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APRESENTAÇÃO

Pelo segundo ano à frente da Diretoria de Hidrografia e Navegação, e em comemora-
ção ao “Dia do Hidrógrafo”, tenho a satisfação de apresentar a septuagésima primeira edição 
da revista “Anais Hidrográficos”.

 Esta 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 Marcos 
Almeida, intitulada “As Dimensões da Hidrografia”. Em seguida, apresentaremos os tra-
balhos realizados, 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 especiali-
zação, aperfeiçoamento e pós-graduação que, em conjunto, contribuíram para a capacitação 
técnica do pessoal civil e militar do Brasil e do estrangeiro.

 Ainda nesta edição, apresentamos os artigos que tratam das condições hidrográficas 
e da correntometria na Baía de Sepetiba; da visão moderna de produção cartográfica no 
Centro de Hidrografia da Marinha; da expansão da rede de gerenciamento, controle, quali-
ficação e disponibilização dos dados meteoceanográficos coletados no âmbito do Programa 
Nacional de Boias (PNBOIA); das cartas eletrônicas de rios - perspectivas para o Brasil; do 
zoneamento de maré; da dinâmica, transporte de calor, composição espectral e assinatura 
acústica da variabilidade em mesoescala no oceano; da análise da consistência dos dados de 
temperatura da superfície do mar (TSM) e vento na superfície do mar (VSM) provenientes 
de satélites para estudos hidroceanográficos no mar brasileiro entre 0º e 19ºS; do prêmio 
Mérito Hidrográfico; do estudo preliminar da validação do T_TIDE para a análise e previ-
são dos dados de maré; e das considerações sobre  planejamento de levantamento hidrográ-
fico e o apoio topogeodésico.

 Desta forma, desejo a todos uma agradável leitura e convido-os a, mais uma vez, 
testemunhar a excelência e a dimensão dos trabalhos aqui realizados, que transcendem as 
áreas da Hidrografia, Oceanografia e Meteorologia, com o permanente foco na segurança 
da navegação.

Antonio Reginaldo Pontes Lima Junior
Vice-Almirante

Diretor
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AULA INAUGURAL PARA A 67ª TURMA 
DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS 
(CAHO)

PROFERIDA PELO CONTRA-ALMIRANTE
MARCOS LOURENÇO DE ALMEIDA1

P rimeiramente, é uma honra dar as boas-vindas aos oficiais que ingressam nessa nobre 
carreira hidrográfica. Minha ideia é conversarmos um pouco sobre Hidrografia, dando 
uma visão mais ampla sobre o que é Hidrografia e sobre as dimensões da Hidrografia. 

AS DIMENSÕES DA HIDROGRAFIA

Iniciamos esta nossa conversa com a 
imagem de um iceberg, para introduzir uma 
questão que requer sempre a nossa atenção. 
Muitas vezes nós estamos vendo apenas a 
ponta de um assunto, a aparência superficial 
de alguma coisa, mas existem muitas outras 
por debaixo disso, como a imagem do iceberg 
mostra. A Hidrografia é mais ou menos assim. 

No âmbito da Marinha, os senhores 
ingressam agora na Hidrografia e já ouviram 
falar da Hidrografia. Alguns serviram nos na-
vios da DHN, mas não sabem exatamente o 
que esta Hidrografia lhes reserva. O filósofo 
Arthur Schopenhauer nos traz uma lição para 
refletirmos, que tem muito a ver com o que a 
Hidrografia nos ensina com relação à nature-
za, mais especificamente ao mar:

 “A maior parte de to-
do o saber humano existe ape-
nas no papel, nos livros, nessa 
memória de papel da huma-
nidade. Apenas uma pequena parte está realmente viva, a cada momento dado, 
em algumas cabeças. Trata-se de uma consequência, sobretudo, da brevidade e da 
incerteza da vida [...]”. 

Essa imagem de um iceberg flutuando, com uma dimensão submersa bem maior que 
a aparente na superfície, realmente nos traz à mente essa ideia do saber. Muitas vezes olhamos 

1 Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval (1984), aperfeiçoamento em Hidrografia (DHN), cursos de  
 Estado-Maior para Oficiais Superiores e de Política e Estratégia Marítimas na Escola de Guerra Naval, e especialização  
 em Relações Internacionais (UnB).
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muito superficialmente alguns assuntos, julgamos pessoal pela aparência, mas temos que apren-
der – e com a Hidrografia aprendemos isso – que precisamos dedicar mais atenção às coisas, ir 
um pouco mais a fundo, para realmente compreender a nossa realidade. Qual o nosso papel na 
Marinha e na sociedade? O que nós estamos fazendo no nosso trabalho? E tudo vai mudando 
e se ampliando à medida que vamos ganhando idade, ficando mais esclarecido com o acúmulo 
das experiências em várias funções que exercemos ao longo da nossa carreira.

Meu propósito com esta nossa conversa de hoje é comentar sobre a diversidade da 
carreira na Hidrografia. Uma característica muito interessante da Hidrografia, no início da 
nossa carreira, é que nós vemos muito mais rapidamente o resultado do nosso trabalho, da 
nossa dedicação e de todo o nosso esforço. Isso é visível, nós conseguimos ver esses resultados, 
o que nos dá uma grande satisfação. Mas essa característica, muitas vezes, amplia-se quando 
conseguimos leva-lá junto com essa praticidade para outras áreas onde nós somos chamados 
a trabalhar. 

Quero apresentar, também, as dimensões técnica, institucional, política, jurídica e hu-
mana da Hidrografia. A Hidrografia não é só fazer a carta náutica. É muito mais! 

Este é o roteiro que seguirei: 1) apresentarei as diversidades da carreira, de uma forma 
muito simples, com base na minha carreira, na minha experiência como oficial hidrógrafo, para 
mostrar aos senhores como a vida, às vezes, sai do nosso controle; 2) apresentarei a relevância 
de algumas atividades da DHN, bem como alguns exemplos de comentários que fazemos ain-
da jovens, sem muita experiência, que revela como ignoramos tal relevância; 3) as dimensões 
governamental e internacional do nosso trabalho e, como exemplo 4) com relação à Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assunto pelo qual sou um apaixonado. 
Tenho a convicção de que todo oficial hidrógrafo deve conhecer na palma da mão essa con-
venção, pois trabalhamos nesse mar, conhecendo meticulosamente esse ambiente e, por isso, 
devemos saber o que podemos, o que não podemos, o que é nosso e o que não é nosso; e 5) 
reflexões, porque temos que estar sempre pensando no que estamos fazendo, onde estamos indo, 
e obviamente, essa imagem da temperatura e da circulação dos oceanos nos traz a reflexão dessa 
nossa unidade dentro do mar, do oceano que é, na verdade, o nosso objeto de aprendizagem. 

Esse oceano é o nosso objeto, ver todas as suas interações, conhecer como tudo fun-
ciona e, consequentemente, levar essa compreensão para outras aplicações, não só para o uso da 
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Marinha como Força Armada, mas também para outros usos para a nossa sociedade. Esse é um 
diferencial do nosso trabalho. Há uma dualidade nesse trabalho e é importante refletirmos sobre 
isso que a Elisabeth Borgese nos traz, que servirá para as reuniões que os senhores participarão 
com pesquisadores em várias outras ocasiões: o mar é diferente! 

“A compreensão da importância do mar requer uma mudança de paradig-
ma, pelo qual se altera a perspectiva de observação do planeta. 

Vários conceitos fundamentais foram desenvolvidos por milênios referentes 
à terra, terra firme com perspectivas inerentes ao ser humano, como de soberania, 
fronteiras geográficas e de propriedade, o que simplesmente não funciona no meio 
oceânico.”

 
Constatamos realmente como esses conceitos, no mar, são diferentes. Quando co-

meçamos o Programa REVIZEE, nós embarcamos centenas de pesquisadores no Navio 
Oceanográfico Antares e, então, vimos as diferenças de como as pessoas imaginavam em tra-
balhar no mar, como se estivessem nos laboratórios em terra. Mas o mar é diferente, tem inte-
rações que afetam todo o ambiente, todo o clima do planeta, ou seja, é uma coisa grandiosa por 
si só. Nós temos que entender isso e levar essa compreensão a tudo que fazemos e dar a nossa 
colaboração. Nós estamos normalmente acostumados a pensar em terra, em como as coisas são 
na terra. No mar é diferente!

“...os problemas do espaço Oceânico estão estreitamente inter-relacionados e 
devem ser considerados como um todo...” 

Este texto acima, por exemplo, é um parágrafo repetido anualmente nas Resoluções so-
bre Oceano e Direito do Mar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na vida, na maioria das 
vezes, não conseguimos dissociar uma coisa da outra. Nós as separamos para fins didáticos, para 
esclarecer um ponto, para compreender um aspecto, mas ele não funciona sozinho.  Esse aspecto 
funciona com um todo e temos que compreender esse todo. Caso contrário, perdemos a esteira 
das análises e acabamos criando, na verdade, um problema parcial que, estando desconectado do 
restante, perde até o sentido, como algumas coisas na nossa própria vida, se isoladas, do restante. 

Com relação à carreira, conhecemos o fluxo no qual somos promovidos, realizamos di-
versos cursos, servimos em várias organizações militares e conhecemos diversas pessoas. Além 
da nossa vivência profissional, temos também as vivências pessoais, particulares: são casamentos, 
filhos, perdas, surpresas, alegrias e tristezas, enfim, tudo. Experiências que vão se acumulando. Na 
nossa carreira, de certa forma, em um determinado ponto, percebemos que não temos o controle 
do que está acontecendo e, às vezes, a vida nos apresenta isso de uma forma até curiosa. 

Normalmente, principalmente quando somos um pouco mais jovens, somos altamente 
críticos. Por quê? Devido ao fato de ainda ignorarmos muita coisa. Mas a crítica é boa, contanto 
que tenhamos consciência de que temos que buscar a razão dos fatos, e não simplesmente criticar 
por criticar. À medida que somos críticos conosco, nós próprios começamos a ver que as coisas 
têm seu lugar e que, muitas vezes, fogem à nossa compreensão e, exatamente por isso, devemos 
buscar essa compreensão. 

Diversidade da carreira na hidrografia

Cada Oficial Hidrógrafo nesta sala teve experiências singulares que caracterizam a 
diversidade da carreira na Hidrografia, alguns com experiência maior na oceanografia, outros 
na cartografia, outros na sinalização náutica, outros na meteorologia e outros, ainda, em uma 
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combinação dessas experiências com questões nacionais e internacionais. Mas vamos analisar a 
minha carreira, por exemplo, considerando as comissões nas quais eu tive o privilégio de servir 
até o momento: comecei embarcando no Navio Patrulha Fluvial Raposo Tavares, em Manaus, 
no meio da Amazônia, no qual fui Gestor, Ajudante da Máquina, Encarregado da Intendência, 
Encarregado do Convés, Encarregado da Máquina e Encarregado das Operações. Lá eu tive 
meu primeiro contato com a Hidrografia, porque se você não estiver “hidrografando”, você en-
calha. Você tem que conhecer o rio e a sua dinâmica para navegar e achar o talvegue. 

Voltando ao Rio de Janeiro, fui servir no NOc Antares, como Ajudante da Divisão de 
Oceanografia. Foi a primeira das três passagens que tive pelo Navio Oceanográfico Antares. 
Depois fui realizar o curso de Hidrografia, em 1989. Fui então designado para o NHi Argus, 
em Belém, no qual fui Ajudante e Encarregado da Hidrografia. 

