadas 
na plataforma continental média nessa re-
gião, com a formação da termoclina sazonal 
e a estratifi cação vertical em duas camadas 
durante o verão, seguida do desapareci-
mento dessa termoclina e o relaxamento 
da estratifi cação vertical durante o inverno, 
está associada às variações sazonais do re-
gime de ventos  e de intrusão em direção à 
costa de águas oceânicas. A contribuição da 
variação sazonal da intensidade da radiação 
solar é relativamente menor nesse proces-
so de estratifi cação/desestratifi cação. Esses 
resultados foram detalhados e confi rmados 
por CASTRO (2014) e CERDA & CASTRO 
(2014).



90

De acordo com RAMOS (2011), pa-
ra um mês de verão em que a ressurgên-
cia costeira apresenta maior intensidade, 
a região da enseada da ilha do Cabo Frio 
apresenta a ACAS somente no seu canal 
norte, de entrada, e no fundo. Fora da en-
seada, esse autor observou a presença da 
ressurgência costeira na região sul da ilha. 
A ACAS, após afl orar na superfície seguiu 
rumo  sul, bordeando a costa do Rio de 
Janeiro. PAIXÃO et al. (in prep) observaram 
intrusões de águas relativamente mais frias e 
mais densas, de origem oceânica, nas EAC 
pelo Boqueirão Sul, sob a ação de ventos 
de sudoeste, após a ocorrência de ventos 
intensos e persistentes de nordeste no perí-
odo imediatamente anterior às duas campa-
nhas realizadas, e que propiciaram a ocor-
rência de ressurgência costeira na região. 
PAIXÃO et al. (2013) estudaram as con-
dições hidrográfi cas nas EAC em regimes 
distintos de ventos predominantes, tanto de 
sudoeste quanto de nordeste e observaram 
a presença de águas mais quentes, menos 
salinas e menos densas nas proximidades da 
praia dos Anjos quando comparadas com as 
demais regiões das EAC, em 20/12/2010, 
e atribuíram essa ocorrência ao lançamento 
de esgoto nessa praia. 

O objetivo geral deste trabalho é 
comparar os parâmetros hidrográfi cos nas 
EAC em duas situações, de verão e de in-
verno, associando-os à circulação local. As 
duas campanhas foram realizadas no âm-
bito do Projeto-Piloto de Circulação nas 
Proximidades do Porto do Forno, Arraial do 
Cabo, RJ (CirculAC), do Instituto de Estudos 
do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

2 – METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste trabalho foram utilizados dados 
de temperatura e de salinidade obtidos em 
21 estações (fi gura 1) com Conductivity, 
Temperature and Depth (CTD) em duas 
campanhas oceanográfi cas realizadas entre 
14:12 e 16:26 horas de 23 de fevereiro de 

2012 (verão, campanha V1) e entre 14:25 e 
15:41 horas de 11 de julho de 2012 (inver-
no, campanha I1), com apoio da Lancha de 
Emprego Geral e do Flexboat do IEAPM. A 
rapidez com que os dados foram coletados, 
quando comparada às escalas temporais de 
variação das propriedades físicas na região, 
no mínimo diurnas, conferem às campanhas 
V1 e I1 o caráter sinótico.

Após as concepções das grades ho-
rizontal e vertical, o método da Análise 
Objetiva a priori (PAIXÃO, 2008) foi em-
pregado para realizar as interpolações dos 
campos termohalinos horizontais no nível 
de 2 metros e junto ao fundo, e verticais na 
Radial A, defi nida pelas estações n° 10, n° 
11 e n° 12 (fi gura 1). A partir dos perfi s ver-
ticais de temperatura e de salinidade foram 
calculados os gradientes verticais desses pa-
râmetros, bem como foram calculadas as 
seções verticais dos gradientes na Radial A, 
também com emprego da Análise Objetiva 
a priori. 

Dados correntográfi cos no nível de 
1,5 m, com amostragens a cada 10 minutos, 
foram obtidos com correntógrafo Doppler 
nas duas campanhas oceanográfi cas entre 
14:20 e 16:30 horas em V1 e entre 14:40 
e 15:40 horas em I1. O correntógrafo foi 
fundeado nas proximidades da estação n° 
21, no Boqueirão Sul (fi gura 1). 

Dados de vento local da Estação 
Meteorológica de Superfície Automática 
do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), situada em Arraial do Cabo na lati-
tude 22° 58,56’S e longitude 042° 01,27’W 
(Figura 1) foram utilizados na campanha I1, 
enquanto que dados de vento da Estação 
Permissionária de Telecomunicações e 
Tráfego Aéreo (EPTA) do Sistema de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
(SISCEAB), da Aeronáutica, situada no ae-
roporto de Cabo Frio localizado na latitude 
22° 55,53’S e longitude 042° 04,76’W fo-
ram utilizados na campanha V1 (a estação 
meteorológica do INMET não coletou da-
dos durante a campanha V1). Ressalta-se 
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que a estação do aeroporto de Cabo Frio 
não coletou dados no período noturno en-
tre as 18:00 e 04:00 horas de todos os dias 
observados.

Imagens de satélites da TSM, do 
METEOSAT 9, disponibilizadas pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tam-
bém foram utilizadas neste estudo.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

As distribuições horizontais de tempe-
ratura no nível de 2 m e junto ao fundo, nas 
duas campanhas oceanográfi cas são apre-
sentadas nas fi guras 2 e 3, respectivamente. 
Na campanha V1 observa-se que as maio-
res temperaturas no nível de 2 m (23,5 °C) 
são encontradas nas proximidades da praia 
dos Anjos, enquanto que na campanha I1 
constata-se que a temperatura no mesmo 
nível é quase-homotérmica, de 22,6 °C, 
em toda a área de estudo (fi gura 2). Na 

Figura 1 – Disposição das estações e batimetria, em metros, nas enseadas de Arraial do 
Cabo. As estações 10, 11 e 12 definem a radial A. A estação meteorológica é do INMET.

campanha V1 as temperaturas junto ao fun-
do apresentam valores de 13 a 18 °C em 
todas EAC, indicando a presença da ACAS, 
exceto nas proximidades das praias dos 
Anjos, do Forno e do Farol (fi gura 3), onde 
as temperaturas são maiores. Na campanha 
I1 as EAC apresentam característica quase-
-homotérmica nas temperaturas junto ao 
fundo, com valores entre 22,4 e 22,6 °C, 
exceto nas proximidades do Boqueirão Sul, 
onde as águas são mais frias e alcançam 20,6 
°C (Figura 3). O valor 18 °C pode ser consi-
derado limite superior para temperatura da 
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Figura 2 – Distribuições horizontais de temperatura (°C) no nível de 2 m, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 
11/07/2012 (I1, direita), nas enseadas de Arraial do Cabo.

ACAS (MIRANDA, 1985), sendo um bom 
traçador para a mesma. Assim, durante I1 
não foi constatada a presença da ACAS nas 
EAC, ao contrário do verão.

 Para as distribuições horizontais de 
densidade convencional (σt) no nível de 2 
m (fi gura 4), observa-se que na campanha 
V1 ocorrem os menores valores de σt na 
praia dos Anjos (24 kg m-3) e na campa-
nha I1 observa-se a quase-homogeneidade 
nesse nível, com valores entre 24,3 e 24,4 
kg m-3. Na campanha V1 as densidades  
convencionais junto ao fundo apresentam 
valores entre 25,5 e 26,8 kg m-3 em todas 
EAC, exceto nas proximidades das praias 
dos Anjos, do Forno e do Farol (fi gura 5), 
onde as densidades são menores, enquan-
to que na campanha I1 σt junto ao fundo 

apresentou características quase-homogê-
neas, com variação entre 24,3 a 24,5 kg 
m-3 (fi gura 5), exceto no Boqueirão Sul, 
onde a densidade atinge 25,3 kg m-3. 

As confi gurações das distribuições 
horizontais de salinidade no nível de 2 m e 
junto ao fundo nas campanhas V1 e I1 (não 
apresentadas) são semelhantes às respectivas 
confi gurações de densidade convencional.

O histórico de boletins de balneabi-
lidade de praias de Arraial do Cabo para o 
ano de 2012 disponibilizado pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA) indica que 
houve duas amostragens no mês de feve-
reiro (dias 1 e 15/02) e duas amostragens 
em março (7 e 21/03) na praia dos Anjos. 
Nessas quatro amostragens a praia dos 
Anjos estava imprópria ao banho de mar.
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Figura 3 – Distribuições horizontais de temperatura (°C) junto ao fundo, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 
11/07/2012 (I1, direita), nas enseadas de Arraial do Cabo.

Figura 4 – Distribuições horizontais de densidade convencional σt (kg m-3) no nível de 2 m, em 23/02/2012 (V1, 
esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita), nas enseadas de Arraial do Cabo.
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As distribuições verticais de tempe-
ratura, densidade convencional e gradiente 
vertical de temperatura na Radial A podem 
ser observadas, respectivamente, nas fi gu-
ras 6, 7 e 8. Na campanha V1, constata-se 
a estratifi cação das águas com variação de 
temperatura entre 13 °C no fundo e 21,5 
°C junto à superfície fi gura 6). Abaixo do 
nível de 9 m são observadas temperaturas 
inferiores a 18 °C, e consequente presença 
da ACAS, na Radial A. O gradiente vertical 
médio de temperatura na campanha V1 é 
de - 0,21 °C m-1, na Radial A. Nessa cam-
panha o valor máximo do gradiente vertical 
de temperatura é de - 0,70 °C m-1 junto 
à superfície (fi gura 8). Na campanha I1, as 
águas apresentam-se quase-homotérmicas 
na Radial A, com variação de temperatura 
de 22,4 a 22,6 °C, como pode ser visualiza-
do na Figura 6. O gradiente vertical médio 
de temperatura na campanha I1 é pequeno 
(- 0,005 °C m-1) e o mapeamento desse 
gradiente é apresentado na fi gura 8. 

Figura 5 – Distribuições horizontais de densidade convencional σt (kg m-3) junto ao fundo, em 23/02/2012 (V1, 
esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita), nas enseadas de Arraial do Cabo.

Para as distribuições verticais de σt na 
Radial A (fi gura 7), observa-se que as águas 
estão estratifi cadas na campanha V1, com va-
riação de σt de 24,5 kg m-3 junto à superfície 
a 26,8 kg m-3 no fundo. Na campanha de 
verão o valor máximo do gradiente vertical 
de σt obtido é de 0,15 kg m-3 m-1 junto 
à superfície. Na campanha I1 as águas apre-
sentam-se quase-homogêneas na Radial A: 
σt varia entre 24,30 kg m-3 e 24,55 kg m-3 
(fi gura 7). Na campanha de inverno o gra-
diente vertical médio de σt  (0,005 kg m-3 
m-1) é signifi cativamente menor do que no 
verão, comprovando a característica de qua-
se homogeneidade na estação fria.

As confi gurações das distribuições 
verticais de salinidade na Radial A nas cam-
panhas V1 e I1 (não apresentadas) são se-
melhantes às respectivas confi gurações de 
densidade convencional. No verão a salini-
dade varia de 35,3 a 35,8, enquanto que no 
inverno varia de 35,4 a 35,6, indicando pe-
quena variação entre essas estações do ano.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXX 95

ARTIGOS

Figura 6 – Distribuições verticais de temperatura (°C) na Radial A, situada na porção norte das enseadas de Arraial do 
Cabo, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita), com vista de sudoeste.

Figura 7 – Distribuições verticais de densidade convencional σt (kg m-3) na Radial A, situada na porção norte das 
enseadas de Arraial do Cabo, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita), com vista de sudoeste.

Figura 8 – Distribuições de gradiente vertical de temperatura (°C m-1) na Radial A, situada na porção norte das 
enseadas de Arraial do Cabo, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita), com vista de sudoeste.
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Os perfi s verticais de temperatura na 
estação n° 21, situada no Boqueirão Sul, 
também indicam a presença da ACAS na ca-
mada sub-superfi cial abaixo do nível de 10 

Os diagramas T-S espalhados pa-
ra as campanhas V1 e I1 são apresenta-
dos na Figura 10. A dispersão dos pontos 
é maior em V1 do que em I1, indicando 

Figura  9 – Perfis verticais de temperatura (° C), na estação n° 21, situada no Boqueirão Sul, brutos (em azul) e 
tratados (em vermelho), em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita).