E as diversas experiências vão se acumulando e amizades que vão se eternizando. No 
NHi Argus teve um acontecimento que mudou a minha vida. E muda a de qualquer um, quan-
do vemos uma tragédia de tão perto. Na época, 1991, esse navio sofreu uma colisão com uma 
chata, à noite. O navio estava fundeado. O timoneiro do empurrador dormiu quando estava 
passando ao largo e, de repente, começou a guinar em direção ao navio e colidiu com a popa do 
Argus, que era muito baixa, arrancando o turco da lancha, e a Gaiuta da entrada da coberta de 
sargentos, o que causou a eletrocussão de três sargentos, que já saiam do compartimento devido 
ao alarme de colisão, e a morte de outros quatro por asfixia. Sete sargentos faleceram neste epi-
sódio, nas vésperas do meu desembarque para Escola Naval. 

Tudo muda, quando você, por exemplo, apaga o incêndio no seu companheiro de son-
dagem carbonizado. Você reflete muito sobre a Vida. E precisamos pensar mesmo. A vida muda 
e certamente a minha vida mudou, a do comandante mudou, as dos praças que estavam lá tam-
bém mudaram. Mas continuamos a jornada. 

Depois desse episódio amargo, fui para Escola Naval ser o Comandante da 4ª 
Companhia do Corpo de Aspirantes, o que me ajudou a recuperar o brilho de viver. A Escola 
Naval tem esta propriedade, essa característica. Graças a Deus eu fui para Escola Naval, porque 
foi muito difícil a retomada, mas a vida continuou. 

Depois, fui novamente para o NOc Antares cumprir cláusula de embarque. Era 
o Encarregado da Oceanografia, corresponde ao CheOp atualmente. Saí do Antares para ser 
Instrutor de Navegação no NE Brasil. Depois voltei para ser Imediato do Antares, e desembarquei 
para servir, novamente, no NHi Argus, desta vez como Comandante. Como é interessante a vida!

Em 2000, ao desembarcar do Argus, fui ser Comandante do Corpo de Alunos 
(ComCA) da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do CIABA. Uma pas-
sagem breve e com muitos ensinamentos. Depois fui ser Assessor na Diretoria de Ensino da 
Marinha, também brevemente, e então fui cursar o CEMOS, em 2001. Após sua conclusão, fui 
convidado para servir no Estado-Maior da Armada. 

Nessa fase, juntando com os dias de mar do NE Custódio de Melo, já possuía 1.200 
dias de mar – como continuo até hoje, com 1.200 dias de mar. Só consegui fazer meio dia de mar, 
recentemente, porque embarquei no NPaOc Amazonas durante uma VSA. Jamais imaginaria 
que ficaria tanto tempo sem embarcar, quando desembarquei do Argus, como Comandante, em 
2000, e que não conseguiria mais servir embarcado.

Estando servindo no Estado-Maior da Armada, recebi a designação para ser Assessor 
do Conselheiro Militar na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York, 
uma experiência riquíssima, que comentarei em seguida. 

Da Missão voltei para o Estado-Maior da Armada, no qual fui designado como re-
presentante da MB em diversos colegiados, vários no âmbito da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar (CIRM), e outros extra-MB, como o Conselho Nacional para o Meio 
Ambiente (CONAMA). O trato de diversas questões afetas à MB em ambiente externo nos 
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propicia uma amplitude das perspectivas pelas quais as questões são observadas, nos obrigando 
a consolidar valores e argumentos que tenham a capacidade de demonstrar, justificar e defender 
os interesses da MB, que também são do Brasil. Então, fui cursar o CPEM, tendo elaborado a 
monografia sob o título “A integração da dimensão marítima ao Estado brasileiro”. 

Posteriormente, fui designado Diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, um car-
go especial, pois a relevância dos serviços realizados é proporcional à tensão a qual o Diretor 
fica submetido, haja vista as suas enormes responsabilidades. Depois fui designado Chefe de 
Gabinete do DGPM.

Durante o período em Nova York, tive a oportunidade de entregar a proposta brasi-
leira de delimitação da plataforma continental além das 200 milhas náuticas aos representantes 
do Secretário-Geral da ONU, que é o fiel depositário da CNUDM. Os representantes eram o 
Encarregado da Divisão de Assuntos de Oceanos e Direito do Mar das Nações Unidas e o Secretário 
da Comissão de Limites da Plataforma Continental. Outra grande experiência nas Nações Unidas 
foi ser o Coordenador das Resoluções sobre Oceanos e Direito do Mar da Assembleia Geral da 
ONU, em 2004 e 2005. Por dois anos fui o responsável por presidir todas as reuniões para redigir 
tais Resoluções, negociando com as delegações de todos os demais países e grupos regionais. Essas 
oportunidades, de fato, foram extremamente importantes pela experiência proporcionada e para 
um amadurecimento maior sobre os problemas relacionados ao mar, e à humanidade. 

Esse relato da minha carreira pode dar uma ideia da diversidade de experiências que a 
nossa carreira nos oferece, de relações profissionais e de aprendizado. Sou muito grato à Marinha 
por essas experiências, por essas oportunidades, que tento retribuir dedicando à Marinha o 
meu serviço, os meus valores e princípios, colocando o meu tijolo para o crescimento da nossa 
Hidrografia, da Marinha e do Brasil. 

Relevância das atividades da Hidrografia

As atividades da Hidrografia – cartografia náutica, oceanografia operacional, meteo-
rologia marítima, sinalização náutica, navegação, levantamentos hidrográficos, aviso aos nave-
gantes etc. – são as tarefas básicas que os senhores vão lidar no dia a dia da Hidrografia, mas 
não devem esquecer que, como nos oceanos, eles estão interligados com vários outros interesses 
da nossa sociedade, de instituições de pesquisas e de outros Ministérios e órgãos governamen-
tais, de modo que teremos sempre uma interação muito grande com órgãos externos à MB. Na 
Marinha, por exemplo, na parte de conhecimento do mar, de ciências, de Oceanografia, de 
Meteorologia, a DHN é um dos pontos de contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia, 
o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Portos e várias outras 
instituições que também atuam nessa área. Esse permanente contato com o ambiente externo é 
uma característica da DHN. 

Os senhores conviverão com os interesses do Setor Operativo da Marinha, mas tam-
bém terão esse acesso externo e, de certa forma, isso alterará a forma de os senhores lidarem com 
determinadas situações, o que nos auxilia a compreender o Ser humano, o mar e sua interação 
com a atmosfera. Irão fundear equipamentos que ficam coletando e transmitindo informações e 
irão executar atividades no mar encapelado, o que requer uma preocupação enorme para evitar 
que acidentes ocorram. É muito tranquilo lançar a Rosette com o mar calmo, mas não é assim 
que acontece sempre. Os senhores terão pesquisadores embarcados que não terão a experiência 
dos senhores, e os senhores que serão os encarregados da faina. Verão os resultados das tarefas, 
os dados sendo recebidos, o disparo do coletor, a confirmação ou não do coletor fechado etc., 
ou seja, todo encadeamento das coisas, nas atividades, no planejamento, das alterações que são 
necessárias nos planejamentos. Todos aqueles problemas que só se vê quando se está fazendo, 
nos permite perceber as dificuldades de quem está no mar. 
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Aqueles que dizem que é “só coletar informação” não sabem que não é simples assim, 
não é fácil ter essa informação, porque nós estamos no mar! No mar as coisas são diferentes! 
“Vamos ver as boias!”, quando então um indivíduo vai pescar, se amarra na boia, arranca a an-
tena e a bateria some. Ou então você instala uma boia oceanográfica, ela funciona, transmite os 
dados, tudo OK! De repente, o sinal some: alguém foi lá e a placa solar da boia sumiu, então 
você vai ter que voltar lá para substituir a boia ou a placa solar, porque senão, não adianta nada: 
não teria dado, não teria informação, perder-se-ia a série histórica e desperdiçar-se-ia muito 
tempo e dinheiro, ou seja, várias decorrências fruto dessa interação que devemos compreender, 
principalmente aqueles que, às vezes, estarão sentados em um escritório, longe do mar. Quem 
tem experiência no mar sabe que as tarefas não são fáceis.

Um exemplo de tarefa da hidrografia ocorreu no acidente do voo da Air France. Colegas 
nossos estavam trabalhando com os dados, lançando boias e tudo mais, para tentar calcular onde 
estariam os sinais da aeronave, com base na última posição conhecida ou estimada. A hidro-
grafia realiza várias atividades que nos envolvem, em vários aspectos, e uma delas são as mode-
lagens numéricas que são desenvolvidas, que são utilizadas pelos nossos navios de superfície e 
pelos submarinos. 

Cada vez mais há uma tendência de desenvolvimento de um modelo numérico que 
possa ser replicado nos diversos portos, e isso está sendo cada vez mais demandado por várias 
razões, seja de sinalização, seja de navegação em canal restrito etc. Há toda uma interação com 
o setor civil que demanda muito da atividade da Hidrografia. Atualmente, os nossos navios, por 
força de convênio com Ministério da Ciência e Tecnologia,  tornaram-se laboratórios nacionais 
embarcados. Temos que saber coordenar essa articulação com projetos consistentes, bem elabo-
rados de modo a haver uma complementação com os projetos que são apresentados pelas univer-
sidades. O NHo Cruzeiro do Sul, o Antares, o Graça Aranha e o Maximiano são navios com 
vários equipamentos de última geração e que propiciam nós irmos para o mar e coletar informa-
ções preciosas, para ter o conhecimento de como funciona essas interações na Amazônia Azul.

Os nossos oficiais QTE, que vão realizar cursos de mestrado e de doutorado, muito ne-
cessários por sinal, voltam para o CHM e trabalham esses dados, senão nada adiantaria termos 
todos estes dados, como os de levantamentos multifeixe que, além de serem muito bonitos, dão 
um detalhamento e uma gama de informações impressionantes. 

Existe uma demanda enorme da sociedade pelas diversas atividades da Hidrografia, 
utilização do HOV, de Sidescan e vários outros equipamentos que os senhores vão aprender a 
utilizar e a compreender as suas características e os resultados. A DHN está na ponta de lança da 
tecnologia marinha, o especialista é quem vai dizer quem deve operar, quais são as dificuldades, 
quais são as características que precisam ser melhoradas, as que são mais importantes para nós, 
onde realizar a coleta de sedimentos, e várias outras atividades. 

Mas o mais importante disso não é só conhecer. Esse conhecer deve ter uma razão de 
ser. Nós estamos conhecendo o mar, porque nós precisamos explorá-lo, nós precisamos proteger 
aquele patrimônio do Brasil. Não é só conhecer por conhecer. Essa é uma tecla que normalmen-
te nós devemos bater, quando representantes da Marinha em vários colegiados. Não devemos só 
fazer a tarefa, ela tem que ter um resultado, tem que ter uma aplicação, senão ela perde o sentido. 
Dentro do Plano de Desenvolvimento do Programa Oceano, o nosso PLADEPO, há aplicações 
das informações oceanográficas voltadas para o emprego militar dos meios navais, e a proteção 
da Amazônia Azul depende desses conhecimentos. 

Dimensão governamental e internacional da Hidrografia

Ao adentramos a dimensão governamental e internacional da hidrografia, faz-se rele-
vante mencionar a criação do termo “Amazônia Azul” pelo Comandante da Marinha, à época 
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o Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho. Certamente os senhores conhecem 
esse termo, não é um conceito jurídico, mas que foi criado para aproveitar a relevância que a 
Amazônia Verde já possui, de modo a despertar o nosso povo e o Brasil para a importância do 
nosso Mar e para a nossa riqueza que está no Mar. 

 Essa parte mais política da hidrografia diz respeito diretamente à Política Marítima 
Nacional, que inclui várias atividades com uma grande interação com a Hidrografia: trans-
porte marítimo, portos, pesca, maricultura, petróleo e gás, turismo, meio ambiente, turismo 
aquático, mudanças climáticas, pesquisa científica, vigilância, monitoramento, controle etc. 
Dessa forma, constatamos que a legislação que afeta o Mar é muito grande, inclui a Política 
Nacional do Meio Ambiente e a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), 
esta última a cargo da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 
(SECIRM), situada em Brasília, sob a coordenação do Comandante da Marinha, na qualida-
de de Autoridade Marítima, e que interage com vários Ministérios. 

O Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) é decorrente da PNRM e 
entra na questão da pesquisa científica marinha, a identificação dos recursos da platafor-
ma continental e da biodiversidade marinha. O Programa de Levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira (LEPLAC) possui uma dimensão internacional que extrapola os inte-
resses da Marinha. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) trata do limite 
dos nossos espaços marítimos, estabelecidos pela Lei 8.617/1993, que internaliza e define esses 
limites: o nosso mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma 
continental. 

Há vários outros acordos e regimes internacionais sobre o mar e que, por conseguinte, 
nos afetam. Então começamos a entrar em outras questões e, em termos de geopolítica e de di-
reito internacional, podemos identificar diversas influências de grandes potências militares, que 
possuem vários interesses, em todo o mundo, e que nos permite perceber que o microcosmo da 
pesquisa científica marinha, por exemplo, possui uma influência muito maior do que normal-
mente imaginamos, o que requer um preparo e um conhecimento significativo sobre tais ques-
tões. E isto ocorre porque, como nos ensina o Barão Dietrich Heinrich von Büllow, “enquanto 
existir alguma coisa para dividir ou conquistar haverá guerras”, e não podemos perder isso do 
nosso horizonte, não podemos esquecer que isso é a realidade. Nós não vivemos, infelizmente, 
em um mundo no qual a paz reina maravilhosamente, não! Nós vemos aí a crescente, podemos 
dizer assim, militarização dos oceanos, as forças navais crescendo e, então, observamos essa 
consideração de Morgenthau, que nos fala sobre o Poder Nacional: “Sejam quais forem os fins da 
política internacional, o poder constitui sempre o objetivo imediato. Os povos e os políticos podem buscar, 
como fim último, liberdade, segurança, prosperidade ou poder em si mesmo. Eles podem definir seus ob-
jetivos em termos de um ideal religioso, filosófico, econômico ou social. (...) Podem ainda tentar facilitar 
sua realização mediante o recurso a meios não políticos, tais como a cooperação técnica com outras nações 
ou organismos internacionais, mas contudo, sempre que buscarem realizar o seu objetivo por meio da 
política internacional, eles estarão lutando pelo poder, por influência.” 

Não podemos ser ingênuos a ponto de esquecermos isso, principalmente quando for-
mos tratar de assuntos marítimos fora do Brasil, defendendo os interesses que não são só da 
DHN, não somente da Marinha, mas que são interesses do Brasil. E nesse contexto encon-
tramos questões atuais que têm grande interação com o conhecimento do mar: Produção de 
alimentos, Geração de Energia, Globalização, Segurança da Navegação, Segurança Marítima, 
Exploração de Recursos Marinhos, Sustentabilidade (os recursos marinhos não são infinitos!), 
Proteção Ambiental, Transferência de Tecnologia, e Governança dos Oceanos. 

A globalização, freneticamente, abre novos canais, o tráfego marítimo está aumentan-
do, a quantidade de embarcações explorando petróleo também está aumentando. Tudo isso está 
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relacionado com o conhecimento do mar, com a utilização do mar. Na Área, ou seja, nos fundos 
marinhos situados além das jurisdições nacionais, que são reservados por países para se fazer 
explorações de nódulo polimetálico, por exemplo, sabe-se que a maior razão das pesquisas é com 
relação à biodiversidade marinha, para o desenvolvimento da biotecnologia. 

Em 1976, Michel Béguery dizia “Hoje, já se pode predizer sem risco de provocar riso que os 
hidrocarbonetos submarinos representarão, dentro de alguns anos, a terça parte ou a metade da produção 
mundial de petróleo”. Hoje nós temos certeza disso.

Dessa forma, as coisas começam a se mesclar e conseguimos compreender os interesses 
que regem a política internacional e, de certo modo, também o direito internacional, como nos 
diz novamente Morgenthau: “Os governos usam a imprecisão do direito internacional como se fosse 
uma ferramenta sob medida para alcançar os seus objetivos.” 

Nesse contexto, podemos constatar que, em várias normas internacionais, a redação dá 
margem a uma interpretação que, pode escapar ao nosso entendimento, mas que uma análise 
mais acurada aponta para o favorecimento de determinados interesses. Assim como nos fala 
Rousseau: “As decisões do Direito Internacional, sem outra garantia além da sua utilidade para a pessoa 
que a elas se submete, só são respeitadas na medida em que correspondem ao interesse dos afetados”.

No tocante ao mar, o verdadeiro marco jurídico do regime internacional é a Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) e nós hidrógrafos temos que conhecê-
-la. Quando estivermos trabalhando no mar, temos que saber qual é o limite do mar territorial, 
da zona econômica exclusiva, o que é alto mar, o que é Área, o que é a plataforma continental, 
o que é a linha de base, saber a diferença da linha de base reta para linha de base normal. Essas 
definições podem afetar as nossas atividades, porque se eu tiver que lançar nosso Rosette com 
CTD dentro da área de jurisdição de outro país, eu posso estar afetando o Direito Internacional 
e criando um problema diplomático para o Brasil. Então, temos que saber o que eu posso fazer, 
onde eu posso fazer, e, também, o que os outros podem fazer nas nossas águas.

Esta figura acima é bem fiel a esses limites, mostrando inclusive o espaço aéreo nacio-
nal, e o espaço exterior, mostrando todos os limites marítimos, inclusive as águas interiores, as 
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águas marítimas que são consideradas áreas interiores – que estão situadas entre as linhas de 
base retas e a linha de costa.

 O regime do mar territorial, que fala sobre soberania, possui várias sutilezas que  quero 
apresentar brevemente para os senhores. No mar territorial se fala de soberania e nós lemos em 
alguns textos “soberania plena no mar territorial ...”, mas como ela pode ser plena se pode haver 
o exercício da passagem inocente, inclusive nas águas interiores situadas entre a linha de costa e 
a linha de base reta, por exemplo. Como é que pode ser soberania plena se a jurisdição penal a 
bordo do navio que está passando no Mar Territorial é restrita? No mesmo sentido ocorre com 
a jurisdição civil.

Esses aspectos são bastante interessantes, como quando falamos muitas vezes que “mar 
territorial não é igual a território nacional”, e somos questionados. Mas a resposta é quase óbvia, 
porque o território nacional não inclui o mar territorial, caso contrário se estaria submetendo a 
delimitação de parte do território nacional a uma convenção internacional. 

Essas sutilezas também alcançam os direitos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE), 
quando se trata de “direitos de soberania”. Não é soberania. Então o que é “direito de soberania”? 
De modo superficial, essa foi uma manobra interessante no âmbito da negociação da CNUDM, 
de modo conciliar os interesses de países como o Brasil, que possuíam um Mar Territorial de 
200 milhas marítimas, e aqueles que eram contrário, de modo que se conseguisse chegar a uma 
definição sobre a largura do Mar Territorial e criando uma figura jurídica que desse direitos aos 
Estados costeiros, em particular sobre o petróleo. 

Outra questão muito interessante é sobre o Alto Mar, ao constatarmos que, em um 
trecho singelo de um parágrafo do artigo 58 da Convenção, se diz: “Os artigos 88 a 115 e demais 
normas do Direito Internacional aplicam-se a ZEE, na medida em que não sejam compatíveis com a 
presente parte”. De modo muito simples, isto significa que para os fins tratados naqueles artigos 
a ZEE é considerada Alto-Mar, o que envolve questões de jurisdição penal,  direitos de navega-
ção, pirataria, perseguição, direito de visita, pesquisa científica marinha etc.

Reflexões

Esta nossa conversa teve o único propósito de revelar aos senhores outros aspectos rela-
tivos aos mar, e também à hidrografia, além daqueles aspectos cotidianos e rotineiros.

Novamente devemos lembrar da figura do iceberg, ao nos depararmos com várias ques-
tões relativas à hidrografia sobre as quais devemos nos debruçar para melhor compreender, pois 
não podemos esquecer, conforme Clausewitz nos afirma, que “a guerra é a continuação da política 
por outros meios”.

Nesse mesmo sentido, considero útil levar aos senhores as recomendações dadas aos 
Oficiais-alunos pelo Major C. A. Bach, no Forte Sheridan, em 1917: “O oficial não deve saber tão 
somente os deveres de seu posto, mas ainda o de dois postos acima do seu. Há nisto um duplo benefício. 
Prepara-se para responsabilidades que poderão cair, a qualquer momento sobre os seus ombros, durante 
o combate, e alargará sua visão, colocando-se em condições de compreender melhor as ordens de seus su-
periores e de cumpri-las de forma mais inteligente.”

Sejam bem-vindos à Hidrografia!
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I) TRABALHOS REALIZADOS EM 2014

1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

 a) NOVAS CARTAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
321 Porto de Vila do Conde 1: 20.000 1a Edição Janeiro

1405 Porto do Açu 1: 25.000 1a Edição Novembro
1406 Proximidades do Porto do Açu 1: 75.000 1a Edição Novembro

4361 Da Baía do Marapatá à Ilha do 
Jorocazinho 1: 100.000 1a Edição Maio

4362 Da Ilha do Jocorazinho a Mocajuba 1: 100.000 1a Edição Maio
4363 De Macajuba à Ilha Araraim 1: 100.000 1a Edição Maio
4364 Da Ilha Araraim à Ilha da Rainha 1: 50.000 1a Edição Maio
4365 Da Ilha da Rainha a Muru 1: 50.000 1a Edição Maio
4366 Da Ilha Tauá a Tucuruí 1: 50.000 1a Edição Maio

21030 De Fortaleza a Natal 1: 1.000.000 1a Edição Agosto

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
1 Brasil – Costa e Ilhas ao Largo 1: 5.600.000 5a Edição Abril

1401 Portos de Vitória e Tubarão 1: 15.000 9a Edição Outubro
1501 Baía de Guanabara 1: 50.000 4a Edição Janeiro
1511 Barra do Rio de Janeiro 1: 20.000 4a Edição Junho
1512 Porto do Rio de Janeiro 1: 20.000 4a Edição Novembro
1607 Baías da Ilha Grande e de Sepetiba 1: 80.000 3a Edição Abril
1631 Baía da Ilha Grande (Parte Central) 1: 40.067 2a Edição Janeiro
1711 Proximidades do Porto de Santos 1: 80.000 3a Edição Novembro

4102 A
4102 B

De Gurupá a Almerim  
De Almerim à Prainha 1: 100.000 4a Edição Março

b) CARTAS REEDITADAS

c) CARTAS REIMPRESSAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
304 De Mosqueiro a Abaetetuba 1: 75.000 4a Edição Janeiro
305 Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição 1: 100.000 5a Edição Novembro
320 Porto de Belém 1: 15.000 6a Edição Novembro

413 Terminal da Ponta da Madeira e Porto de 
Itaqui 1: 15.000 7a Edição Dezembro

12000 Símbolos, Abreviaturas e Termos usados nas 
Cartas Náuticas

Formato A4
Publicação 4a Edição Maio
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4105 A
4105 B

De Parintins à Costa do Giba
Da Costa do Giba a Itacoatiara 1: 100.000 4a Edição Fevereiro

4106 A
4106 B

De Itacoatiara à Ilha Grande Eva
Da Ilha Grande Eva a Manaus 1: 100.000 3a Edição Janeiro

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

21800 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza 1: 300.000 1a Edição Novembro
22200 De Cabedelo a Maceió 1: 300.000 1a Edição Setembro
22300 De Maceió a Aracaju 1: 300.000 1a Edição Abril
22900 De Vitória ao Cabo de São Tomé 1: 300.000 1a Edição Fevereiro
23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1: 300.000 2a Edição Janeiro

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

30 Costa Sueste da América do Sul (INT 
201) 1: 3.500.000 2a Edição 12

1623 Porto de Itajaí 1: 20.000 4a Edição 36
1631 Baía da Ilha Grande 1: 40.067 2a Edição 81

1641 Da Enseada do Mar Virado ao Porto 
de São Sebastião 1: 39.914 1a Edição 89

1804 Porto de São Francisco do Sul 1: 12.000 3a Edição 71
1511 Barra do Rio de Janeiro 1: 20.000 4a Edição 95
1512 Porto do Rio de Janeiro 1: 20.000 4a Edição 132

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANT.

BR5 01105 Porto de Madre Deus
BR4 25119  Baía Sherratt (Ilha Rei George)
BR4 25120 Baía Rei George (Ilha Rei George)
BR2 21030 De Fortaleza a Natal
BR5 01405 Porto do Açu
BR4 01406 Proximidades do Porto do Açu

CARTA TÍTULO

DH 20 Relação das Cartas e Publicações Náuticas e 
Respectivas Correções nº 1 e 2 / 2014 Edição Semestral

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

d) CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA

a) NOVAS EDIÇÕES

2 – CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS EM 2014

3 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2014

DG 10 - II Cartas de Correntes de Maré – Porto de Vitória 1a Reimpressão

DG 10 - V Cartas de Correntes de Maré – Proximidades da Baía 
de São Marcos e Portos de São Luis e Itaqui 3a Reimpressão

DG 10 - VI Cartas de Correntes de Maré – Baía de Guanabara 4a Reimpressão
DG 10 – VIII Cartas de Correntes de Maré – Porto de Paranaguá 1a Reimpressão

DN12-5 Livro das Agulhas Magnéticas 4a Reimpressão

DH 2 Lista de Faróis 34a Edição
DH 3 – LXX Anais Hidrográficos 2013 70a Edição

DG 6 Tábuas das Marés para 2015 52a Edição
DN 5 Almanaque Náutico para 2015 71a Edição

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DHN-0617 Rosa de Manobra 1a Reimpressão
DHN-3917 Ficha Controle de Cartas e Publicações 6a Reimpressão
DHN-5906 Classificação de Nuvens 5a Reimpressão
DHN-5943 Higrotermógrafo 1a Reimpressão

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

b)  REIMPRESSAS

c)  MODELOS REIMPRESSOS 
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 II – PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Reunião da Comissão de Cartografia Militar (COMCARMIL) e da Comissão de 
Meteorologia Militar (COMETMIL) 2014. Olinda, PE.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

– Reunião da “Aliança Regional em Oceanografia para o Atlântico Sudoeste Superior e 
Tropical” OCEATLAN 2014. Arraial do Cabo, RJ.

– Expo Print Latin America 2014. São Paulo, SP.

– Congresso Brasileiro de Cartografia (CBC26). Gramado, RS.

– Congresso Brasileiro de Oceanografia CBO 2014. Itajaí, SC.

– 19ª Sessão do Grupo de Direção do Projeto “Prediction and Research Moored Array in 
the Tropical Atlantic” PIRATA XIX. Recife, PE.

– XVIII Congresso Brasileiro de Meteorologia (XVIII CBMet). Recife, PE.

– Encontro de Usuários de Sensoriamento Remoto das Forças Armadas SERFA 2014. São 
José dos Campos, SP.

– Encontro Sul-Americano para Aplicações do Sistema EUMETCast. Recife, PE.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial OMM 2014. 
Genebra, Suíça.

– Sessão do Subcomitê da Navegação, Comunicações e de Busca e Salvamento NCSR 1. 
Londres, UK.

– Reunião da Associação Regional (III) da Organização Meteorológica Mundial América do 
Sul 2014. Assunção, Paraguai.

– Conferência Hidrográfica Internacional Extraordinária CHIE 2014. Monte Carlo, 
Mônaco.
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PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIO

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– Visita à “Dirección de Hidrografia y Navegación” da Armada do Paraguai. Assunção, 
Paraguai.

– IIC 5th Workshop on Electronic Chart for Hydrographic Organizations. Vancouver, 
Canadá.

– Reunião da Mesa Diretora da Comissão Oceanográfica Intergovernamental IOC Officers  
2014. Paris, França.

– Transfer Standard Maintenance and Application Development Working Group Meeting e 
Digital Information Portrayal Working Group TSMAD 28 e DIPWG 7. Sidney, Austrália.

– Canadian Hydrographic Conference 2014 (CHC-2014). St. John’s, Canadá.

– American Society for Quality ASQ 2014 . Dallas, EUA.

– Reunião do Inter Regional Coordination Committee IRCC 2014 e Reunião do Capacity 
Building Sub-Committee CBSC 2014. Paris, França.

– Visita Técnica ao Ordnance Survey (OS), ao Defense Geographic Centre (DGC) e ao 
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). Londres, UK.

– Conferência da International Association of Marine  Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities IALA 2014. La Coruña, Espanha.

– Congresso Mundial do PIANC. São Francisco, EUA.

–  International CARIS User Group Conference  2014. Brest, França.

– Reunião do “GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names Meeting SCUFN 
2014”. Monte Carlo, Mônaco.

– 3ª Jornada de Engenharia Hidrográfica. Lisboa, Portugal.

– Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental COI 
2014. Paris, França.

– Second Maritime Safety Services Enhancement Workshop (MSS-2). Wellington, Nova 
Zelândia.

– Meeting of World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee (WWNWS) SC. 
Nova Zelândia.
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– Programa Governamental de Observação do Campeonato Mundial de Vela Olímpica 
2014 (PGO-CMVO 2014). Santander, Espanha.

– Sessão de acompanhamento de treinamento em simulador de manobras. Baltimore, EUA.

– Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações VTS 38. Saint Germain-en-
Laye, França.

– Reunião com a delegação responsável pela Proposta de Extensão da Plataforma Continental 
do Uruguai. Montevidéu, Uruguai.

– Reunião do “Advisory Board on the Law of the Sea” ABLOS 2014. Copenhagen, 
Dinamarca.

– Taller sobre Creación de Capacidades em Levantamientos Hidrográficos Fluviales 
(TCCLHF). Iquitos, Peru.

– Local Data Manager e General Meteorology Package Training Workshop LDM e 
GEMPAK 2014. Boulder, EUA.

– XVI Workshop on High Performance Computing (XVI WHPC). Reading, UK.

– Session of the Data Buoy Cooperation Panel DBCP 2014. Weihai, China.

– Inland ENC Harmonization Group Meeting IEHG 12. Berlim, Alemanha.

– Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee HSSC 2014. Viña Del 
Mar, Chile.

– Atlantic Seabed Mapping Workshop. Dublin, Irlanda.

– Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities IALA Conselho 1/2014. Paris, França.

– Workshop sobre “Quality Management System Essentials for National Oceanographic 
Data Centres” (QMS-NODC 2014). Oostend, Bélgica.

– Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic Commission MACHC 
2014 e Convenção Mexicana de Hidrografia. Cidade do México, México.

2 – INTERCÂMBIOS

– Intercâmbio no Serviço Meteorológico Alemão (DWD – Deustscher Wetterdienst).
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– Intercâmbio no Leibniz-Institut fur Mecreswissenchaften an der Universitat Kiel (IFM/
GEOMAR).

– Intercâmbio com o Serviço Meteorológico do Canadá (MSC).

– Intercâmbio no National Ice Center (NIC).

– Intercâmbio no Netherlands Hydrographic Service (NHS).

III – CURSOS E ESTÁGIOS EM INSTITUIÇÕES EXTRA-MB

1 – CURSOS EXTRA-MB

– Mestrado em Oceanografia Física com Ênfase em Sensoriamento Remoto (IOUSP-SP).

– Curso de Formação de Sargento Especialista em Meteorológica Aeronáutica – EEAR.
Guaratinguetá, SP.

– Curso de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto para Subtenentes e Sargentos – CIGEX. DF.

– XXV Curso de Navegação Antártica. Buenos Aires, Argentina.

– Curso Internacional de Operações em águas Antárticas. Valparaiso, Chile.

– Mestrado em “Earth Sciences: Ocean Mapping and Hydrographic Sciences. New Hampshire, 
Durham, EUA.

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 que requeiram qualificação especial, a 
seleção de intercâmbios, estágios e conclaves.

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

Trata-se de atividade basilar desta Diretoria, 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 67º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Oficiais – Turma 2014:

Primeiro-Tenente    JOÃO CELSO SILVA DE DEUS                                                                 
Primeiro-Tenente    LEANDRO DE SOUZA FERNANDES                                       
Primeiro-Tenente    ANDRÉ LEONARDO MAGALHÃES FARIA                                             
Primeiro-Tenente    RAFAEL DE MENEZES PALMER                                            
Primeiro-Tenente    SÉRGIO OMAR DOS SANTOS JÚNIOR                                          
Primeiro-Tenente    RAFAEL MARTINELLI DAS NEVES                                          
Primeiro-Tenente    LEVI BITTENCOURT BASTOS JUNIOR                                                          
Primeiro-Tenente    PEDRO PAIVA BARROS DE ABREU                                      
Primeiro-Tenente    LEONARDO OGG FERREIRA LOURENÇO                                                    
Primeiro-Tenente    ALMIR PIMENTEL MACHADO NETO                                                          
Primeiro-Tenente    VITOR DECCACHE CHIOZZO                              
Primeiro-Tenente    LUIS HENRIQUE ANTUNES DE OLIVEIRA                                               
Primeiro-Tenente    RUBENS IKEUTI                                             
Primeiro-Tenente    PABLO ARAUJO BARBOSA                                
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Oceanógrafo           HÉLIO HERINGER VILLENA
Senhor                    MATTHIEU POLYTE (Haiti)
Senhor          FRENOLD CHERISTIN (Haiti)

1° Colocado: 1ºTen  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS, com média final 9,851. 

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

1ºTen  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS 9,851

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

em seu respectivo curso:

1ºTen  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS 9,851
1ºTen  LEANDRO DE SOUZA FERNANDES 9,685
1ºTen  ANDRÉ LEONARDO MAGALHÃES FARIA 9,554

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  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS 9,829

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

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

1ºTen  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS 9,947

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

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

1ºTen  JOÃO CELSO SILVA DE DEUS 9,767
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Foto do encerramento do CAHO 2014 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 42° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 
Navegação – Turma 2014:

3ºSG-HN  86.7838.31 FABIANO ARRUDA DOS SANTOS
3ºSG-HN  04.0174.55 LUIS EUCLIDES SANTIAGO DA SILVA
3ºSG-HN  04.0172.42 KELVER OLIVEIRA DA CUNHA
3ºSG-HN  04.0226.53 UALACE CAVALCANTE DA CRUZ
3ºSG-HN  04.0085.96 PATRYCK GOMES DOS SANTOS FREITAS
3ºSG-HN  04.0092.58 HUDSON NEY MALTEZ DE SOUZA
3ºSG-HN  86.7164.76 ALEX SANDRO VIEIRA GIVIGI
3ºSG-HN  04.0143.59 RAFAEL DE ANDRADE SILVA
3ºSG-HN  04.0157.97 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
3ºSG-HN  04.0113.17 BRUNO OLIVEIRA FERREIRA
3ºSG-HN  04.0182.14 ROBERTO CARLOS SILVA DE SALLES FILHO
3ºSG-HN  04.0229.80 JOEL DE LIMA SILVA
3ºSG-HN  04.0083.32 ANTONIO CESAR ROQUE DA SILVA JUNIOR
3ºSG-HN  04.0096.31 LEANDRO SANTOS GUALBERTO
3ºSG-HN  04.0115.11 SIDNEI SARDI DOS SANTOS
3ºSG-HN  04.0236.50 ORLANDO DIÊGO MAUÉS MAIA

1° Colocado: 3ºSG-HN 86.7838.31  FABIANO ARRUDA DOS SANTOS, com 
média final 9,137.
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PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-HN  86.7838.31 FABIANO ARRUDA DOS SANTOS 9,137

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 abran-
ge as disciplinas de Astronomia, Cartografia, Topografia, Geodésia, Maré e Sondagem e 
Hidrografia Aplicada, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0):

3ºSG-HN  86.7838.31 FABIANO ARRUDA DOS SANTOS 9,166

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  86.7838.31 FABIANO ARRUDA DOS SANTOS 9,394

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  04.0174.55 LUIS EUCLIDES SANTIAGO DA SILVA 9,598

Foto do encerramento do C-Ap-HN no Salão Nobre da DHN.
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3 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FAROLEIRO (C-Ap-FR)

Militares que concluíram o 28° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 
2014:

3ºSG-FR    04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS
3ºSG-FR 04.0249.58  ELTON SANTOS DE ARAÚJO
3ºSG-FR 06.7756.67  MARCELO MACHADO GEDIÃO
3ºSG-FR 04.0123.30  CESAR AUGUSTO BEZERRA ESTEVES
3ºSG-FR 04.0167.93  GLEIDSON ANTONIO GOMES
3ºSG-FR 85.8950.41  THIAGO FRANCISCATTE BISPO
3ºSG-FR 04.0229.71  JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO ARAUJO
3ºSG-FR 04.0173.31  LEANDRO GUIMARÃES VIDAL
3ºSG-FR 04.0248.51  EDSON BATISTA RAMOS

1° Colocado: 3ºSG-FR 04.0180.36 RAFAEL SÁ FREIRE DIAS, com média final 
9,909. 