Figura  10 – Diagramas T-S espalhados, em 23/02/2012 (V1, esquerda) e em 11/07/2012 (I1, direita).

m na campanha V1 e ausência dessa massa 
de água durante a campanha I1, quando as 
temperaturas fi caram entre 20,5 e 22,6 °C 
(fi gura 9).

novamente a maior estratifi cação e a pre-
sença da ACAS na campanha de verão e 
a quase-homogeneidade na campanha de 
inverno.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXX 97

ARTIGOS

Os dados de correntes no nível de 
1,5 m, nas proximidades da estação n° 21, 
situada no Boqueirão Sul, indicam que du-
rante as coletas de dados hidrográfi cos na 
campanha V1 a corrente fl uiu para SW, com 

intensidade de até 0,28 m s-1 (fi gura 11), 
enquanto que na campanha I1 as águas 
também escoaram para SW, com magnitu-
de de até 0,42 m s-1 (fi gura 12).

Figura 11 – Séries temporais da direção (graus) e da intensidade (m s-1) da corrente 
nas proximidades do Boqueirão Sul, no período de 14:20 às 16:30 horas, em 
23/02/2012 (campanha V1).

Figura 12 – Séries temporais da direção (graus) e da intensidade (m s-1) da corrente 
nas proximidades do Boqueirão Sul, no período de 14:40 às 15:40 horas, em 
11/07/2012 (campanha I1).
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Os dados obtidos na EPTA, da 
Aeronáutica, situada no aeroporto de Cabo 
Frio entre os dias 15 e 23/02/2012 (fi gura 
13) mostram que os ventos sopraram de E/
NE de 09:00 horas de 15/02 a 12:00 ho-
ras de 22/02, quando passaram a soprar 
de NW e voltam a soprar de E/NE a partir 
das 13:00 horas de 22/02 até o término da 
campanha V1. A estação do aeroporto de 
Cabo Frio não coletou dados no período 
compreendido entre as 18:00 e 04:00 horas 
entre os dias 15 e 23/02/2012. Os ventos 

Figura 13 – Série temporal da direção (°) (aci-
ma) e intensidade (m s-1) (abaixo) do vento 
local obtido pela estação do aeroporto de Cabo 
Frio, no período entre os dias 15 e 23/02/2012. 
A direção do vento segue a convenção meteo-
rológica, indicando o ponto cardeal de origem.

Figura 14 – Série temporal da direção (°) (aci-
ma) e intensidade (m s-1) (abaixo) do vento 
local obtido pela estação do INMET, em Ar-
raial do Cabo, no período entre os dias 07 e 
11/07/2012. A direção do vento segue a con-
venção meteorológica, indicando o ponto car-
deal de origem.

obtidos na estação do INMET em Arraial do 
Cabo entre os dias 07 e 11/07/2012 (fi gura 
14) apresentaram direção NE entre 00:00 
e 15:00 horas de 07/07 quando foram pre-
dominantes de SW até as 19:00 horas de 
08/07. A partir desse horário passaram a 
oscilar entre NE/SE até as 21:00 horas de 
09/07 quando passaram a oscilar de SW/
NW até as 10:00 horas de 10/07. A partir 
desse horário os ventos sopraram de E/NE 
até o término das coletas de dados da cam-
panha I1.   

As imagens de satélites da TSM, do 
METEOSAT 9, disponibilizadas pelo INPE, 
indicam a presença de águas relativamen-
te mais frias no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro, em 23/02/2012 (fi gura 15), enquan-
to que na campanha I1 as imagens de satélites 
(não apresentadas) não indicam a ocorrência 
dessas águas frias na mesma região.
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Assim, em síntese, constamos que na 
campanha V1 as águas estavam estratifi cadas 
devido à presença da ACAS na camada sub-
-superfi cial em todas EAC, exceto nas pro-
ximidades das praias dos Anjos, do Forno e 
do Farol. A intrusão da ACAS é decorrente 
da intensidade e persistência dos ventos de 
E/NE (fi gura 13), favoráveis à ressurgência 
costeira, que sopraram na região na semana 
anterior à campanha V1, propiciando o res-
friamento das águas superfi ciais desde a Baía 
da Guanabara até o Cabo de São Tomé, in-
cluindo a região de Cabo Frio, conforme a 
Figura 15. Nessa campanha V1 a intrusão da 
ACAS ocorreu pela camada sub-superfi cial 
ao norte das EAC (fi gura 11), comprova-
da também pela presença dessa massa de 
água abaixo do nível de 10 m da estação 
n° 21, situada no Boqueirão Sul (Figura 9). 
Na campanha I1 constata-se a ausência da 
ACAS (fi gura 10) nas EAC, pois não foram 
observadas temperaturas inferiores a 18 °C  
(fi guras 2, 3, 6 e 9), isto é, não houve res-
surgência costeira nas EAC na época de I1. 

Figura 15 – Imagem de satélite da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), do METEOSAT 9, em 
23/02/2012 (campanha V1), disponibilizada pelo INPE.

Nota-se que, na semana anterior à data da 
campanha I1, houve períodos prolongados 
com ventos soprando do quadrante sul, 
desfavoráveis à ressurgência costeira (fi gu-
ra 14). Além disso, outros processos físicos 
podem ter contribuído para que a ressur-
gência costeira não fosse observada em I1. 
As águas mais quentes, menos salinas e me-
nos densas observadas na praia dos Anjos 
na campanha V1 (fi guras 2 e 4)  podem ter 
sido infl uenciadas pelo  lançamento de es-
goto na localidade, conforme já observado 
por PAIXÃO et al. (2013). O fato de a praia 
dos Anjos ser considerada imprópria para 
o banho de mar pelo INEA nos meses de 
fevereiro e de março de 2012 reforça essa 
possibilidade.

As diferenças em estratifi cação obser-
vadas entre as campanhas V1 e I1 estão de 
acordo com o modelo conceitual estabele-
cido por CASTRO (1996) e detalhado em 
CASTRO (2014) e, também com a climato-
logia de CERDA & CASTRO (2014).
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4 – CONCLUSÕES

Na campanha de verão, realizada em 
23/02/2012, as águas estavam estratifi cadas, 
com a presença da ACAS na camada sub-
-superfi cial em todas EAC, exceto nas pro-
ximidades das praias dos Anjos, do Forno 
e do Farol. A estratifi cação dessas águas é 
decorrente da intensidade e persistência 
dos ventos de E/NE, que sopraram na re-
gião desde 15/02/2012, e que propiciaram 
a ocorrência do fenômeno de ressurgên-
cia costeira e o consequente resfriamento 
das águas na região do litoral norte do Rio 
de Janeiro, incluindo Cabo Frio. A intrusão 

da ACAS, associada à ressurgência costei-
ra, ocorreu na camada sub-superfi cial, pelo 
norte das EAC.

Na campanha de inverno, realizada em 
11/07/2012, não foi observada a ressurgên-
cia costeira. Em consequência, as águas esta-
vam mais quentes e menos estratifi cadas do 
que na campanha de verão. Uma possível 
explicação para a ausência da ressurgência 
costeira é a presença de ventos do quadrante 
sul, desfavoráveis ao fenômeno, por períodos 
relativamente longos, na semana anterior à 
campanha observacional. Entretanto, outros 
processos físicos podem ter contribuído no 
bloqueio da ressurgência costeira. 
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RESUMO 

Os primeiros dados de corrente pro-
funda, com o uso de LADCP, foram coleta-
dos pela Marinha do Brasil em 2012. A partir 
da análise dos dados, verifi cou-se que estes 
apresentaram boa qualidade, entretanto foi 
necessário realizar alguns ajustes nos proce-
dimentos de coleta, principalmente no que 
se refere à percepção (detecção) do fundo 
pelo equipamento (bottom track). 

Esses dados serão utilizados, junta-
mente com os dados já coletados pelos 
navios da DHN, no aprimoramento das 
informações oceanográfi cas fornecidas pelo 
Centro de Hidrografi a da Marinha, bem co-
mo serão utilizados para a melhor compre-
ensão dos padrões da circulação profunda 
da porção oeste do Atlântico Sul. 

Palavras-chave: correntometria in situ; aná-
lise de dados; circulação profunda; LADCP. 

ABSTRACT

The fi rst deep ocean current data col-
lection using LADCP was conducted by the 
Brazilian Navy in 2012. From the data analy-
sis, it was found that they had good quality, 

but were required some adjustments in 
the acquisition procedures, particularly 
with regard to the seafl oor perception by 
the equipment (bottom track). These data 
will be used, with the others data already 
collected by vessels of DHN (Directory of 
Hydrographic and Navigation), to improve 
the oceanographic information provided by 
the Navy Hydrographic Center, and will be 
used to get a better understanding of the 
patterns of deep circulation in the western 
portion of the South Atlantic.

Keywords: data analysis; deep circulation; 
LADCP.

1 – INTRODUÇÃO 

Apesar da circulação profunda ter 
grande relevância para o balanço de calor 
dos oceanos e para a manutenção do cli-
ma na Terra, poucos são os dados in situ 
de correntes, disponíveis nesta região, prin-
cipalmente devido à difi culdade de aquisi-
ção de dados em grandes profundidades. 
Entretanto, com o advento dos LADCP 
(Lowered Acoustic Doppler Current Profi ler) 
tornou-se possível mensurar os valores de 
correntes ao longo de toda a coluna d’água, 
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uma vez que o equipamento é acoplado ao 
conjunto CTD-Rosette, permitindo a perfi -
lagem das correntes até o fundo oceânico, 
durante as estações oceanográfi cas. Com 
isso, ao longo dos últimos anos diversos 
trabalhos vêm utilizando este equipamento 
para o estudo da circulação profunda (p.ex.: 
Marnela et al., 2008; Nilsson et al., 2008, 
Bower & Furey, 2012).

O LADCP utiliza o mesmo princí-
pio de funcionamento do ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profi ler) de casco, obten-
do as informações das correntes a partir 
da diferença de frequência entre os pulsos 
emitidos e recebidos. Para o processamen-
to dos dados do LADCP, são utilizados os 
dados dos sensores de atitude do CTD 
(Conductivity, Temperature and Depth), do 
ADCP de casco e do GPS (Global Position 
System) do navio, para a obtenção de dados 
robustos, essenciais para os estudos da cir-
culação profunda e dinâmica dos oceanos.

2 – OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo prin-
cipal elencar os principais pontos a serem 
considerados para a operacionalização da 
coleta e análise de dados com LADCP, utili-
zando como referência as primeiras coletas 
realizadas pelos navios da Marinha do Brasil.

3 – METODOLOGIA

Conforme informado anteriormen-
te, o LADCP é acoplado à Rosette, perfi -
lando a coluna de água até o fundo, o que 
torna necessário alguns cuidados para ga-
rantir a qualidade dos dados a serem ad-
quiridos. Primeiramente, é imprescindível 
que os relógios de todos os equipamentos 
(i.e.: CTD, ADCP, GPS e LADCP) estejam 
sincronizados para se obter resultados ali-
nhados. Outro cuidado essencial é não uti-
lizar materiais ferro-magnéticos próximos 
ao LADCP, em especial para sua fi xação à 
Rosette (carrossel), dando preferência aos 

constituídos de aço inox 316 ou polietileno, 
para assegurar o correto funcionamento da 
sua bússola interna.

Com relação à qualidade dos dados, 
Thurnherr et al. (2010) afi rmam que de-
vem ser realizadas correções para o corre-
to cálculo dos seguintes parâmetros: velo-
cidade do som na água (calculada a partir 
das medições de temperatura e salinidade 
realizada pelo CTD); deriva do navio (re-
alizada pelo GPS científi co); velocidade no 
oceano superior (calibração dos dados com 
o ADCP de casco); e velocidade próximo 
ao fundo (calculada através da percepção 
do fundo pelo equipamento, denominada 
bottom track).