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-FR  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 9,909

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

mais se distinguirem em cada curso de aperfeiçoamento.

3ºSG-FR  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 9,909

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

(9,5) em seus respectivos cursos:

3ºSG-FR  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 9,909
3ºSG-FR  04.0249.58  ELTON SANTOS DE ARAÚJO 9,590
3ºSG-FR  06.7756.67  MARCELO MACHADO GEDIÃO 9,556

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

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

3ºSG-FR  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 10,000
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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 a disciplina de Navegação II, 
desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0):

3ºSG-FR  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 9,800

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  04.0180.36  RAFAEL SÁ FREIRE DIAS 9,813

Foto do encerramento do C-Ap-FR no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 53° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação 
– Turma 2014:

MN-QPA 08.0637.53 FÁBIO EDUARDO BARBOSA EDIRCIO
MN-QPA 11.0272.15 GILMÁRIO COSTA BORGES
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MN-QPA 11.0377.41 BRUNO SILVA DE ARAUJO
MN-QPA 11.0413.15 JOSÉ CARLOS COELHO DOS SANTOS JUNIOR
MN-QPA 11.0208.49 JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA COSTA
MN-QPA 11.0376.28  EDUARDO RAMOS DA SILVA
MN-QPA 11.0271.93  THIAGO ARAUJO TEIXEIRA
MN-QPA 11.0213.31  CLEYTON CARLOS DUARTE BRITO
MN-QPA 11.0340.92  VICTOR JOSÉ CARVALHO BITTENCOURT
MN-QPA 11.0294.80  VICTOR DANTON RELVA NUNES
MN-QPA 11.0339.32  DIOGO ROCHA DE CARVALHO FREITAS
MN-QPA 11.0320.14  JADER ARRUDA ROTTINI
MN-QPA 11.0263.08  BRUNO GARCIA MARCELINO
MN-QPA 11.0306.23  YURI FERNANDES DE CARVALHO
MN-QPA 11.0223.11  NICHOLAS LIMA ALVES
MN-QPA 11.0376.01  ALAN DOS SANTOS SOUZA
MN-QPA 11.0357.49  MAICON COSTA LIMA
MN-QPA 86.8944.04  MARCOS PAULO BELO DA SILVA
MN-QPA 11.0314.92  MARCELO SILVA RODRIGUES
MN-QPA 87.0460.91  ALVARO TIAGO NASCIMENTO BATISTA
MN-QPA 11.0241.19  GUILHERME DA SILVA ALVES
MN-QPA 11.0266.77  JOÃO ROBERTO SILVA DE BRITO
MN-QPA 87.0994.62  CARLOS SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR
MN-QPA 08.0389.11  ARTHUR SCHOTTZ CRUZAL
MN-QPA 10.0176.15  KALEB LUIZ ZANGRANDE GERMANO
MN-QPA 11.0363.54  JANDIR VALENTIM TORRES BORGES
MN-QPA 86.7491.37  KELITON CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR
MN 17.3220.27  TUHAFENI ERNEST NAKALE
   (MARINHA DA NAMÍBIA)

1° Colocado: MN-QPA 08.0637.53 FÁBIO EDUARDO BARBOSA EDIRCIO, 
com média final 9,566.

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

MN-QPA  08.0637.53  FÁBIO EDUARDO BARBOSA EDIRCIO 9,566

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

(9,500) em suas respectivas especialidades:

MN-QPA  08.0637.53  FÁBIO EDUARDO BARBOSA EDIRCIO 9,566
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PRÊMIO BARÃO DE JACEGUAY
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-HN que obtiver maior média na área 

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

MN-QPA  08.0637.53  FÁBIO EDUARDO BARBOSA EDIRCIO 9,566

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 ne-
nhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,000):

MN-QPA  11.0208.49  JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA COSTA 9,074

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  11.0272.15  GILMÁRIO COSTA BORGES 9,385

Foto do encerramento do C-Espc-HN no Salão Nobre da DHN.
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5 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE FAROLEIRO (C-Espc-FR) 

Militares que concluíram o 29° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2014:

MN-QAP 11.0388.96  DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES
MN-QAP 11.0105.25  DOUGLAS DA CONCEIÇÃO MOURA
MN-QAP 11.0366.72  FÁBIO SILVA DE CARVALHO
MN-QAP 11.0148.81  FILIPE LOPES DE ALBUQUERQUE MURUCCI
MN-QAP 11.0373.00  CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE LIMA
MN-QAP 11.0274.61  GUILHERME DE FIGUEIREDO BASTOS
MN-QAP 10.0326.65  RENATO EDUARDO DA SILVA
MN-QAP 11.0199.64  VLAUBER RANGEL DE ALENCAR ARAUJO
MN-QAP 11.0224.18  EDGLEYSON DE SENA MARTINS
MN-QAP 11.0240.11  TIERRY PINHEIRO ALMEIDA
MN-QAP 87.0861.15  ANDREW DICKSSON ARAÚJO DOS SANTOS
MN-QAP 11.0379.89  LEONARDO LIMA DOS SANTOS
MN-QAP 10.0144.89  REENER JEAN MAFRA NUNES
MN-QAP 09.0165.71  EMILIANO DA COSTA LUIZ

1° Colocado: MN-QAP 11.0388.96 DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES, 
com média final 9,552.

PRÊMIOS ESCOLARES: 

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

MN-QAP  11.0388.96  DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS 
  BORGES 9,552

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

(9,500) em suas respectivas especialidades:

MN-QAP  11.0388.96  DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS 
  BORGES 9,552

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 11.0105.25 DOUGLAS DA CONCEIÇÃO MOURA 9,457
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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  11.0366.72  FÁBIO SILVA DE CARVALHO 9,413

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 11.0148.81 FILIPE LOPES DE ALBUQUERQUE 
  MURUCCI 9,382

Foto do encerramento do C-Espc-FR no Salão Nobre da DHN.



34

NAVIO POLAR
“ALMI RANTE MAXIMIANO”

V – COMISSÕES

No ano de 2014, no período de 
01JAN a 21ABR, o Navio Polar “Almi-
rante Maximiano” participou da 2a Fase 
da Comissão OPERANTAR XXXII.  Nes-
te período foram realizadas 128 Estações 
Oceanográficas empregando-se o conjun-
to CTD-Rosette, 43 Estações Geológicas 
empregando o amostrador Boxe-Core, 18 
Lançamentos de Rede de Arrasto Horizon-
tal para coleta de Sedimento Marinho e 04 
Lançamentos de Rede de Arrasto Vertical 
para coleta de Fitoplâncton. 

Além dessas atividades, o Navio 
apoiou projetos de pesquisa que coletam 
amostras em terra. Desta forma, foram 
realizados lançamentos de pesquisadores 
na área da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, da Ponta Turret, da Ponta Hannah, 

da Ponta Hanequim, da Ilha Deception, 
da Ilha Chabrier, da Ilha Elefante,  do Es-
treito Antártico, do Estreito de Gerlache, 
da Ilha Curveville,  da Ilha Half Moon, da 
Ponta Plazza, da Baía Maxwell e da Ilha 
Livingston.

De 12OUT a 31DEZ, o Navio 
participou da 1a Fase da Comissão OPE-
RANTAR XXXIII. Neste período, foram 
realizados 20 Lançamentos de Balão Me-
teorológico empregando-se a estação fixa 
DigiCORA,  31 Estações Oceanográficas  
empregando-se o conjunto CTD-Rosette, 
08 Estações Geológicas empregando-se 
o amostrador Boxe-Core, e 9 Estações 
Geológicas empregando-se o amostrador 
Gravity-Core, em proveito dos projetos 
de pesquisa embarcados.
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Além disso, o Navio também 
apoiou os projetos de pesquisa que co-
letam amostras em terra. Desta forma, 
foram realizados lançamentos de pes-
quisadores na área da Estação Antártica 
Comandante Ferraz, da Ponta Turret,  da 

Ponta Hanequim, da  Ponta Fossati,  da 
Ilha Deception, da Ilha Elefante, Ilha 
Trinidad, da Ilha Half Moon,  da Ilha 
Diamonen,  da Ponta Plazza, da Baía 
Maxwell,  da Ilha Livingston e do Estrei-
to de Gerlache.

Lançamento de Balão 
Meteorológico

Lançamento de Gravity-Core

Lançamento de Box Core

Lançamento do Conjunto CTD-Rosette
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NAVIO DE APOIO OCEANOG RÁFICO
“ARY RONGEL”

O Navio de Apoio Oceanográfi-
co “Ary Rongel” participou da Opera-
ção Antártica (OPERANTAR) XXXII, 
iniciada no dia 06OUT2013 e concluída 
em 17ABR2014. A Comissão teve como 
tarefa apoiar logisticamente os Módulos 
Antárticos Emergenciais, os trabalhos de 
campo a serem desenvolvidos nos refú-
gios e acampamentos previstos e servir 
como plataforma para realização de pes-
quisas de diversos projetos científicos, a 
fim de contribuir para o abastecimento de 
materiais necessários às atividades cien-
tíficas e logísticas, transporte de pesqui-
sadores e de equipes de manutenção e 
guarnecimento da Estação Antártica Co-
mandante Ferraz (EACF).

Abastecimento de materiais necessários às atividades 
científicas e logísticas
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Em 06OUT, o “Gigante Verme-
lho” suspendeu da Base Naval do Rio de 
Janeiro (BNRJ) para iniciar a campanha 
ANTÁRTICA XXXIII. No dia 09OUT, 
atracado no porto de Rio Grande, recebeu 
pesquisadores, que durante a travessia até 
a Antártica, realizaram  projetos de “Cen-

so de aves marinhas (Projeto Virgínia)”, 
“Análise dos Fatores que Constroem a 
Ciência Brasileira no PROANTAR (So-
ciologia)” e “Saúde e Trabalho do PRO-
ANTAR com o Mapeamento e Controle 
de Riscos e Estressores Ocupacionais/
Ambientais (Psicologia)”.

Na chegada ao continente gelado, o 
Navio hasteou o pavilhão nacional e, além 
de realizar fainas de transferência e recebi-
mento de material com 
EACF, recebeu uma 
Comitiva Interministe-
rial, presidida pelo Se-
cretário da Comissão 
Interministerial para 
os Recursos do Mar, 
Exmo. Sr. Vice-Almi-
rante Marcos Silva Ro-
drigues, composta por 
membros do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ministério do 
Meio Ambiente, Minis-
tério das Relações Exte-
riores, além do Chefe do 
Programa Antártico Ar-
gentino e o Gerente da 
German Antartic Recei-
ving Station (GARS). 