A Marinha do Brasil adquiriu os primei-
ros dados de LADCP em junho de 2012, 
durante a Comissão Oceano Leste III, a bor-
do do NOc Antares. Em agosto de 2013, a 
coleta de dados com LADCP foi sistemati-
zada durante a Comissão PNBOIA II/2013, 
no NHo Cruzeiro do Sul, sendo, a partir de 
então, realizada em todas as comissões de 
pesquisa oceânica da DHN. Atualmente, a 
MB utiliza um par sincronizado de LADCP 
WHM300kHz, da Teledyne RDInstruments, 
acoplado ao conjunto CTD-Rosette (fi gura 
1). Com esta confi guração, o LADCP vol-
tado para cima é denominado “Slave” e fi ca 
subordinado ao LADCP voltado para baixo, 
que é chamado de “Master”. 

Figura 1 – Conjunto CTD-Rosette-LADCP operando durante 
estação oceanográfica, na Comissão Oceano Leste III.
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Para o processamento dos dados, o 
CHM utiliza o pacote de rotinas Visbeck 
v10.8 (Visbeck, 2002), juntamente com 
os dados de CTD (Seabird 9Plus e 25Plus), 
ADCP de casco OS75 (Teledyne-RDI Ocean 
Surveyor 75 kHz) e do posicionador GPS 
científi co (Thales Navigation ADU 5).

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o processamento constatou-
-se que os dados coletados possuíam boa 
qualidade, baseado no resultado de corren-
tes medidas com o equipamento, apresen-
tado na fi gura 2. 

Figura 2 – Primeiros resultados de dados coletados com LADCP, pelos navios da Marinha do Brasil. Dados coletados 
a mais de 3.500 m de profundidade, na radial ao longo da latitude de 17° S, durante a Comissão Oceano Leste III, com 
o NOc Antares.

Entretanto, nos primeiros dados cole-
tados a partir de 2.000 m de profundidade 
foi possível identifi car um incremento sig-
nifi cativo do erro da velocidade (fi gura 3a). 
Este aumento estava associado à diminuição 
da quantidade de partículas em suspensão 
no oceano, bem como ao fato do equipa-
mento não ter conseguido detectar o fundo 
oceânico (bottom track). 

Tendo em vista que a detecção do fun-
do permite a diminuição do erro no cálculo 
da velocidade, uma vez que o equipamento 
pode monitorar a sua velocidade em rela-
ção ao fundo (Visbeck, 2002 e Thurnherr et 
al., 2010), nas coletas subsequentes foram 
empreendidos esforços para que o LADCP 
fosse arriado até às proximidades do fundo, 
permitindo sua detecção e aumentando-se 
a confi abilidade dos dados em grandes pro-
fundidades (vide área destacada na fi gura 

3b). Assim, verifi cou-se um incremento sig-
nifi cativo na qualidade dos dados coletados, 
corroborando com Visbeck (2002).

Com relação ao alcance do LADCP, 
este é função da sua frequência, da veloci-
dade do som e da quantidade de partículas 
(scattering) na coluna de água. Considerando 
que o LADCP utilizado foi o de 300 kHz, é 
possível observar na fi gura 3 que, a partir de 
1.500 m, o alcance médio do equipamento 
reduz para menos de 100 m. Desta forma, 
para se detectar o fundo faz-se necessário 
aproximar o equipamento a, aproximada-
mente, 80 metros do assoalho oceânico.

Em regiões de talude, onde a in-
clinação do fundo pode ser maior que 4° 
(Wright & Rothery, 1998), esta manobra 
põe em risco a integridade dos equipamen-
tos utilizados. Sendo assim, uma opção já 
utilizada por outras instituições, é utilizar um 
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Figura 3 – Gráficos de saída do processamento dos dados, com pacote de rotinas Visbeck sem (A) e com bottom track 
(B). Em destaque com círculos vermelhos mostra-se o gráfico de erro da velocidade, onde pode-se observar a sua 
relação com a detecção ou não do fundo. Observa-se também nos gráficos, a diminuição do alcance do LADCP, em 
profundidades superiores a  1.500 m.

conjunto híbrido de LADCP com frequên-
cias distintas (150 kHz e 300 kHz), confi gu-
rando o de menor frequência como Master 

(WHOI, 2004). O grande benefício deste 
arranjo é o aumento de alcance do LADCP 
para a detecção do fundo.

5 – CONCLUSÕES 

A utilização do LADCP pela Marinha 
do Brasil possibilitou a obtenção de dados 
de corrente em profundidades maiores que 
1.000 m, que era o limite alcançado pelos 
ADCP de casco. O aperfeiçoando na me-
todologia de utilização desse equipamento, 
aliado à capacitação no complexo processa-
mento dos dados coletados, vem permitin-
do a geração de informações confi áveis.  

Os dados obtidos com o LADCP nos 
próximos anos, ao longo de toda costa bra-
sileira, serão utilizados no enriquecimen-
to e no aprimoramento das informações 
oceanográfi cas produzidas pelo Centro 
de Hidrografi a da Marinha, necessárias ao 
planejamento e condução das operações 
navais, em especial na operação com sub-
marinos. Além disso, irão possibilitar uma 
melhor compreensão da circulação profun-
da na porção oeste do Atlântico Sul. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM PRODUTO DE 
GELO MARINHO PARA APOIO À OPERANTAR
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RESUMO

O monitoramento do gelo marinho é 
uma atividade de grande importância para 
as previsões ambientais e para a seguran-
ça da navegação na região antártica. Com 
relação a este último, conhecer o com-
portamento e a tendência do gelo é funda-
mental para o planejamento e execução de 
Operações que a MB realiza naquela região. 
Desta forma, o Centro de Hidrografi a da 
Marinha (CHM) em conjunto com a Rede 
Temática de Modelagem e Observação 
Oceanográfi ca (REMO) iniciou, em 2013, 
o desenvolvimento de produtos com a fi -
nalidade de subsidiar a tomada de deci-
são dos Comandantes dos Navios Polares 
da MB, bem como da Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF), durante a rea-
lização das comissões OPERANTAR.  

Palavras-Chave: gelo marinho, CGM e 
OSI SAF.

1 – INTRODUÇÃO

Em maio de 2013, o CHM iniciou o 
processamento de dados de gelo marinho 
provenientes da Ocean and Sea Ice Satellite 
Application Facility (OSI SAF), disponibilizados 
pela European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites (EUMETSAT). 

Esses dados são recebidos diariamente pe-
la Divisão de Previsão Numérica do CHM, 
através do sistema EUMETCast. Após o pro-
cessamento dos mesmos, foram gerados os 
seguintes produtos: campos diários de Limite 
de Gelo Marinho (LGM), Concentração de 
Gelo Marinho (CGM) e Deriva de Gelo 
Marinho (este último não foi analisado no 
presente trabalho). A partir de outubro de 
2013 esses produtos foram testados ope-
racionalmente, sendo disponibilizados dia-
riamente para os navios componentes da 
OPERANTAR XXXII e para a EACF.

 
2 – OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é 
apresentar os produtos de gelo desenvol-
vidos pelo grupo CHM-REMO, descreven-
do as técnicas empregadas para a geração, 
bem como a análise dos resultados obtidos. 
Para tal, foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específi cos, a saber:

Quantifi car e padronizar a CGM e 
LGM com base nos dados disseminados 
pelo sistema EUMETCast;

Analisar qualitativamente os cam-
pos de CGM e LGM; e

Descrever o comportamento da 
CGM e LGM, no período de 05/10/2013 
a 03/02/2014, na região de operação dos 
navios polares da MB.

1 Pesquisador da REMO, Mestre em Oceanografi a Física pela UFES.
2 Mestre em Engenharia Oceânica pela COPPE-UFRJ, Encarregado da Seção de Sensoriamento Remoto.
3 Mestre em Meteorologia pela UFAL, Ajudante da Seção de Sensoriamento Remoto.
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3 – METODOLOGIA

Para atingir os objetivos estabeleci-
dos neste trabalho foi construída uma me-
todologia contendo as seguintes etapas: 
Aquisição de Dados, Processamento de 
Dados e Pós-Processamento dos dados. 
Todas as etapas foram desenvolvidas na 
Seção de Sensoriamento Remoto do CHM, 
utilizando-se como ferramenta principal a 
linguagem de programação Python Script.

Aquisição de Dados

Os dados são recebidos diariamen-
te pelo sistema EUMETCast, através da 
antena receptora  instalada no CHM. O 
processo tem início com a transferência 
dos dados de CGM do OSI SAF para a es-
tação de trabalho de processamento da 
Seção de Sensoriamento Remoto. Os da-
dos possuem uma resolução espacial de 10 
km e seguem uma nomenclatura padrão 
S-OSI_-NOR_-MULT-GL_SH_CONC__- 
AAAAMMDD1200Z.grb.gz, onde AAAA, 
MM, DD correspondem ao ano,mês e dia, 
respectivamente.

Processamento dos Dados

Após transferidos, estes dados são 
descompactados, obtendo-se um dado 
no formato GRIdded Binary (GRIB), que é 
posteriormente convertido para o forma-
to Network Common Data Form (NetCDF). 
Este último formato foi utilizado devido à 
maior facilidade de manipulação. No arqui-
vo NetCDF estão contidas informações de 
dimensão dos dados, máscara de terra e va-
lores da CGM.

Classifi cação Segundo WMO

Os valores de CGM em porcentagem 
foram padronizados a partir de uma classi-
fi cação que segue o proposto pela WMO 
(2004). Os valores de porcentagem são 

convertidos em frações decimais de gelo 
marinho e discriminados em 6 classes:

1 – 0/10            - Livre de Gelo
2 – menor que 1/10 - Água aberta
3 – 1/10 a 3/10 - Gelo Muito Aberto
4 – 4/10 a 6/10 - Gelo Aberto
5 – 7/10 a 8/10 - Gelo Fechado
6 – 9/10 a 10/10 - Gelo Muito Fechado 

WMO (2004) propõe uma paleta de 
cores padrão, associando cada classe de 
CGM a uma determinada cor, dentro do 
espaço de cores RGB (fi gura 1).

Figura 1 – Concentração de gelo marinho, em décimos 
de gelo, segundo padrão WMO (2004).

Classifi cação dos Limites

A estimativa dos LGM para as ope-
rações dos navios polares foi derivada da 
CGM supracitada. Essa estimativa se ba-
seou na geração de três superclasses que 
agrupavam as concentrações em função da 
capacidade logística dos navios que atuam 
nas comissões OPERANTAR. Assim, foram 
estabelecidas as seguintes categorias: abai-
xo de 1/10, defi nida como área Sem Gelo 
(SG), com tráfego livre para os navios; entre 
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Figura 2 – Carta de CGM, segundo padrão CHM.

Figura 3 – Pontos de controle, dos quais foram obtidas séries 
temporais: Estreito de Bransfield Oeste (a), Estreito de Brans-
field Leste (b), prox. Ilha Elefante (c) e prox. Ilhas Orkney do 
Sul.

1/10 e 4/10 de concentração, corresponde 
a uma área de Gelo Aberto (GA), permitin-
do um tráfego cauteloso do navio; e acima 
de 4/10, área de Gelo Fechado (GF), com 
uma navegação de risco ou impossível de se 
trafegar. A fi gura 2 mostra um exemplo do 
produto segundo essa classifi cação. Para va-
lidação dos campos de CGM foram utiliza-
das imagens do Radarsat, obtidas da página 
do Polar View na internet.

Histogramas

Além das séries temporais, foram ge-
rados também histogramas de CGM, para 
os mesmos pontos e no mesmo período, a 
fi m de verifi car a distribuição das CGM en-
tre os dias considerados. Essa análise mos-
trou a disponibilidade de cada região quan-
to à possibilidade de operação dos meios, 
sendo uma ferramenta útil no planejamento 
das operações.

 
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

De uma maneira geral, os campos 
de CGM produzidos gerados a partir dos 
dados obtidos do OSI SAF mostraram-se 
coerentes com as imagens obtidas pelo 
radarsat. As cartas apresentaram um pano-
rama realístico das concentrações do gelo 
junto ao continente antártico, no estreito de 
Bransfi eld até as regiões onde a CGM caiu a 
valores inferiores a 1/10, como observado 
na fi gura 4.  