Nesse período, o Navio apoiou visi-
tas a diversas estações estrangeiras sediadas 
nas Ilhas Shetland do Sul, além da Estação 
Chilena General Bernado O’Higgins, situa-
da na Península Trindade.

Em 27NOV, o Navio apoiou o  res-
gate e translado até a cidade chilena de 
Punta Arenas dos 35 passageiros, mem-

bros de uma comitiva 
de visita à Antártica, 
da aeronave Hércules 
C-130, da Força Aé-
rea Brasileira, avaria-
da num incidente de 
pouso na Base chilena 
Eduardo Frei Montal-
va, localizada na Baía 
de Maxwell.

Em DEZ, além 
de realizar as tarefas 
de reabastecimento 
dos Módulos Antárti-
cos Emergenciais, o 
Navio apoiou o proje-
to de pesquisa sobre a 
“Evolução e Dispersão 
de Espécies Antárticas 
Bipolares de Briófitas 

e Líquens”, coordenado pelo Ph.D. Paulo 
Câmara, e de “Variação Anual da Distri-
buição e Parâmetros Populacionais das 
Aves”, coordenado pela Dra. Maria Vir-
ginia Petry.
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NAVIO HI D ROCEANOG RÁFICO
“C RUZEI RO DO SUL”

 No período de 16 a 22FEV, o Na-
vio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul” 
participou da Comissão AMAZÔNIA 
AZUL, que teve como propósito realizar 
varredura, utilizando equipamento sonar 
de varredura lateral em cinco pontos do 
litoral do Estado do Rio de Janeiro. Du-
rante este período, o Navio apoiou o Inci-
dente SAR SSE 009/2014.

No período de 23FEV a 03ABR, 
participou da Comissão PNBOIA I – 
TRINDADE IV, recebendo a tarefa de 
obter dados meteorológicos e oceano-
gráficos, em apoio à comunidade cien-
tífica brasileira, nas áreas oceânicas 
sob jurisdição do Brasil, por meio de 
lançamento de boias de deriva do Pro-
grama Nacional de Boias. Além disso, 

realizou a coleta de dados oceanográ-
ficos, em apoio ao Plano de Coleta de 
Dados Meteorológicos e Oceanográfi-
cos da DHN, a fim de contribuir para 
a disponibilidade desses dados para a 
comunidade científica brasileira, para o 
Serviço Meteorológico da MB e para o 
Banco Nacional de Dados Oceanográfi-
cos (BNDO).

No período de 20MAI a 15JUN, 
o Navio participou da Comissão POIT 
PESQUISA – III, que teve como propó-
sito realizar o transporte de carga e pes-
soal do Posto Oceanográfico da Ilha da 
Trindade (POIT), apoiar as atividades 
do Programa de Pesquisas Científicas 
na Ilha da Trindade (PROTRINDADE) 
e contribuir com as ações desenvolvidas 
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pelo projeto de “Circulação Oceânica no 
Embaiamento Tubarão” e nos canais da 

Cadeia Vitória-Trindade, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Navio fundeado proximidades POIT

Sonar de varredura lateral –
MCT IX – OCEANO

Incidente SAR 023/2014

PROTRINDADE – Pesquisador preparando  
Arrastamento Vertical

No período de 23JUN a 04NOV, 
participou da Comissão MCT IX/OCE-
ANO, que teve como propósito apoiar o 
projeto “Camadas Finas IV – Heterogenei-
dades espaço-temporais e respostas às mu-
danças climáticas em ambientes oceânicos 
do nordeste do Brasil”; o projeto “Biogeo-
química e dinâmica de massas de água na 
margem equatorial nordeste brasileira”; o 
projeto “Camadas Finas V – Heterogenei-
dades espaço-temporais e respostas às mu-
danças climáticas em ambientes oceânicos 
do norte do Brasil”; o projeto “Descoberta 

de um novo bioma marinho Amazônico”; 
o projeto “Circulação oceânica no em-
baiamento Tubarão e nos canais da Cadeia 
Vitória-Trindade” e o projeto “Estudo dos 
processos físicos e biogeoquímicos que 
controlam a troca de carbono na interface 
ar-mar e acidificação das águas na região 
de talude continental do Atlântico Sul”. 
Nessa comissão,  realizou atividades hi-
droceanográficas durante 134 dias, nave-
gando do Oiapoque-AP ao Chuí-RS. Na 
última pernada da viagem, o Navio partici-
pou do incidente SAR SS 023/2014.

 Ao longo do ano de 2014, o NHoC-
Sul realizou o embarque de 106 pesquisa-

dores de diversas instituições federais em 
um total de 151,5 dias de mar. 
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NAVIO HI D ROCEANOG RÁFICO FAROLEI RO
“ALMI RANTE G RAÇA ARANHA”

No dia 17FEV2014, o Navio Hi-
droceanográfico Faroleiro “Almirante 
Graça Aranha” participou da Cerimônia 
de Abertura do Ano Hidrográfico, dando 
início aos trabalhos planejados para o ano 
de 2014. 

Nos dias 12 e 13MAR foi reali-
zada a bordo do Navio a requalificação 

da EqMan, ocasião em que foram re-
cebidos a bordo uma aeronave Esquilo 
Mono-Turbina (UH-12), pertencente ao 
Esquadrão HU-1, e militares dos demais 
navios pertencentes ao Grupamento de 
Navios Hidroceanográficos e do Coman-
do do Grupamento de Patrulha Naval do 
Sudeste.
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EqMan recebendo aeronave Esquilo Mono- Turbina (UH-12)
por ocasião da VSA anual do Navio

Foto tirada a bordo da aeronave Esquilo Mono-Turbina (UH-12)
por ocasião da VSA anual do Navio
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Nos dias 01 a 03ABR, foi realiza-
da a Comissão Experiência de Máquinas-
-Manutenção do Farol de Maricás, contan-
do com um Grupo-Tarefa composto por 08 
militares do Navio que desembarcou na-
quela ilha a fim de realizar a manutenção 
preventiva da estrutura e do equipamento 
luminoso bem como a poda da vegetação 
da trilha e do entorno do Farol.

No dia 29 de abril, foi realizada a 
Verificação de Segurança da Aviação, oca-
sião em que  foram recebidas a bordo uma 
aeronave Bell Jet Ranger III (IH-6B), per-
tencente ao Esquadrão HI-1, e uma equipe 
de Inspetores da DAerM. Após rigorosa 
avaliação nos diversos setores atinentes, 

foi constatado que o Navio apresenta um 
nível de segurança de aviação satisfató-
rio para o Nível de Operação e Classe de 
Apoio para os quais está homologado, tor-
nando-o apto para operar pelos 12 meses 
subsequentes sem restrições.

Nos dias 07 a 16MAI, o Navio re-
alizou a Comissão “Manutenção da Sina-
lização Náutica no Litoral dos Estados do 
RJ e SP e Abastecimento da Ilha Rasa”. 
Nesta comissão,  houve a visita ao Por-
to de Santos onde foi realizada a manu-
tenção preventiva nos faróis ao longo do 
litoral e do Canal de São Sebastião, bem 
como o transporte de boias e materiais 
para a Capitania dos Portos de São Paulo. 

Manutenção de Auxílios a Navegação do Canal de São Sebastião – SP

Modernização 

 Em continuidade à modernização 
do Navio,  foi iniciada, no dia 25NOV, 
a instalação de dois novos grupos gera-

dores diesel Volvo Penta Marine Genset 
D13 MG em substituição aos originais.   
Isto resultará em uma maior eficiência e 
confiabilidade no que se refere à capaci-
dade de produção de energia do meio. 
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Grupo gerador diesel Volvo Penta Marine Genset D13 MG cuja
 instalação foi  iniciada em novembro de 2014

Paralelamente, foi concluído o 
processo licitatório para aquisição de 
um novo motor de combustão principal 
em substituição ao MWM/2400 BHP. 
Sagrou-se vencedora a empresa MTU 
Friedrichshafen GmbH que apresentou a 

melhor proposta comercial. A entrega e o 
início da instalação estão previstos para 
o segundo semestre de 2015, já o comis-
sionamento do novo sistema de propulsão 
está previsto para o primeiro semestre de 
2016.
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NAVIO HI D ROCEANOG RÁFICO
“SI RIUS”

No dia 17JAN, o Navio Hidrográfi-
co Sirius completou cinquenta e seis anos 
de incorporação à Marinha do Brasil. 
Nesta ocasião foi realizada uma Cerimô-
nia Militar alusiva ao aniversário do Na-
vio que contou com a presença do Exmo. 

Sr. Diretor de Hidrografia e Navegação, 
além de ex-Comandantes do Navio, entre 
eles, o Exmo. Sr. Almirante-de-Esquadra 
Júlio de Sá Bierrenbach, que comandou o 
Sirius no período de 14 de novembro de 
1961 a 10 de dezembro de 1962. 

Exmo. Sr. Diretor de Hidrografia acompanhado do 
Comandante e ex-comandantes do Navio
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Almoço comemorativo dos 
56 anos do Navio

Leitura da Ordem do dia Alusiva ao 56° Aniversário do Navio

De 16 a 17FEV, o Navio participou 
da Cerimônia de Abertura do Ano Hidro-
gráfico fundeado na Baía de Guanabara. 
Naquela ocasião, foram realizadas diver-
sas atividades, dentre os quais, destacam-
-se: Teste de adequação do sensor de ati-
tudes do Navio; Testes do ecobatímetro 
monofeixe EA-600; Adestramento sobre 
patch-test do sistema multifeixe EM302; 
Utilização da Planilha Digital SHIP de 
MSG meteorológicas SHIP/SYNOP, que 
visa à melhoria do atual sistema de re-
cebimento dos dados no BNDO; Imple-
mentação de sinal GPS-RTG e de sinal 
AIS em software de navegação (FUGA-
WI), visando ao incremento na segurança 
da navegação do Navio; e a Compensa-

ção da agulha magnética digital Azimu-
th-1000. Além disso, foram realizadas ou-
tras atividades em prol do Adestramento, 
tais como: Qualificação do pessoal para o 
serviço em viagem nas funções de oficial 
de quarto, timoneiros, vigias e auxiliar 
de navegação; Adestramento de CAV; e 
Adestramento de Navegação em Águas 
Restritas.

Em 22ABR, foi realizado um al-
moço de despedida do Serviço Ativo da 
Marinha do Almirante-de-Esquadra Luiz 
Fernando Palmer Fonseca. Esta foi uma 
homenagem das Organizações Militares 
pertencentes ao Complexo Naval da Pon-
ta da Armação que contou com a presença 
de Comandantes e Diretores do CNPA.
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De 29 a 30ABR, em cumprimento 
ao Memorando 06/2014 do Comandante-
-Em-Chefe da Esquadra, o Navio partici-
pou da Cerimônia de Transmissão de Car-
gos de Comandante de Operações Navais 
e Diretor-Geral de Navegação fundeado 
na Baía de Guanabara. 

De 06 a 07JUN, o Navio partici-
pou, fundeado nas proximidades da Es-

cola Naval, da Cerimônia de Entrega de 
Espadins. Nesta ocasião, foi realizado o 
teste de aceitação da Estação Meteoroló-
gica Automática VAISALA.

De 25 a 26SET, o Navio partici-
pou, fundeado nas proximidades da Ilha 
Fiscal, da Cerimônia do Dia do Hidró-
grafo.

Cerimonial de recepção ao Exmo. Sr. AE Luiz Fernando Palmer Fonseca
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NAVIO OCEANOG RÁFICO
“ANTARES”

 No período de 28MAI a 17JUN, o 
Navio Oceanográfico “Antares” realizou 
a Comissão PRATA 2014 com o propó-
sito de estreitar laços de amizade com a 
Armada Argentina, contribuindo para o 
estabelecimento da Comissão Hidrográ-
fica do Atlântico Sudoeste (CHAtSo) e 
participar das comemorações do aniver-
sário do Serviço de Hidrografia Naval da 
Argentina (SHN). 