Séries Temporais

Para se avaliar a evolução da CGM 
durante a OPERANTAR foram estabeleci-
dos quatro pontos de controle (fi gura 3). 
O primeiro localizado a oeste do estreito 
de Bransfi eld (lat. 64ºS, long. 64W), o se-
gundo a leste do mesmo estreito (lat. 64ºS, 
long. 57W), o terceiro nas proximidades 
da ilha elefante (lat. 63,5ºS, long. 54W) e o 
quarto nas proximidades das ilhas Orkney 
do Sul (lat. 61,5ºS, long. 46W). Para cada 
ponto foram extraídas séries temporais de 
CGM, para o período de 05/10/2013 a 
03/02/2014. A partir desses resultados foi 
possível avaliar o comportamento do gelo 

em diferentes regiões, associando sua con-
centração aos fatores ambientais presentes 
nas mesmas.
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(a)

(c)

(b)

(a)

Figura 4 – Cartas de CGM produzidas pelo CHM (a) e imagens do radarsat obtidas do site 
do Polar View, para os dias 5/OUT/2013 (b) e 23/NOV/2013 (c).
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A análise das séries temporais de 
CGM, apresentadas na fi gura 5, mostrou 
que esta não variou de maneira uniforme 
nos pontos observados, sendo infl uenciada 
tanto por processos de escalas climatológi-
cas quanto sinóticas. Em uma escala tem-
poral de um a dois dias, verifi cou-se que os 

Nas áreas mais afastadas do continente, 
como as ilhas Orkney do Sul, a concentração 
apresentou um padrão de decaimento da 
concentração mais regular, excetuando-se o 
período entre 5 e 19/12/13, onde se verifi -
cou um aumento de 40% na mesma.

A leste do estreito de Bransfi eld foi 
observado que os ventos de leste, sudeste 
e sul, normalmente ocasionados pela passa-
gem de um centro de baixa pressão, forçam 
a deriva do gelo para o interior do estreito, 
aumentando sua concentração. Quando 

valores CGM apresentam picos ao longo 
do tempo, o que pode estar relacionado 
com a deriva do gelo devido à tensão de ci-
salhamento do vento, conforme observado 
na fi gura. Tal fato confi rma o conhecimento 
descrito na literatura sobre a dinâmica da 
região (Turner e Pendlebury, 2001).

Figura 5 – Séries temporais de CGM obtidas para os pontos: Estreito de Bransfield. Oeste (a), 
Estreito de Bransfield Leste(b), prox. Ilha Elefante (c) e prox. Ilhas Orkney do Sul, no período 
de 05/10/2013 a 03/02/2014.

volta a ocorrer o predomínio dos ventos 
de quadrantes sudoeste e noroeste, o gelo 
tende a se deslocar para fora do canal, re-
duzindo a concentração.

A oeste do estreito de Bransfi eld ob-
servou-se que em curto período os ventos 
de noroeste e sudoeste tendem a deslocar 
o gelo para a entrada do canal, aumentando 
a CGM. De maneira análoga, a mudança do 
vento para o quadrante norte gera um efeito 
contrário, expulsando o gelo derivante do 
estreito e consequentemente reduzindo a 
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sua concentração. Contudo, em uma escala 
temporal de dias, o efeito de Ekman torna-
-se importante na deriva do gelo, fazendo 
com que esse deslocamento sofra uma de-
fl exão para a esquerda no hemisfério sul. A 
fi gura 6 apresenta um estudo de caso que 
exemplifi ca o efeito do vento combinado 
da tensão de cisalhamento do vento e da 
deriva de Ekman no deslocamento do gelo 
a oeste do estreito de Bransfi eld. Nota-se 
que nos primeiros dias a CGM aumentou 
em função da atuação direta do vento sobre 

o gelo derivante. Passados alguns dias, ob-
servou-se que, embora o vento permane-
cesse de quadrante oeste, houve uma re-
dução na CGM, possivelmente, devido ao 
deslocamento do gelo para fora do estreito 
em consequência da deriva de Ekman. Tal 
fato foi descrito por Enomoto e Ohmura 
(1990), que observaram a deriva do gelo 
em função da passagem de um ciclone na 
região antártica. No dia 12/11/2013, a mu-
dança do vento para nordeste, intensifi ca a 
redução da CGM na região.
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Assim como a variação temporal da 
CGM não seguiu um padrão uniforme nos 
pontos observados, os períodos em que 
os mesmos apresentaram valores de CGM 
superiores a 4/10 também variaram bas-
tante em cada região, conforme verifi cado 
nos histogramas dos pontos de controle (fi -
gura 4). De uma maneira geral, o período 
entre 5/10/2013 e 3/2/2014 apresentou 

Figura 6 – Série temporal de CGM (acima) e campos de vento do OSCAT (abaixo). É possível notar o aumento da 
CGM associada aos ventos de quadrante oeste e a redução da mesma com a mudança dos ventos para nordeste.

concentrações de navegabilidade dentro 
dos limites operacionais dos navios pola-
res na maior parte do tempo no estreito de 
Bransfi eld e nas proximidades da Ilha Elefante 
(Tabela 1).  (1990), que observaram a deriva 
do gelo em função da passagem de um ciclo-
ne na região antártica. No dia 12/11/2013, 
a mudança do vento para nordeste, intensi-
fi ca a redução da CGM na região.
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Figura 7 – Histogramas com a distribuição da concentração de gelo para os pontos de controle, no período de 5/10/2013 
a 3/2/2014.

Tabela 1 – Dias com concentração de gelo superiores a 4/10, no período de  5/10/2013 a 
3/2/2014.

 Ponto Porcentagem de dias 
  com CGM ≥ 4/10
 Estreito de Bransfi eld – Oeste 6 %
 Estreito de Bransfi eld – Leste 0 %
 Prox. Ilha Elefante 3 %
 Prox. Ilhas Orkney do sul 54 %

4 – CONCLUSÕES

O processamento dos dados de gelo 
marinho a partir da base de dados da OSI 
SAF gerou bons resultados para o período 

considerado. Tal fato indica que a utilização 
dessa base de dados é uma boa solução 
para a geração de produtos de gelo para 
apoio à OPERANTAR. Em que pese o fa-
to do período analisado ser ainda pequeno, 
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observou-se que os campos de CGM apre-
sentaram boa correlação com as imagens 
obtidas do radarsat para o mesmo período. 
Isso mostra que esse novo produto, ana-
lisado em conjunto com outros produtos 
meteorológicos, constitui uma ferramen-
ta útil de auxílio à decisão para meios que 
operam na região antártica, principalmente 
se considerarmos que as imagens satélites 
nem sempre são disponibilizadas a todos os 
usuários.

 Com relação à dinâmica da CGM 
na região, observou-se que esta é extre-
mamente variada, sendo afetada em curto 

prazo, principalmente, pela tensão do ven-
to. Outro fator de infl uência, são as passa-
gens de centros de baixas na região, capa-
zes de alterar rapidamente a CGM na área 
de operação.

Por último, observou-se que no pe-
ríodo analisado no presente trabalho a 
CGM apresentou, na maior parte do tem-
po, valores de CGM dentro dos limites 
operacionais dos navios polares (≤ 4/10 
de concentração) tanto para a região do 
estreito de Bransfi eld (próximo à baía do 
Almirantado) quanto nas proximidades da 
ilha Elefante.
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RESUMO

A Carta Náutica brasileira é reconhe-
cida internacionalmente e classifi cada entre 
as melhores e mais confi áveis do mundo, 
tendo seu processo de construção adquiri-
do a certifi cação ISO 9001, no ano de 2008. 
Atualmente, o processo de atualização da 
carta náutica depende de Levantamentos 
Hidrográfi cos (LH). Um LH visa à atua-
lização ou construção de cartas náuticas, 
por meio de informações produzidas após 
a aquisição e o processamento de dados 
topográfi cos, geodésicos, oceanográfi cos, 
maregráfi cos, fl uviométricos, batimétri-
cos, geomorfológicos, aerofotogramétri-
cos e de sensoriamento remoto.   Neste 
sentido, este trabalho se propõe a avaliar 
a qualidade das imagens coletadas com câ-
maras digitais, de médio formato, instaladas 
a bordo de aeronaves de asa rotativa (heli-
cópteros), que apresentam georreferencia-
mento direto, proporcionado pelo Sistema 
Aerotransportado de Aquisição e Pós-
Processamento de Imagens Digitais, versão 
Marinha do Brasil (SAAPI-MAR). A avaliação 
da qualidade do georreferenciamento dire-
to será feita de acordo com o PEC (Padrão 

de Exatidão Cartográfi co), visando seu em-
prego na construção de bases cartográfi cas 
para as Cartas Náuticas Eletrônicas (ENC), 
sobretudo em regiões de difícil acesso, tais 
como: a Bacia Amazônica, Pantanal e Ilhas 
Oceânicas (Trindade, Martim Vaz, São Pedro 
e São Paulo e Fernando de Noronha).

Palavras-chave: navegação; carta náu-
tica; aerofotogrametria; helicópteros; 
SAAPI-MAR.

1.0    Introdução

O nosso país possui dimensões con-
tinentais, e existe uma grande malha hidro-
gráfi ca em seu interior. O leito das entra-
das de portos e baías, bem como das águas 
interiores navegáveis é dinâmico, com 
uma variação considerável devido à grande 
quantidade de sedimentos transportados e 
acumulados em seu caminho, demandando 
uma constante atualização do documento 
de Navegação (Carta Náutica) para poder 
dar segurança ao navegante (SILVA et al. 
2002).

A Carta Náutica brasileira é reconhe-
cida internacionalmente e classifi cada entre 

1 Seção de Geodésia do Centro de Hidrografi a da Marinha (CHM).
2 Orientador. Centro de Informações Geográfi cas do Exército - Cigex -Exército Brasileiro.
3   Co-orientador. Seção de Geodésia do Centro de Hidrografi a da Marinha (CHM).
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as melhores e mais confi áveis do mundo, 
tendo seu processo de construção adquiri-
do a certifi cação ISO 9001 no ano de 2008. 
A presente pesquisa pretende demonstrar 
uma metodologia mais acessível comercial-
mente, de atualização do contorno de um 
dos documentos mais importantes para a 
economia brasileira, produzida pela Marinha 
do Brasil, a Carta Náutica.  

Atualmente o processo de atualização 
da carta náutica depende de Levantamentos 
Hidrográfi cos (LH). Um LH visa à atualiza-
ção ou construção de cartas náuticas por 
meio de informações produzidas após o 
processamento de dados topográfi cos, 
geodésicos, oceanográfi cos, maregráfi cos, 
fl uviométricos, batimétricos, geomorfoló-
gicos, aerofotogramétricos e de sensoria-
mento remoto.  

A geração de novas bases cartográfi -
cas, de acordo com os padrões de qualida-
de exigidos, só é possível mediante o em-
prego de métodos de imageamento de alta 
exatidão geométrica. Alguns sensores re-
motos de alta resolução poderiam atender 
até uma determinada escala limite. Além 
deste ponto, aproximadamente 1 : 25.000, 
a Aerofotogrametria é o método mais ade-
quado. O SAAPI-MAR, é uma adaptação do 
SAAPI, já homologado pelo Ministério da 
Defesa para aerolevantamentos categoria 
“A”. Isto garante que o sistema já cumpre os 
requisitos técnicos de rigidez geométrica ne-
cessária às atividades de Aerofotogrametria, 
mesmo utilizando uma câmara digital.

O sistema proposto é resultante de 
pesquisa científi ca, utilizando tecnologia na-
cional na integração entre os sensores. Isto 
representa um custo fi nal por km2 muito 
menor (R$ 150,00) em comparação aos 
valores de mercado (R$ 4.000,00), resul-
tando em uma economia de recursos de 
mais de 90%, caso fosse necessária a con-
tratação de serviços terceirizados de aero-
levantamento (CHM, 2010).

A portabilidade do sistema, que po-
de ser instalado por apenas duas pessoas, 

fl exibiliza seu emprego em função da dispo-
nibilidade de meios existentes na Marinha 
do Brasil.

A integração GPS/INS à câmara digi-
tal permite o Georreferenciamento Direto 
das imagens aéreas, reduzindo o esforço 
de campo necessário para a aerotriangula-
ção, ou, até mesmo, dependendo da escala 
do produto fi nal, dispensar os trabalhos de 
campo subsequentes à fase aeroespacial. 
Esta característica permite a geração de ba-
ses cartográfi cas em regiões de difícil aces-
so, tais como bacia Amazônica, Pantanal e 
Antártica.

Este trabalho avalia a possibilida-
de de emprego do SAAPI-MAR (Sistema 
Aerotransportado de Aquisição e Pós-
Processamento de Imagens Digitais, versão 
Marinha do Brasil) em regiões de difícil aces-
so, ou onde o envio de equipes ao terreno 
seja inviável, defi nindo escalas máximas de 
produtos cartográfi cos gerados em apoio à 
segurança da navegação e/ou às operações 
navais.

2.0  Fundamentação Teórica

2.1  Orientação Interior 

Segundo NUNES (2007), entende-se 
por orientação interior a reconstrução do fei-
xe perspectivo, ou seja, o referenciamento 
da imagem em relação à câmara. Uma vez 
que as imagens obtidas se encontram iso-
ladas umas das outras e salvas meramente 
como arquivos digitais, sem nenhuma infor-
mação métrica, isto é, utilizando apenas o 
sistema de coordenadas em pixels, próprio 
das imagens digitais, faz se necessário re-
constituir o sistema interno câmara-imagem 
correspondente ao momento em que as 
fotografi as foram obtidas.

Em geral, a calibração das câmaras é 
realizada antes de sua utilização nas cober-
turas aéreas. Os parâmetros de orientação 
interior podem ser determinados tanto 
por métodos de laboratório quanto por 
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métodos de campo, e então fi xados du-
rante o processo de fototriangulação. Com 
isto, assume-se que as coordenadas de 
pontos medidos nas imagens foram corrigi-
das dos efeitos sistemáticos (distorções das 
lentes e deformações do sensor) antes da 
realização da fototriangulação. Isto permite 
o uso de um modelo mais simplifi cado no 
ajustamento em bloco por feixes de raios, 
com um número menor de incógnitas e 
sem parâmetros altamente correlacionados 
(RUY et al., 2007). 

Opcionalmente, os parâmetros de 
orientação interior da câmara (distância fo-
cal, coordenadas do ponto principal e pa-
râmetros de distorção das lentes) podem 
ser determinados como parte da solução 
durante o ajustamento em bloco, introdu-
zindo parâmetros adicionais às equações de 
colinearidade e considerando esses parâ-
metros como incógnitas.

2.2    Orientação Exterior

O objetivo primordial da orientação 
exterior (ou externa) é a obtenção da po-
sição e da atitude do sensor ao coletar cada 
imagem fotográfi ca em relação ao referen-
cial do espaço-objeto.  Essa situação é mos-
trada na fi gura 1:

A orientação exterior relacionará o 
sistema de câmara (reconstruído na orien-
tação interior) ao sistema de coordenadas 
de terreno (espaço-objeto) naquele instan-
te (fi gura 2), por meio da determinação dos 
seis parâmetros que regem a posição do 
centro de perspectiva na tomada da foto – 
posição tridimensional e rotações nos três 
eixos (ressecção espacial). Isso quer dizer 
que, agora, é conhecida a posição da ima-
gem em relação à câmara (espaço-imagem) 
e em relação ao terreno (espaço-objeto). 
Com o conhecimento desses parâmetros, 
podemos deduzir as coordenadas, no espa-
ço-objeto, de qualquer ponto representado 
no espaço-imagem (objetivo da fotograme-
tria), por meio das equações de colineari-
dade, que consideram as coordenadas do 
ponto no espaço-objeto incógnitas (inter-
seção espacial). Há de se observar que, 
visando às convenções das eras analógicas 
e analíticas, essa orientação encontra-se di-
vidida em duas etapas – relativa (relaciona 
pares estereoscópicos) e absoluta (relaciona 
esses pares no que diz respeito ao terre-
no), mas com resultados fi nais equivalentes  
(NUNES, 2007).

3.0 Sistema Aerotransportado de 
Aquisição e Pós-Processamento de 
Imagens Digitais, Versão Marinha do 
Brasil (SAAPI-MAR)

Atualmente existe uma grande procu-
ra por bancos de imagens digitais atualizadas 
para os mais diversos fi ns e aplicações, co-
mo projetos ambientais, monitoramento de 
queimadas, construções de estradas e ro-
dovias, atualizações cadastrais de prefeituras 
e estados, instalações de linhas de transmis-
são de energia, alem das aplicações carto-
gráfi cas tais como construções de cartas e 
mapas (RUY et al., 2006).  

Uma alternativa cada vez mais conside-
rada nas atividades de aerolevantamento é a 
utilização de câmaras digitais profi ssionais de 
pequeno e médio formato, devido às suas Figura 1 –  Objetivo da orientação exterior
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vantagens em termos de custo, portabilidade 
e processamento, quando comparadas aos 
sistemas de aquisição de imagens digitais de 
alto desempenho disponíveis comercialmen-
te. Aliado a isto, a grande disponibilidade no 
mercado torna estas categorias de câmara 
altamente atrativas. Em outros países, como 
no Canadá e nos EUA, estas câmaras estão 
sendo rotineiramente utilizadas, existindo 
normas específi cas para o uso e calibração 
destes sensores (ILMB, 2007). 

Os sistemas de aquisição de imagem 
baseados em câmaras de pequeno e médio 
formato são leves e de maior portabilida-
de, podendo ser instalados em aeronaves 
de pequeno porte, e de baixo custo (quan-
do comparados aos sistemas comerciais de 
aquisição de grande formato). Essa portabi-
lidade, associada à tecnologia digital, agrega 
algumas vantagens, tais como: acesso rápi-
do e direto aos dados digitais, a reutilização 
da mídia de gravação e o controle da qua-
lidade da imagem durante o voo, além de 
alta qualidade radiométrica e espacial pro-
porcionada pelos modernos sensores.  

Uma das restrições no uso des-
tes modelos de câmaras por uma parcela 
da comunidade Fotogramétrica se refere 
à confi abilidade da geometria interna das 
câmaras e, consequentemente, dos pro-
dutos gerados, além do menor rendimen-
to em termos de área imageada por cena. 
Contudo, estudos realizados nos últimos 
anos a partir de imagens coletadas por mo-
delos de câmaras profi ssionais de pequeno 
e médio formato têm demonstrado a esta-
bilidade dos parâmetros de orientação in-
terior e a qualidade métrica e radiométrica 
das imagens e dos produtos cartográfi cos 
derivados (WACKROW et al., 2007; RUY 
et al., 2007; HABIB et al., 2004; CRAMER, 
2004; HABIB e MORGAN, 2003).  

Com início de operações em 2007, o 
SAAPI é o primeiro sistema digital de aero-
levantamento concebido e homologado no 
Brasil. Desenvolvido pela Engemap em par-
ceria com o Departamento de Cartografi a 

da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Presidente Prudente, sob co-
ordenação do Engenheiro Cartógrafo 
Roberto da Silva Ruy e apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp).

O sistema produz fotografi as aé-
reas de alta resolução espacial para apli-
cações cartográfi cas, com pixel de 8 a 80 
centímetros. 

Largamente utilizado nos projetos de 
mapeamento da Engemap, o SAAPI passa 
agora a atender a Marinha, onde será utiliza-
do na produção de cartas náuticas da costa 
brasileira e de áreas de navegação fl uvial. O 
projeto teve coordenação do Capitão-de-
Corveta Alexandre Moreira Ramos, da Seção 
de Geodésia do Centro de Hidrografi a da 
Marinha (CHM) (ENGEMAP, 2010).

O SAAPI-MAR é uma adaptação 
do SAAPI (Sistema Aerotransportado 
de Aquisição e Pós-Processamento de 
Imagens Digitais), desenvolvido pela em-
presa Engemap – Engenharia Mapeamento 
e Aerolevantamento Ltda., para aeronaves 
Esquilo monoturbina da Marinha do Brasil 
(UH-12).

A Engemap é uma empresa certifi cada 
Categoria “A” pelo Ministério da Defesa para 
a execução de aerolevantamentos empre-
gando o SAAPI. O sistema foi desenvolvido 
pela empresa, em projeto de pesquisa cien-
tífi ca com apoio da FAPESP– Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo e 
consultoria técnica da UNESP – Universidade 
Estadual Paulista – Faculdade de Cartografi a 
de Presidente Prudente. Desta forma, a em-
presa é detentora dos direitos de uso da 
marca SAAPI, tendo sido contratada pela 
Marinha para fornecimento de uma licença 
de uso do sistema, assim como toda a sua 
adaptação às aeronaves UH-12.

O sistema consiste de um módulo de 
coleta de imagens digitais georreferenciadas 
embarcado em aeronaves modelo UH-12, 
constituído por uma câmara digital mode-
lo profi ssional com travamentos especiais, 
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sensores de posição e orientação (GPS/
INS) e sistema automático de disparo e sin-
cronismo de dados.

A integração do sistema de georrefe-
renciamento direto, formado por sensores 
GPS e de navegação inercial, além de mó-
dulos de hardware e software, possibilita 
maior desempenho do sistema, uma vez 
que informações de posição e atitude da 
plataforma de coleta serão providas de for-
ma direta, reduzindo signifi cativamente (ou 
em alguns casos eliminando) a necessidade 
de coleta de informações em terreno. Isso, 
aliado a tecnologia digital para a captura de 
imagens, possibilita maior dinâmica e segu-
rança ao processo de mapeamento.

4.0   Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é 
avaliar a qualidade do georreferenciamen-
to direto das imagens oriundas do sistema 
SAAPI-MAR, como insumos para mapea-
mento em grandes escalas de acordo com 
o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfi co), 
visando seu emprego na construção de 

bases cartográfi cas para as Cartas Náuticas 
Eletrônicas (ENC – Electronic Navigational  
Charts), sobretudo em regiões de difícil aces-
so tais como a Bacia Amazônica, Pantanal e 
Ilhas Oceânicas (Trindade, Martim Vaz, São 
Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha) 
e também a aplicabilidade da fotogrametria 
digital para a determinação do contorno da 
costa de enseadas ou baías, usando imagens 
coletadas com câmaras digitais de médio 
formato instaladas a bordo de aeronaves de 
asa rotativa (helicópteros). 

 
5.0  Equipamentos e Softwares utilizados

A aeronave utilizada para efetuar o 
voo fotogramétrico, foi uma aeronave tipo 
Esquilo, monoturbina (HU-12) pertencente 
à Marinha do Brasil.

Para aquisição das imagens, foi utilizada 
uma câmera não métrica, digital HASSELBLAD 
H-3D-II de 50 Megapixels ilustrados na fi gura 
2, com sensor inercial SPAN-CPT integrado 
a uma placa GPS OEMV-3, e antena aero-
náutica NOVATEL ANT-534C de dupla fre-
quência mostrada na fi gura 3.

Figura 2 –  Câmara Hasselblad H-3D-II.

Figura 3 –  Antena ANT-534C instalada e permeabilizada no teto da aeronave UH-12 (esquerda);
destaque da marca de orientação da antena ANT-534C (direita).
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Para efetuar o processamento des-
sas imagens, bem como seu georreferen-
ciamento, foi utilizado o software LPS-Leica 
Photogrammetry Suite 9.2. da ERDAS.

Foi utilizado para visualização, compara-
ção e extração de pontos das imagens geor-
referenciadas, o software ENVI 4.0 da ITT e 
o software CARIS EASY VIEW 2.0. da Caris.

Para efetuar o cálculo da ondulação geio-
dal foi utilizado o software MAPGEO-2010 
1.0 do IBGE.

Para transformação de coordenadas foi 
utilizado o software GEOCALC 3.09, da Blue 
Marble Geographics.

A plataforma de aquisição foi conectada 
à aeronave por meio de um suporte de alu-
mínio instalado a ré da aeronave, mais pre-
cisamente no esqui, conforme demonstrado 
na fi gura 4.