 Dentre os diversos eventos dos 
quais o Navio participou durante a Co-
missão, destacam-se: a cerimônia alu-
siva ao aniversário do SHN; o almoço 
na sede do Serviço Hidrográfico, ofere-
cido pelo Diretor do Serviço de Hidro-
grafia Naval, Contra-Almirante Andrés 
Roque Di Vincenzo e uma recepção a 
bordo do NOcAntares, que contou com 
a presença do Embaixador do Brasil na 
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Argentina, Embaixador Everton Vieira 
Vargas, do Diretor do SHN, dos Adidos 

brasileiros da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica.

Comissão PIRATA BR-XV

 No período de 10JUL a 04SET, 
o Navio Oceanográfico “Antares” rea-
lizou a Comissão PIRATA BR-XV, que 
teve como propósito manter a operacio-
nalidade das 8 boias que constituem a 
contribuição brasileira ao Projeto PI-
RATA, por intermédio da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN) e do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE). Nesta ocasião, realizou o 
recolhimento, manutenção e lançamen-
to dessas boias e coletou dados ocea-
nográficos e meteorológicos na região 
compreendida entre Vitória-ES e o pa-
ralelo de 15ºN e entre os meridianos de 
030ºW e 038ºW. 

Ilustração 1 – Formatura em comemoração ao aniversário do Serviço Hidrográfico Argentino

Ilustração 2 – Lançamento da boia ATLAS Ilustração 3 – Colocação de sensores 
externos da boia ATLAS
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Ilustração 4 – Militares participantes do CBO

A comissão contou com a partici-
pação de pesquisadores de diversas ins-
tituições de ensino e pesquisa, tais como: 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Instituto Tecnológico da Aero-
náutica (ITA-SP) e Universidade Federal 
do Ceará (UFCE).

PNBOIA VI – CBO

 O Navio Oceanográfico “Antares” 
foi designado pela DHN para representá-
-la no VI Congresso Brasileiro de Oce-
anografia (CBO-2014), que ocorreu na 
cidade de Itajaí-SC, no período de 25 a 
29OUT. O Congresso reuniu professores 
e estudantes de universidades de todo o 
país, bem como pesquisadores de várias 
áreas da Oceanografia.

 Como parte dessa representação, 
o Navio organizou, no dia 26OUT, uma 
recepção a bordo, que contou com a pre-
sença de representantes de diversas ins-

tituições e organizações de ensino e de 
pesquisa do país, além de membros da 
SOAMAR-Itajaí. Durante todo o perío-
do do CBO, o Navio esteve aberto à visi-
tação dos congressistas,  totalizando 642 
visitas a bordo. Tanto no estande, que foi 
montado na área do Congresso, quanto 
no Navio, as atividades desenvolvidas 
pela DHN foram divulgadas por meio de 
banners, panfletos, revistas e a exposi-
ção de equipamentos utilizados nas ati-
vidades hidroceanográficas que o Navio 
realiza. 

 A participação do NOc Antares no 
CBO-2014 permitiu uma intensa troca de 
experiências e uma maior aproximação 
entre os pesquisadores das instituições 
partícipes e os tripulantes do “Escorpião 
dos Mares” e ainda a ampliação do co-
nhecimento e interação sobre os projetos 
de interesse da Comunidade Científica 
Brasileira, com os interesses científicos e 
militares de estudo da MB sobre o Mar.
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NAVIO HI D ROCEANOG RÁFICO
“TAU RUS”

Durante o mês de janeiro de 2014, 
a empresa Kongsberg Maritime realizou 
no Navio Hidroceanográfico “Taurus” 
o Teste de Aceitação de Porto do novo 
ecobatímetro multifeixe de alta resolu-
ção EM-710, restando apenas o Teste de 
Aceitação no Mar (Sea Acceptance Test) 
para finalizar o comissionamento do refe-
rido sistema. 

Este moderno equipamento, que 
substituiu o modelo EM-1002 em novem-
bro de 2013, permite cobertura total do lei-

to marinho e contribuirá sobremaneira para 
os levantamentos hidrográficos portuários 
e da plataforma continental, viabilizando 
o desenvolvimento econômico nacional e 
proporcionando Cartas Náuticas extrema-
mente confiáveis aos navegantes.

Varredura SSS para localização de ae-
ronave no SAR 009/2014

No dia 21FEV2014, em apoio ao 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
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do Rio de Janeiro (CBMERJ) e atenden-
do ao SAR SSE 009/2014, o Grupamento 
de Navios Hidroceanográficos (GNHo) 
mobilizou o Navio Hidroceanográfico 
“Cruzeiro do Sul” (H-38) para realização 
da busca do helicóptero que desapareceu 
ao cair no mar, nas proximidades de Pe-
dra de Guaratiba – RJ. Após dois intensos 
dias de buscas com o Sonar de Varredura 
Lateral (Side Scan Sonar – SSS) e tendo 
o H-38 que prosseguir na Comissão Ama-
zônia Azul, o GNHo designou o NHo 
“Taurus” para continuar as buscas com o 
referido sonar, destacando-se uma equi-
pe volante a bordo do AviPa “Anequim” 
(pertencente ao Grupamento de Patrulha 
Naval do Sudeste). 

Após o restabelecimento da área de 
pesquisa, do tipo de busca e da solução 
da incerteza posicional, a aeronave foi 
encontrada e a sua posição transmitida ao 
CBMERJ, que efetuou o mergulho e en-
controu o helicóptero parcialmente sub-
merso nos sedimentos.

Imagem do SSS

Levantamento Cais BNRJ

Varredura SSS para localização de mi-
nas de exercício

Em 29 de agosto, o NHo “Taurus”, 
por meio de uma equipe volante,  reali-
zou uma operação de varredura nas pro-
ximidades da Ilha Grande, para busca de 
duas minas de profundidade de exercício 
da Força de Submarinos.  Para a execu-
ção dessa tarefa, utilizou-se um Sonar 
de Varredura Lateral, modelo Edge Tech 
TD-272, a bordo do AvApCo “Alte. 
Hess”. Iniciada a varredura, as minas fo-
ram rapidamente localizadas, identifica-
das e suas posições reportadas ao NSS 
“Felinto Perry”, que efetuou o resgate. 
Este tipo de operação demonstra o pron-
to emprego dos militares hidrógrafos em 
apoio ao setor operativo da Esquadra.

Sondagem do cais norte da BNRJ

No mês de agosto de 2014, por 
meio de uma equipe volante, o NHo 
“Taurus” realizou uma sondagem no cais 
norte da BNRJ para atracação do NDCC 
“Garcia D’Ávila”, a fim de desembarcar 
material empregado em Missão no Haiti.
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Imageamento das Minas com SSS

Resgate das minas

Levantamento ERMRJ e Marina

Realização dos levantamentos 
hidrográficos na Marina da Glória e na 
Estação Rádio da Marinha no Rio de 
Janeiro

No período de 29 a 31 de outubro, 
o NHo “Taurus” foi designado para coor-
denar uma equipe volante composta por 
militares do NHoF “Alte. Graça Aranha”, 
NHi “Sirius” e NHo “Amorim do Val-
le”, com o propósito de coletar elemen-
tos para atualização das Cartas Náuticas 

1512 e 1511. O levantamento na região 
ao sul do antigo cais da Estação Rádio da 
Marinha no Rio de Janeiro (Carta 1512) 
visou subsidiar a implantação de um ca-
nal de acesso àquela OM, que permitirá o 
transporte, pelo mar, das futuras antenas 
para comunicações satelitais brasileiras. 
Já o levantamento na Marina da Glória 
(Carta 1511) visou garantir a segurança 
da navegação no atracadouro que recebe-
rá os veleiros para o evento internacional 
“Grand Regatta Rio 450”. 
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Apoio ao Levantamento Hidro-
gráfico de Final de Curso do Curso de 
Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Oficias (CAHO) 2014

 Durante os meses de novembro 
e dezembro, o NHo “Taurus” integrou o 
LHFC com dois militares que contribuíram 
para a formação da Turma do CAHO 2014. 

Foram desenvolvidas as atividades curri-
culares de campo pelos alunos dos diversos 
cursos ministrados pela Superintendência 
de Ensino da DHN, destacando-se a son-
dagem multifeixe, monofeixe, a varredura 
com sidescan, o processamento dos dados 
batimétricos, a amostragem e classificação 
de fundo, previsão do tempo e redução de 
maré, dentre outras atividades.
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 “AMO RIM DO VALLE”

Apoio à Sinalização Náutica do Sudeste 
(FEV a DEZ)

 
 Foram realizadas quatro comis-

sões em auxílio às atividades de sinaliza-
ção náutica, sendo duas em apoio logís-
tico para a manutenção do Radiofarol da 
Ilha Rasa e duas para o Farol de Macaé.

Comissão APOINST (15ABR e 06OUT)

 Como etapa prática dos cursos de 
compensação da agulha magnética minis-
trados aos alunos do Curso de Aperfeiço-
amento em Hidrografia e Navegação (C-
-Ap-HN) e do Curso de Aperfeiçoamento 

em Hidrografia para Oficiais (CAHO), o 
Navio apoiou na condução dos procedi-
mentos de definição da curva de desvios 
da agulha magnética.

Atualização Cartográfica de Santos 
(28ABR a 25 JUN)

 De forma a realizar a atualização 
da Carta Náutica 1701 – Porto de Santos, 
o Navio realizou o Levantamento Hidro-
gráfico na baía de Santos-SP. Nessa Co-
missão, foi efetuada a sondagem mono-
feixe de toda a área de acesso ao canal de 
entrada do porto até a isobatimétrica de 
10 metros. 
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Adicionalmente, em apoio ao Pro-
grama Nacional de Boias (PNBOIA), foram 
realizados lançamentos de boias de deriva.

O Navio atendeu, ainda, à soli-
citação do Instituto de Oceanografia da 
Universidade de São Paulo (IOUSP) para 
efetuar o recolhimento de uma linha de 
fundeio a cerca de 300 milhas náuticas do 
litoral de Santos.

Instalação do Sistema EM-710 (entre 
os meses de JUL e SET)

 Em 16JUL, o Navio inciou a insta-
lação e o comissionamento do sistema de 
batimetria multifeixe EM-710. Durante a 
fase executiva da instalação, foi fixada a 
gôndola com os transdutores sob a parte 
de vante do casco. Internamente, foram 
adicionados os sistemas de aferição da 
velocidade do som na água, compensação 
de atitude, posicionamento, aquisição e 
processamento de dados batimétricos. 

Área Total Sondada – At. Cart. Santos

Gôndola EM-710

Entre os dias 22 e 25SET, com apoio 
da empresa KONGSBERG MARITIME, 
fabricante do equipamento, foi conduzido 
o comissionamento e também realizado o 
imageamento do ex-CT Paraíba.

Ao final dos trabalhos, o Navio 
passou a dotar o mais moderno ecobatí-
metro multifeixe para profundidades de 
até 2000 metros.

Atualização Cartográfica Itajaí 
(29OUT a 11DEZ)

Com o objetivo de realizar a atu-
alização da Carta Náutica 1801 – Porto 
de Itajaí, o Navio realizou Levantamento 
Hidrográfico monofeixe e multifeixe nas 
proximidades e no interior do Rio Itajaí-
-Açu. Foi a primeira oportunidade de em-
pregar o sistema de batimetria multifeixe 
EM-710. Na parte externa ao canal de 
navegação, foi conduzida pelo Navio a 
sondagem monofeixe até a isobatimétrica 
de 10m, além de pesquisas de perigo com 
lancha. Já no canal de acesso aos portos 
de Itajaí e Navegantes – SC, foi efetuada 
a sondagem multifeixe, além da comple-
mentação com batimetria monofeixe ad-
quirida por lancha hidrográfica. 