O sensor inercial SPAN-CPT OEMV da 
Novatel ilustrado na fi gura 5, integra tecnolo-
gia GNSS (Global Navigation Satelitte System) 
de recepção e precisão, com giroscópio de 
fi bra óptica e componentes acelerômetros 
MEMS (Sistemas Micro-Eletro-Mecânicos) 
em uma unidade compacta. Os sistemas 
MEMS são a integração de elementos mecâ-
nicos, sensores, atuadores, e eletrônica em 

Figura 4 –  Acoplamento do suporte da plataforma de aquisição 
ao esqui da aeronave.

Figura 5 –  Sensor inercial SPAN-CPT OEMV da Novatel.

uma pastilha comum de silício com a tecnolo-
gia de micro-fabricação.

O emprego dos sensores de orien-
tação GPS e INS integrados fornecem in-
formações de posição e atitude necessárias 
para corrigir geometricamente as imagens 
e promover a solução fotogramétrica ajus-
tando as linhas imageadas. Com estes pa-
râmetros de orientação direta do sensor é 
realizada uma retifi cação inicial das imagens, 
seguida de uma fototriangulação para o refi -
namento da solução. 

O acoplamento estanque das tecno-
logias GPS e INS dentro do sensor inercial 
SPAN-CPT aperfeiçoa o posicionamento e 
aquisição dos dados de IMU (Unidade de 
Medida Inercial), proporcionando uma ex-
celente posição, velocidade e solução de 
atitude, causando assim o georreferencia-
mento direto das imagens obtidas.

Uma unidade de medida inercial, ou 
IMU, é um dispositivo eletrônico que mede 
e registra em uma embarcação ou aerona-
ve sua velocidade, orientação, e as forças 
gravitacionais, usando uma combinação de 
acelerômetros e giroscópios. IMUs são usa-
dos normalmente para manobra de aero-
naves e naves espaciais, incluindo transpor-
te, satélites e sondas.

O IMU é o principal componente do 
sistema de navegação inercial usado nos 
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aviões, naves espaciais, embarcações, e mís-
seis guiados, entre outros. 

O georreferenciamento direto das ima-
gens coletadas pelo SAAPI-MAR, é dito pelo 
fato de as mesmas virem com as coordena-
das do centro de perspectiva da foto adquiri-
das pelo GPS, e seus parâmetros de calibra-
ção como os ângulos de EULLER – Ângulos 
de rotação ou atitude do sensor  (ω, ɸ e κ ou 
referente a eles: Roll – X, Pitch – Y e Yaw - 
Z), representado na fi gura 6, ângulos que são 
adquiridos pelo IMU.

5.1 Especifi cações Técnicas dos equipa-
mentos utilizados

Aeronave Esquilo Monoturbina UH-12: 
 Origem: França (Aerospatiale/

Eurocopter) Montada pela Helibras – 
Helicópteros do Brasil S.A.

 Dimensões: diâmetro do rotor 
principal: 10.69 m; comprimento: 10.91 m; 
largura: 2.10m , altura: 2.94 m; área do dis-
co principal: 280.47 m2 ;

 Pesos: vazio: 1.045 kg; máximo na 
decolagem: 1.950 kg;

 Motores: um turboeixo Turbo-
américa Arriel com 650 HP; rotor principal 
tripá;

 Desempenho: velocidade máxi-
ma: 260 km/h; velocidade de cruzeiro 235 
km/h;  teto de serviço: 5.000 m, alcance 
máximo 700 km; e

Figura 6 – Demonstração dos movimentos dos ângulos 
de EULLER, representação do IMU

 Tripulação:  um piloto e até cinco 
tripulantes.

Câmara HASSELBLAD H-3D-II: 
 Câmara digital com resolução de 

50 megapixels (8176 x 6132 pixels);
 Tamanho do pixel de 6 x 6 microns;
 Dimensões da câmara – A x L x P: 

135 x 155 x 207;
 Peso com a lente de 35mm – 2,2 kg;
 Alimentação – 7,5 VDC;
 Consumo – 800 mA em repouso, 

2A em funcionamento;
 Tipo do circuito redutor de tensão: 

Fonte rebaixadora entrada 10~30V, saida 
7,5V com  proteção contra EMI; e

 Cabo de transferência de dados 
com interface Firewre de 9 pinos para 9 
pinos.

Sistema de Navegação Inercial NOVATEL 
SPAN-CPT:

 Frequência: 100 Hz;
 Exatidão (RMS): Posição: 0,1 – 

0,2 m (Omni Star), Velocidade: 0,02 m/s, 
Atitude: 0,05° (roll e pitch) e  0,1° (heading), 
Tempo: 20 ms;

Antena Aeronáutica NOVATEL 534-C:
 Antena Aeronáutica ANT-534C 

tri-band (GPS L1, L2 e banda L);
 Cabo de antena RG-58; 
 Dimensões L x A x P: 152 x 168 x 

89 mm;
 Peso: 2,4 kg;
 Alimentação: 12 V; e
 Consumo: 15 W Máx.

6.0  Descrição da área de trabalho

A área de trabalho onde foi realizado o 
voo foi no estado da Bahia, mais precisamen-
te no porto de Madre de Deus, utilizando o 
sistema SAAPI-MAR para coleta das imagens. 

É um município de grande importân-
cia econômica, devido ao terminal marítimo 
da Petrobras ali existente.  Madre de Deus 
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faz parte do arquipélago da Baía de Todos 
os Santos, apresentando ambiente estuari-
no-lagunar com Mata Atlântica e ecossiste-
mas associados a manguezais e restingas.

A região do porto de Madre de Deus 
foi previamente escolhida devido à necessi-
dade de atualização de sua carta náutica, sen-
do suas últimas edições feitas em 1980 para 
a carta 1105.   A edição da Carta 1105 po-
de ser antiga, mas atualizações recentes de 
batimetria e devidas correções cartográfi cas 
foram distribuídas pela DHN (Diretoria de 
Hidrografi a e Navegação), através do docu-
mento AVISO AOS NAVEGANTES.

A Carta Náutica da área especifi ca-
da produzida pela DHN é a  Carta 1105 
– Brasil – Costa Leste – Porto de Madre 
de Deus, na escala de 1 : 8.000, Projeção 
de Mercator, Datum Horizontal: Córrego 
Alegre – MG, sendo que as posições para 
serem plotadas nela  adquiridas em WGS-
84, devem ser corrigidas 0.01 minuto pa-
ra o norte e suas longitudes podem ser 
plotadas diretamente na carta, conforme 
demonstrada na fi gura 7. A carta eletrôni-
ca correspondente já está referenciada ao 
datum WGS-84, necessitando apenas das 
atualizações topográfi cas e batimétricas.

7.0  Descrição do Voo fotogramétrico

O voo fotogramétrico foi realizado na 
área do Porto de Madre de Deus no sentido 
E-W,  com altura de voo de 3.565 m, com 
uma sobreposição maior do que os 60% 
recomendados (em torno de 65%)  e re-
cobrimento lateral das fotos demonstrado 
no item 7.1, em duas faixas com um total 
de 19 imagens recobrindo a área de estudo 
pertencente ao porto.

Figura 7 –  Carta Náutica 1105 – Porto de Madre de Deus.

As imagens foram adquiridas com re-
solução de 50 megapixels com uma câme-
ra HASSELBLAD H-3D-II, calibrada con-
forme parâmetros de calibração descritos 
no item 9.1.

De acordo com os cálculos abaixo 
discriminados, a escala de voo foi aproxima-
damente de 1 : 100.000,  com o tamanho 
real no pixel no terreno de aproximada-
mente  0.6 m.
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Onde: E = Escala  do voo       →                              
 H = Altura do voo
     DF = Distância Focal

→

E ≅ 1 : 100.000
Com o tamanho do pixel (r) de 06 µm, o tamanho da foto no sensor de 8176 de largura 

(l) x 9132 de altura (h) em pixels, e sabendo-se que  01 micron (µm) é a milésima parte do 
milímetro, podemos calcular o tamanho do CCD da câmera, o tamanho real da foto (L) e (H), 
a área coberta pela imagem (A) e o tamanho real do pixel no terreno (R) da seguinte forma:

 4.0  Multiplicamos o tamanho da foto no sensor pelo tamanho do pixel:

8176 x 6 = 49.056 (l)                          9132 x 6 = 54.792 (h)
5.0  Dividimos os resultados por 1.000, para acharmos o tamanho em milímetros 
 do CCD da câmera:

49.056 ÷1000= 49,056 mm    →  de largura

54.792 ÷1000= 54,792 mm    →  de altura

CCD = 49,056 mm  x 54,792 mm
Temos assim na Câmera HASSELBLAD um CCD de 49,056 mm  x 54,792 mm.
6.0 Efetuando os cálculos abaixo chegaremos ao resultado da área coberta por cada 
imagem no terreno (A):

49.056 ÷1000= 49,056 mm    →  49,056 mm  x  100.000 = 4.905.600 mm    
                                                                                              = 4.905,6  metros (L)
54.792 ÷1000= 54,792 mm    →  54,792 mm  x  100.000 = 5.479.200 mm    
                                                                                              = 5.479,2  metros (H)

A= L x H    →   A= 4.905,6 m  x 5.478,2 m    →   A  =  26.873.857,92 m2
                                                                                 A  ≅   26.874 km2
Cada imagem obtida pelo voo recobre uma área de aproximadamente 26.874 km2 no 
terreno.

7.0 O tamanho real do pixel (R) é calculado da seguinte forma:
 L= 4.905,6 m H= 5.479,2 m    E= 1:100.000
 l= 8176 pixel h= 9132              Tamanho do Pixel (r): 6 µm = 0.000006

 Tamanho real do pixel (R):
 R= L ÷ l → R= 4.906,6     ÷ 8176 →    R= 0,6 m
 R= H ÷ h → R= 5.4792,2   ÷ 9132 →    R= 0,6 m
 R= r x E (Denominador da escala)  →   R= 0.000006 x 100.000  →  R= 0,6 m

Então chegamos à conclusão que o tamanho do pixel real no terreno é de 0,6 m ou  
60 centímetros.

7.1  Cálculos do Voo fotogramétrico

 Para efetuarmos os cálculos do voo fotogramétrico deveremos utilizar os valores do 
certifi cado de calibração da câmera descritos no item 9.1.

 Sabendo-se que a distância focal da lente calibrada é de: 35,7562 mm  e que o voo 
foi feito com altura de 3.565 m podemos calcular a escala de voo com a seguinte fórmula:
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8.0  Descrição dos pontos de apoio 
 

Foram coletados um total de 10 pon-
tos de apoio distribuídos de forma assimétri-
ca na área de estudo, para serem utilizados 

Os pontos de apoio foram coletados 
por uma equipe formada pelo CHM no 
período de outubro de 2010 com o equi-
pamento rastreador da Novatel DL-V3 e 
antena novatel modelo 702-GG de dupla 
frequência,  processados em programa pró-
prio da Novatel com precisão centimétrica 
e taxa de aquisição de 5 segundos.

O DL-V3 é um receptor de alto de-
sempenho desenvolvido para aplicações de 

como pontos de checagem (check points) 
das coordenadas das imagens obtidas di-
retamente com o sistema SAAPI-MAR de-
monstrado na fi gura 8.

Figura 8 –  Esquema das imagens com os Pontos de apoio.

Figura 9 –  Posicionador DL-V3 NOVATELL e antena 702-GG

base e móvel, com uma conectividade fl e-
xível podendo ser: serial, USB, Ethernet e 
Bluetooth. 

Possui 72 canais, está pronto para 
receber dados do GLONASS, L2C e L5, 
bastando apenas uma atualização de fi r-
mware, e recebe dados do Galileo através 
de upgrade do software. A fi gura 9 mostra 
o posicionador DL-V3 e a antena Novatel 
702-GG

9.0  Metodologia

A avaliação desse trabalho será feita 
com as imagens adquiridas pelo SAAPI-MAR, 

utilizando pontos de apoio coletados no 
campo como pontos de checagem de coor-
denadas ou check points e um mosaico pa-
drão da área criado pela empresa Engemap, 



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXX 125

ARTIGOS

para que possa ser determinada a diferença 
em X, Y, Z das imagens com georreferen-
ciamento direto, enquadrando-as em uma 
determinada escala discriminando a classe 
atingida pelo PEC.

9.1  Processo de Orientação Interior das 
Imagens no software  LPS

Nas imagens coletadas pelo SAAPI-
MAR, a reconstrução do feixe perspectivo, 
ou seja, seu referenciamento em relação 

à câmera é feito de forma diferente, pois a 
HASSELBLAD não é uma câmera métrica e 
não possui marcas fi duciais. O processo de 
orientação dessas imagens e feito no software 
de fotogrametria digital LPS, inserindo os va-
lores de calibração da câmera, o tamanho da 
imagem e sua relação L x C (Linha X Coluna), 
o tamanho do seu pixel em microns (µm) e os 
valores de seus parâmetros adicionais respec-
tivamente: K0, K1, K2, K3, P1 e P2.  Todos esses 
valores estão no certifi cado de calibração da 
câmera, conforme ilustrado na tabela abaixo:

Para a orientação interior das ima-
gens devemos já no momento de criação 
do bloco no LPS, escolher a câmera no 
campo Model Setup, selecionando a opção: 
Digital Camera, ao se escolher esta opção 
deve ser inserido os valores de calibração 
da câmera, já descritos anteriormente, 

Tabela 1 – Certificado de calibração da Câmera HASSELBLAD H-III-D

conforme fi gura abaixo, lembrando que, 
por a HASSELBLAD não ser uma câmera 
métrica, não poderão ser inseridos os va-
lores das marcas fi duciais, e o próprio sof-
tware não habilita esse campo. Na fi gura 
10 é mostrado onde inserimos os valores 
de calibração da tabela 1.
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Posteriormente à inserção dos valo-
res de calibração deve-se inserir no cam-
po: interior orientation o tamanho do pixel 

9.2  Processo de Orientação Exterior  das 
Imagens no software  LPS 

Após ter inseridos os parâmetros 
de calibração para orientação interior, ire-
mos agora inserir os valores de IMU ou 
ângulos de EULLER (ɸ, ω e κ – referente 

Figura 10 –  Inserindo valores de calibração da câmera no software LPS para orientação interior.

Figura 11 –  Inserindo tamanho do pixel no software LPS para orientação interior.

em microns (µm) para que seja concluído o 
processo de orientação interior, conforme 
mostrado na fi gura 11:

a eles: Roll – X, Pitch – Y, Yaw - Z), os 
valores das coordenadas dos CP (Centro 
de Perspectiva) e direção ou sentido do 
voo no campo: exterior information,  pa-
ra executarmos a orientação exterior das 
imagens, de acordo com os valores da ta-
bela a seguir:
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Tabela 2 – Valores de IMU e coordenadas do centro de perspectiva de cada imagem adquirida

Figura 12 – Modelo de ondulação Geoidal – MAPGEO2010 e valor da Ondulação Geoidal (N), para a região do 
Porto de Madre de Deus.

Como dito anteriormente, as ima-
gens coletadas pelo SAAPI-MAR vêm com 
coordenadas do centro de perspectiva da 
foto adquiridas pelo GPS referenciadas ao 
datum WGS-84, sendo que sua altitude de 
voo também é referenciada ao elipsoide 
geocêntrico WGS-84. Em virtude disto te-
mos a altitude elipsoidal (h). Para o georre-
ferenciamento e ortorretifi cação das ima-
gens, devemos inserir no campo referente 
à altitude inicial (Z0) a altura Ortométrica 
(H) referenciada ao geoide, que é o modelo 

físico que mais se assemelha à forma da 
terra. Para isso foi calculada a Ondulação 
Geoidal (N) da região utilizando o Modelo 
Geiodal do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística) e o programa 
MAPGEO-2010, chegando-se ao valor da 
Ondulação Geiodal (N) para a região do 
Porto de Madre de Deus de -11,45m.  A 
fi gura 12 mostra o Modelo de Ondulação 
Geoidal do IBGE – MAPGE02010 e o va-
lor encontrado da Ondulação Geoidal para 
a região do Porto de Madre de Deus.
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Figura 13 – Inserindo coordenadas, valores de IMU e Z0 no software LPS para orientação exterior

Figura 14 – Bloco das imagens adquiridas com o SAAPI-MAR, após conclusão da orientação interior e exterior

Todos os valores de Z0 adquiridos 
com o GPS devem ser corrigidos antes de 
serem inseridos no software LPS utilizando 
a seguinte fórmula:

H= h – N Onde:  H = Altura Ortométrica
  h  = Altitude Elipsoidal
  N = Ondulação Geoidal

Depois de corrigirmos todos os 
valores de Z0 iremos inserir os valores 

corrigidos junto com os valores de IMU 
ou ângulos de Euller e as coordenadas do 
centro de perspectiva das imagens no LPS. 
A fi gura 13 ilustra o preenchimento dos 
parâmetros de orientação exterior, donde 
podemos observar os campos onde de-
vem ser inseridos os valores da tabela 2 
referentes aos ângulos de Euller, os valores 
de IMU e o Z0 já corrigido da Ondulação 
Geiodal.

Tendo concluído esses passos o pro-
grama irá fazer a orientação interior e ex-
terior das imagens, deixando-as prontas 
para a extração do DTM (Modelo Digital 

do Terreno) e criação das Ortofotos pelo 
próprio software, e já mostrando o bloco 
de imagens orientadas, apresentados na fi -
gura 14.
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9.3  Criação do Modelo Digital do 
Terreno – DTM 

Um DTM ou MDT (Modelo Digital 
do Terreno) é um conjunto de pontos, 
com coordenadas tridimensionais (X, 
Y e Z)  e devidamente estruturado em 
ambiente digital, que permite reprodu-
zir o terreno de forma matemática ao se 

9.4  Ortorretifi cação das Imagens 

Segundo SCHOWENGERDT (1997), 
a ortorretifi cação é o processo de correção 
da imagem, pixel por pixel, das distorções 
causadas pelo relevo, fazendo com que a 
imagem seja representada em perspectiva 
ortogonal. A ortorretifi cação é uma corre-
ção geométrica extremamente necessária 
em imagens de sensores remotos, espe-
cialmente quando as imagens representam 
superfícies bastante irregulares e com decli-
vidades acentuadas.

viabilizar a inferência de pontos tridimen-
sionais no interior da região modelada. 
(NUNES, 2007)

Após a conclusão da orientação inte-
rior e exterior, passaremos à extração do 
DTM no LPS, utilizando um modelo DEM, 
com tamanho da célula de 6 x 6 metros, 
fazendo um DTM individual para cada ima-
gem conforme mostrado na fi gura 15.

A ortorretifi cação tem como fi nalida-
de corrigir as distorções fotográfi cas ocasio-
nadas pelo relevo, transformando assim a 
imagem fotográfi ca de uma projeção cônica 
para uma projeção ortogonal, mantendo 
a constância da escala em toda a imagem 
ortorretifi cada.

Ortofoto Digital é uma imagem digi-
tal em projeção cartográfi ca. Portanto, para 
confeccionar uma ortofoto digital a partir de 
uma imagem fotográfi ca aérea digital, um 
novo arranjo dos pixels deve ser realizado 
para atender tal transformação. Tal tarefa 

Figura 15 – Extração do Modelo Digital do Terreno (DTM)
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Figura 17 – Processo de mosaicagem das ortofotos no software ENVI 4.5

Figura 16 – Criação das Ortofotos no software LPS 9.2

exige o conhecimento da posição e atitude 
da foto, bem como do modelo do terreno, 
no sistema cartográfi co requerido.

Como as imagens oriundas do 
SAAPI-MAR já vêm com a posição e os da-
dos de altitude, não é difícil criar as orto-
fotos. Para isso utilizamos o software LPS, 
usando como base os pares de DEM ou 

Depois de concluída a ortorretifi ca-
ção das imagens, devemos criar um mo-
saico com todas as imagens que compre-
endem a área de estudo para efetuarmos 

MDT construídos anteriormente, geran-
do imagens com extensão “.tif” também 
chamadas de geotif, georreferenciadas ao 
sistema WGS-84, usando como método 
de reamostragem a Interpolação Bilinear e 
sobreposição linear de 30%. A fi gura 16 
mostra o processo de criação das ortofo-
tos no LPS.

a comparação e avaliação das mesmas, em 
um único bloco. Para a criação do mosaico 
de imagens, utilizaremos o software ENVI 
como está exemplifi cado na fi gura 17.
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O resultado do processo de mosai-
cagem no ENVI 4.5, é um bloco único de 
imagens georreferenciadas que é o produto 
fi nal do nosso trabalho, ou seja, o resulta-
do do voo com o SAAPI-MAR utilizando as 

coordenadas de posição e os dados de IMU 
adquiridos diretamente com o sistema de 
posicionamento acoplado sem a utilização 
de pontos de apoio em terra, conforme es-
tá demonstrado na fi gura 18.

Podemos observar no mosaico cons-
truído algumas distorções nas junções das 
imagens, pois todo o trabalho foi feito com 
as imagens diretamente adquiridas, sem tra-
tamento ou aplicação de correções e essa é 
a intenção do estudo, comprovar a sua apli-
cabilidade direta, com dados brutos vindo 
diretamente do campo.

A Engemap junto com a FAPESP, 
que foram as desenvolvedoras do sis-
tema SAAPI e está implementando-o na 
Marinha do Brasil, utiliza no processamen-
to das imagens oriundas alguns algoritmos 
de correção de distorção, com cálculos 
complexos, desta forma eles conseguem 
alcançar uma qualidade de posicionamen-
to nas imagens muito boa, com confi abili-
dade maior que 95% dos pontos, e pre-
cisão média aproximada menor que cinco 

Figura 18 – Mosaico Georreferenciado das Imagens oriundas do SAAPI-MAR.

metros sem a utilização dos pontos de 
apoio em campo. 

O sistema SAAPI foi homologado 
com categoria A, em aerolevantamento pe-
lo Ministério da Defesa. Em virtude disto, 
o CHM solicitou à Engemap a construção 
de um mosaico padrão da área do Porto 
de Madre de Deus, com as mesmas ima-
gens utilizadas neste trabalho, com o intui-
to de atualização da Carta Náutica 1105 
e também para homologação do sistema 
SAAPI-MAR. 

Utilizando o software de visualização de 
imagens Caris Easy View 2.0, foi feita uma so-
breposição do mosaico criado pela Engemap 
com a Carta Náutica 1105 e verifi cado sua 
exatidão em relação aos pontos terrestres e 
aos pontos de campo coletados pela equipe 
do CHM. Em virtude desta comparação foi 
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Figura 19 – Mosaico padrão criado pela Empresa Engemap.

Figura 20 – Visualização do Mosaico com a Carta Náutica 1105 sobreposta.

adotado o mosaico como produto padrão 
e utilizado para comparação com o mosai-
co criado neste trabalho. A fi gura 19 mostra 
o mosaico criado pela Engemap e a fi gura 

10.0   Avaliação do Georreferenciamento 
das Imagens

Para a avaliação da exatidão do geor-
referenciamento foram utilizados os pontos 
de apoio de campo levantados pela equi-
pe do CHM e extraídos mais 27 pontos 
no mosaico criado pela Engemap. Cabe 
aqui ressaltar que dos 10 pontos de apoio 
encaminhados pelo CHM, foram aprovei-
tados apenas oito pontos, pois dois deles 
caíam exatamente onde existia uma maior 

20 mostra o mesmo mosaico com a Carta 
Náutica 1105, sobreposta a ele, com uma 
transparência de 50% para que possa ser vi-
sualizada esta comparação.

distorção no mosaico criado neste traba-
lho, perfazendo um total de 35 pontos para 
comparação e avaliação. 

Na sequência foi utilizando o software 
ENVI 4.5, para fazer a comparação destes 
pontos com seus homólogos no mosaico 
criado neste trabalho extraindo as variações 
de coordenadas ∆E e ∆N correspondentes 
à mesma  feição  pontual, como demonstra-
do na fi gura 21, sendo o mosaico A criado 
pela Engemap e o mosaico B criado neste 
trabalho.
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11.0   Resultados Obtidos  

Com as variações de coordenadas 
∆E e ∆N extraídas da comparação dos  
pontos homólogos entre os mosaicos e 
dos pontos de apoio de campo, foi feito 

Figura 21 – Comparação de pontos de posição entre os mosaicos.

Tabela 3 – Cálculo do RMS para cada ponto e desvio padrão amostral de RMS.

(A) (B)

o cálculo do RMS para cada ponto e o 
desvio padrão amostral para todos os 
pontos que foi de 20.78599 m, confor-
me mostrado na tabela 3, e em sequên-
cia foi utilizado o método  da distribuição 
Qui-Quadrada.



134

Tabela 4 – Cálculo do RMS para cada ponto e desvio padrão amostral de RMS.

Segundo COSTA et al. (2010), este 
método realiza testes de exatidão posicio-
nal geométrica dos referidos dados, a partir 
de uma avaliação estatística conhecida como 
teste de hipótese dos erros, para cada uma 
das comparações realizadas. Esses testes são 
baseados na estimativa do intervalo de con-
fi ança obtidos através da distribuição Qui-
Quadrada (x2) para estimar a discrepância 
entre a variância a priori (σ2) e a posterio-
ri (σˆ 2) a um nível de signifi cância α (aqui 
9,5%), utilizando a seguinte fórmula:

O valor encontrado, é muito supe-
rior ao valor limite de 48,567 m, então em 
virtude disto conclui-se que o georreferen-
ciamento não atinge o PEC-A na escala de 
1:25 000.

Como mostrado na tabela 4, utiliza-
do a fórmula acima, podemos perceber 
que os resultados obtidos geram insumos 
para criação de produtos cartográfi cos 
atingindo o PEC classe A para a escala de 
1:100 000, PEC classes B e C para a escala 
de 1:50 000.

Onde: n  = quantidade de pontos de 
   amostragem; 

 σ RMS = Desvio padrão Amostral 
   RMS;

 δ = Menor valor de representa-
   ção gráfi ca de acordo com o 
   PEC (em milímetros); e
 DE  = Denominador da Escala.

De acordo com a quantidade de pon-
tos de amostras (n) pontos que será defi -
nido como graus de liberdade utilizando a 
fórmula (n-1), perfazem um total de n = 

35-1, n = 34 pontos. Entra-se na tabela 
Qui-Quadrada (x2) localizando o valor limi-
te a um nível de signifi cância α (9,5%),  com 
grau de liberdade de 34,  onde foi encontra-
do o valor limite de 48,567. Este valor será 
usado para a classifi cação das imagens, en-
quadrando-as em uma determinada escala 
e discriminando o PEC que elas atingiram. 
De acordo com o cálculo abaixo utilizando 
a fórmula descrita anteriormente para a es-
cala de 1:25 000 com o valor de 0.3 mm 
correspondente a menor representação 
gráfi ca para o PEC classe A podemos ob-
servar o seguinte:
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Tabela 5 – Cálculo do RMS para cada ponto e desvio padrão amostral de RMS.

12.0 Considerações Finais  
 

O presente trabalho utilizou insu-
mos das imagens encaminhas pelo CHM, 
oriundas do sistema SAAPI-MAR, como 
alternativa para mapeamento, com o intui-
to de avaliar o georreferenciamento dire-
to das mesmas, enquadrando-as em uma 
classe do PEC, uma vez que se trata de 
tecnologia recente implantada na Marinha 
do Brasil, com o apoio da Engemap já ho-
mologada pelo Ministério da Defesa.  Os 
resultados mostram que o mosaico gerado 

é compatível com as escalas discriminadas 
na tabela 5, apresentando seus respectivos 
PECs.

Para trabalhos futuros, deve-se avaliar 
a criação e utilização de algoritmos de cor-
reções, que permitam melhorar a acurácia 
geométrica e a qualidade das imagens que 
formaram o mosaico criado neste projeto, 
diminuindo ou até mesmo acabando com 
as distorções encontradas em alguns tre-
chos, podendo chegar a um produto fi nal 
com qualidade semelhante ao mosaico cria-
do pela empresa Engemap.
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Entre os meses de setembro de 2012 a março de 2013, foi realizado, 
em Ramonville - França, o Estágio Técnico em Processamento de Dados 
Altimétricos com Redução de Maré para Estudos de Modelos Regionais. O 
CHM enviou representante, com a finalidade de aprender as técnicas pa-
ra o processamento de dados de anomalia da altura da superfície do mar 
(AASM), para aplicações em assimilação de dados nos modelos numéricos 
oceanográficos operacionais do CHM.  

Em maio, o CHM, em parceria com a Rede de Modelagem e Observação 
Oceanográfica (REMO), com a finalidade de melhor apoiar os navios da MB 
que operam na Antártica, deu início à disseminação de cartas de limite, con-
centração e deriva de gelo marinho para a Antártica. Os dados brutos utili-
zados para a geração desses produtos são recebidos por meio do sistema 
EUMETSAT’s Broadcast System for Environmental Data (EUMETCast) de re-
cepção de dados de satélites meteorológicos, da European Organisation for 
the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), instalado no CHM. 

Em maio, o CHM, em parceria com a Rede de Modelagem e Observação 
Oceanográfica (REMO), desenvolveu uma carta de análise da Temperatura da 
Superfície do Mar (TSM) para o Oceano Atlântico, por meio de dados brutos 
do sensor SEVIRI, instalado no satélite Meteosat Second Generation (MSG), 
que vêm sendo recebidos pelo sistema EUMETCast de recepção de dados de 
satélites meteorológicos da EUMETSAT, instalado no CHM. 

Entre julho e agosto, o Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul” rea-
lizou a primeira coleta operacional de dados de correntes a grandes profun-
didades. Para essa coleta, foi utilizado um perfilador acústico de correntes 
denominado LADCP (Lowered ADCP), acoplado ao conjunto CTD-Rosette, 
que permitiu a coleta de dados em profundidades superiores a 4.000 metros.

 
No dia 1º de agosto de 2013, ocorreu a inauguração do site de 

vendas de publicações náuticas da EMGEPRON,  em cerimônia  presidi-
da pelo Exmo. Sr. Diretor-Geral de Navegação, Almirante-de-Esquadra Luiz 
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Fernando Palmer Fonseca. A comercialização desses produtos ocorre por 
meio de acesso ao sítio www.cartasnauticasbrasil.com.br. Entre as diversas 
facilidades que esse novo método de vendas dispõe, merecem destaque 
a possibilidade de acesso ao produto durante 24 horas ao dia e a entrega 
pelo serviço de logística dos Correios. Com isso, os interessados nos pro-
dutos da DHN poderão usufruir de uma maior interatividade e agilidade em 
seus pedidos, inaugurando uma nova era no que diz respeito à compra e 
distribuição de produtos náuticos, em prol da segurança da navegação. 

Em 02 de agosto de 2013, o Vice-Almirante Marcos Nunes de Miranda 
passou o cargo de Diretor de Hidrografia e Navegação ao Vice-Almirante 
Antonio Reginaldo Pontes Lima Junior, em cerimônia presidida pelo Diretor-
Geral de Navegação, Almirante-de-Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, 
na qual compareceram ex-Diretores e diversas autoridades civis e militares.

Entre 16 de setembro e 11 de outubro de 2013, foi realizado no CHM 
o estágio de capacitação em previsão marítima para dois oceanógrafos e 
um meteorologista moçambicanos, representantes do Instituto Nacional 
de Meteorologia (INAM), do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades 
(INGC) e do Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação (INAHINA), res-
pectivamente. O treinamento faz parte do Plano de Trabalho denominado 
“Fortalecimento da Gestão de Risco de Calamidades nas Bacias dos Rios 
Búzi e Save e Zonas Costeiras Adjacentes”, parte integrante do Projeto de 
Cooperação Técnica Triangular Brasil - Moçambique - Alemanha. O objetivo 
do estágio foi ampliar a transferência de conhecimentos, técnicas e experi-
ências na coleta e processamento de dados ambientais, contribuindo assim 
para a divulgação de informações relacionadas à segurança da navegação.

Em outubro de 2013, o CHM instalou no Navio Polar “Almirante 
Maximiano” e no Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” o sistema APT 
(Automatic Picture Transmission) de recepção de imagens de satélites me-
teorológicos de órbita polar. Esse sistema disponibiliza imagens dos satéli-
tes NOAA-13, NOAA-15 e NOAA-17 do Programa Polar-orbiting Operational 
Environmental Satellites (POES), da National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). A utilização desse equipamento pelos Navios Polares 
representa um incremento na capacidade de monitoramento e de previsão 
das condições meteorológicas na região Antártica. 

Em 4 de novembro de 2013, o CHM em parceria com a Rede de 
Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO), começou a receber do 
instituto francês Collecte Localisation Satellites (CLS) dados altimétricos 
de alta resolução de Anomalia da Altura da Superfície do Mar (AASM), para 
regiões do oceano Atlântico de interesse para a MB. O recebimento ope-
racional desses dados é resultado do subprojeto de pesquisa Altimetry 
Tailored and Optimized for Brazilian Applications (ATOBA), entre o CHM e 
o CLS. Esses dados serão usados, futuramente, na melhoria da qualidade 
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das previsões oceanográficas, trazendo benefícios, tanto para a Segurança 
da Navegação, quanto para o apoio às Operações Navais, por meio da téc-
nica de assimilação de dados no modelo HYCOM.  

Em 06 de novembro de 2013, a BHMN deu mais um importante passo 
no processo de modernização do seu Departamento Industrial Gráfico, com 
a inauguração da nova impressora offset Heidelberg XL 106 – 4 cores. A nova 
aquisição melhorou a qualidade dos serviços de impressão de documentos 
cartográficos e de auxílio à navegação prestados pela BHMN, além de ter 
dobrado a sua capacidade de produção. Nos próximos anos, estão previstos 
investimentos em infraestrutura e aquisição de novas máquinas, a fim de 
completar o ciclo de modernização do Parque Gráfico e, dessa forma, me-
lhor atender às necessidades da Marinha do Brasil e da sociedade brasileira.

Em 6 de novembro de 2013, foi ativado no Navio Hidrográfico “Sirius” 
o sistema SAILOR®500 FleetBroadband (FBB-500). O referido equipamen-
to possibilita a comunicação de voz e dados por satélite. Durante a traves-
sia Salvador x Rio de Janeiro, o FBB-500 foi empregado com sucesso na 
comunicação com o GNHo e no acompanhamento meteorológico.

Em 17 de dezembro de 2013, houve a aquisição pelo CAMR da no-
va Estação de Referência DGPS para o Radiofarol São Tomé, marcando o 
início do processo de modernização da Rede Brasileira de Transmissores 
DGPS Marítimos. Tal medida atende a uma recomendação da Organização 
Marítima Internacional, elevando o padrão do serviço que fornece corre-
ções diferenciais para os equipamentos de navegação por satélite instala-
dos em Navios que transitam nas AJB, contribuindo assim para a obtenção 
de posições no mar de maior precisão.

Ao longo do ano, o CHM implementou 2 novas metodologias de 
análise de parâmetros de águas coletas por atividades oceanográficas: 
a filtragem de água para análise de material particulado em suspensão 
(MPS), de modo a obter dados de transparência, e a análise isotrópica de 
água, para aperfeiçoar a identificação de processos de formação e mistura 
de massas d’água.

No escopo do Programa Nacional de Boias (PNBOIA) do Sistema 
Brasileiro de Observação do Oceano e Clima (GOOS-Brasil), coordenado 
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, foram lançadas 45 boias de de-
riva no oceano Atlântico Sul, fornecendo dados lagrangeanos de corrente 
superficial, temperatura superficial e pressão atmosférica. Esses derivado-
res foram lançados ao longo do ano, durante as Comissões Oceanográficas, 
ocorridas nas regiões próximas à cadeia Vitória-Trindade, Costa Nordeste 
e Sul do Brasil e Antártica. Os dados coletados por essas boias são dispo-
nibilizados, em tempo real, para a comunidade científica e para uso pelo 
Serviço Meteorológico Marinho.



140

“Amazônia Azul”
O patrimônio brasileiro no mar

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

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

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

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

A Vertente Econômica  –  Riquezas da “Amazônia Azul” 

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

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

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

A Vertente Ambiental  –  O Uso Racional do Mar

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

A Vertente Científica  –  Programas desenvolvidos no mar

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

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

A Vertente Soberania

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

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

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

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

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