Imageamento ex-CT Paraíba
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RESUMO 
 

Neste artigo são descritas as condi-
ções hidrográficas e correntométricas ob-
servadas em dois dias consecutivos duran-
te o verão de 2012, na baía de Sepetiba. 
Foram amostrados dados termohalinos 
quase-sinóticos em duas campanhas ocea-
nográficas, bem como coletados dados de 
corrente na localidade. Dados de vento lo-
cal e de precipitação de chuva do Instituto 
Nacional de Meteorologia e imagens saté-
lites da temperatura da superfície do mar, 
do METEOSAT 9, disponibilizadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
também compõem este estudo. O mapea-
mento dos campos termohalinos foi rea-
lizado com a interpolação objetiva sendo 
constatada que na porção mais oeste da 
região amostrada, situada nas proximi-
dades da saída da baía para a plataforma 
continental adjacente, que sofreu influên-
cia do fenômeno da ressurgência costeira, 
as águas foram relativamente mais frias, 
mais salinas e mais densas quando com-

paradas com as demais regiões amostra-
das, que apresentaram maior influência 
das descargas fluviais localizadas no inte-
rior da baía de Sepetiba. 

Palavras-chave:
Campos termohalinos. Corrente de maré. 
Baía de Sepetiba.

ON THE SUMMER 
HYDROGRAPHIC AND 

CIRCULATION CONDITIONS AT 
SEPETIBA BAY (RJ) 

ABSTRACT 

This paper describes observations of 
currents and thermohaline distribution 
on two consecutive days during Summer, 
2012, at Sepetiba Bay, RJ. The dataset was 
obtained during two oceanographic sur-
veys. Observations of the local wind and 
rainfall from “Instituto Nacional de Me-
teorologia” were used to investigate the 
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atmospheric forcing. Sea Surface Tempe-
rature (SST) satellite images from ME-
TEOSAT 9, provided by “Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais” were also 
included in this study.  The thermohaline 
spatial distributions, mapped with Ob-
jective Analysis interpolation scheme, 
showed relatively colder, saltier and den-
ser waters in the westernmost portion of 
the survey area, located near the connec-
tion between the bay and the continen-
tal shelf. The area was possibly influenced 
by the upwelled waters coming from the 
shelf, while the other regions had major 
influence of river discharges located wi-
thin the Sepetiba Bay. 

Keywords:
Thermohaline Fields. Tidal current. Se-
petiba Bay.   

1. INTRODUÇÃO

A baía de Sepetiba está localizada 
no litoral sul no Estado do Rio de Janeiro 
entre as latitudes 22° 54’ S e 23° 06’ S e 
longitudes 043° 33’ W e 044° 03’ W e é 
um estuário, conforme definição de MI-
RANDA et al. (2002), que é caracterizado 
como um corpo de água parcialmente fe-
chado com aberturas para o oceano adja-
cente, a leste, por uma passagem restrita, e 
a oeste, onde há troca regular de águas de 
origem fluvial com a água do mar. O apor-
te de água doce do sistema estuarino da 
baía de Sepetiba provém, principalmente, 
dos rios Guandu, da Guarda, canal do Itá, 
Piraquê, Portinho, Mazomba e Cação.

De acordo com SIGNORINI 
(1980) a baía de Sepetiba é fortemente 
influenciada pela maré e pela descarga 
de água doce oriunda dos rios, enquanto 
que a baía da ilha Grande é mais profun-
da e tem maior influência das águas da 
plataforma continental, mais frias e mais 
salgadas.

MIRANDA et al. (1977) registra-
ram continuamente a temperatura e a sa-
linidade nas águas superficiais ao redor da 
ilha Grande e constataram que as águas 
da baía da Ilha Grande são mais salinas e 
levemente mais quentes do que as águas 
da baía de Sepetiba e sugerem que a ori-
gem das águas de baixa salinidade regis-
tradas a leste da ilha Grande é a descarga 
fluvial na baía de Sepetiba.

De acordo com FRAGOSO (1999), 
que realizou estudo numérico da circula-
ção marinha da região das baías de Sepe-
tiba e ilha Grande, a intensidade da cor-
rente de maré mostrou-se bem maior na 
baía de Sepetiba em comparação com a 
intensidade da corrente de maré obtida na 
baía da Ilha Grande.

PAIXÃO et al. (2012) descreveram 
as características termohalinas, associadas 
à circulação local, em dois dias consecuti-
vos nas proximidades da ilha da Madei-
ra. Os autores constataram a presença de 
águas relativamente mais quentes na por-
ção mais rasa da região e a predominância 
da corrente de maré na localidade.

A região de Sepetiba apresenta 
grande importância econômica, estratégi-
ca e ambiental, com a instalação de várias 
indústrias no entorno, a presença do porto 
de Itaguaí e a construção do Estaleiro e 
Base Naval para Construção de Subma-
rinos Convencionais e de Propulsão Nu-
clear e a presença do porto do Sudeste. Na 
região também existem unidades de con-
servação ambiental, tais como a Reserva 
Biológica Estadual de Guaratiba.

O objetivo geral deste trabalho é 
contribuir para o melhor entendimento 
sobre as condições hidrográficas e corren-
tométricas durante o verão, no contexto 
do monitoramento ambiental da qualida-
de da água e da biota aquática na baía de 
Sepetiba, conduzido pelo Instituto de Es-
tudos do Mar Almirante Paulo Moreira 
(IEAPM).
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA

As duas campanhas oceanográfi-
cas foram realizadas por pesquisadores do 
IEAPM nos dias 13 e 14/03/2012, com 

emprego do barco pesqueiro J. Matheus. 
Perfis verticais de temperatura e salinidade 
foram obtidos com a utilização de um CTD 
em 32 estações distribuídas em 4 radiais (fi-
gura 1), conforme descrito na Tabela 1:

 
Dia Radial Estações Período

13/03/2012 1 I1, I2, I3, I4 e I5 10:00 às 10:47 horas
13/03/2012 2 I5, I6, I7, I8 e I9 10:47 às 11:19 horas
13/03/2012 3 6, 7, 8, 9, 10 e PP 14:22 às 16:03 horas 
13/03/2012 4 4,9,12, E1, E2, E3, E4, E5 e E6 15:56 às 16:40 horas
13/03/2012 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, P1, P2, P4, PP
14:22 às 16:09 horas 

14/03/2012 3 6, 7, 8, 9, PP e 10 07:11 às 08:53 horas
14/03/2012 4 4,9,12, E1, E2, E3, E4, E5 e E6 08:46 às 09:36 horas
14/03/2012 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, P1, P2, P4, PP
07:11 às 09:00 horas

 Tabela 1: Síntese da amostragem dos dados com emprego de CTD. 

As distribuições verticais dos cam-
pos termohalinos nas Radiais 1, 2, 3 e 4 
foram obtidas com a criação de grades 
retangulares e o emprego da Análise Ob-
jetiva (AO) e as distribuições horizontais 
desses campos fo-
ram obtidas com a 
utilização de uma 
grade curvilinear, 
com resolução de 
40 x 20, e com o 
emprego da AO 
para interpolação 
dos campos.  

Os dados de 
corrente e de tem-
peratura no nível 
de 2 metros, com 
intervalo de amos-
tragem de 10 mi-
nutos, foram ob-
tidos com corren-
tômetro Doppler, com sensor de tempe-
ratura, fundeado na latitude 22° 55,530’S 
e longitude 043° 51,675’W (figura 1), no 
período contínuo entre 08:20 horas do dia 
13 de março e 12:00 horas de 14 de março 

de 2012, totalizando 27 horas e 40 minu-
tos de medições.

Os dados de vento local e de pre-
cipitação de chuva foram obtidos através 
da Estação Meteorológica de Superfície 

Automática do 
Instituto Nacional 
de Meteorologia 
(INMET), loca-
lizada na Maram-
baia (RJ), na lati-
tude 23° 03,00’S 
e longitude 043° 
36,00'W.

As análises 
harmônicas dos 
dados corrento-
métricos foram 
realizadas com a 
aplicação da rotina 
T-Tide, de acordo 
com PAWLOWI-

CZ et al. (2002) e a contribuição da cor-
rente de maré em relação à corrente total 
na localidade foi calculada com a Raiz do 
Erro Médio Quadrático Normalizado 
(REMQ).

Figura 1 – Grade amostral na baía de Sepetiba.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A distribuição de temperatura (°C) 
e salinidade no nível de 1 metro para o 
dia 13/03/2012 é apresentada na figura 
2, na qual se constata que as águas rela-
tivamente mais quentes, estavam situa-
das nas proximidades de Coroa Grande, 
que é a região mais rasa da grade, com 

profundidades da ordem de 2 metros. 
As águas menos salinas e menos densas 
foram observadas tanto nas regiões cen-
tro-norte quanto SSE da grade. Para a 
campanha de 14/03/2012 observou-se 
que as configurações dos campos ter-
mohalinos no nível de 1 metro asseme-
lham-se às configurações observadas no 
dia anterior. 

Figura 2 – Distribuições horizontais de temperatura (°C) (esquerda) e de salinidade (direita) 
no nível de 1 m, no dia 13/03/2012, na baía de Sepetiba.

Na Radial 1, situada a oeste das 
ilhas de Jaguanum e de Itacuruçá, ob-
servou-se as águas mais frias, mais sa-
linas (figura 3) e mais densas no fundo, 
em 13/03/2012. O gradiente vertical de 
temperatura nesta Radial é de -0,20 °C 
m-1 na estação I3 e alcança o valor de  

-0,40 °C m-1 na porção mais a leste, si-
tuada nas proximidades no canal da ilha 
de Itacuruçá. Os maiores valores dos 
gradientes verticais de salinidade e de 
densidade foram observados na porção 
leste da seção vertical, de 0,08 m-1 e 0,16 
kg m-3 m-1, respectivamente.
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Figura 3 – Distribuições verticais de temperatura (°C) (esquerda) e salinidade (direita) na Radial 1, 
no dia 13/03/2012, com vista de sudeste, na baía de Sepetiba.

Na Radial 2, localizada no canal da 
ilha de Itacuruçá, as águas apresentaram-
-se mais quentes, menos salinas (figura 4) 
e menos densas na porção leste desta seção 
vertical, situada no saco da Coroa Gran-
de, em 13/03/2012. O gradiente vertical 
de temperatura nesta Radial é maior na 

porção oeste (-0,40 °C m-1), sendo prati-
camente nulo na porção leste desta Radial.  
Os gradientes verticais de salinidade e de 
densidade apresentaram os maiores valores 
na porção oeste, de 0,08 m-1 e 0,20 kg m-3 
m-1, respectivamente, sendo praticamente 
nulos na porção leste desta Radial.

Figura 4 – Distribuições verticais de temperatura (°C) (esquerda) e salinidade (direita) na Radial 2, 
no dia 13/03/2012, com vista de sul-sudeste, na baía de Sepetiba.
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Na figura 5 é apresentada a distri-
buição vertical de temperatura e salini-
dade na Radial 3, no dia 14/03/2012, 
na qual se constata a presença de águas 
relativamente mais quentes e menos sa-
linas nas regiões mais rasas, que estão 
situadas no saco de Coroa Grande. A 
distribuição vertical de temperatura e 
salinidade nesta Radial em 13/03/2012 
apresenta características semelhantes às 
apresentadas em 14/03/2012. As águas 

Figura 5 – Distribuições verticais de temperatura (°C) (esquerda) e 
salinidade (direita) na Radial 3, no dia 14/03/2012, com vista de leste, 
na baía de Sepetiba.

relativamente menos densas também 
foram observadas nas regiões mais rasas 
em ambas as campanhas oceanográficas. 
Os gradientes verticais de temperatura, 
salinidade e densidade apresentaram 
valores de até -0,20 °C m-1, 0,04 m-1 e 
0,06 kg m-3 m-1, respectivamente, em 
13/03/2012, e valores de -0,26 °C m-1, 
0,12 m-1 e 0,18 kg m-3 m-1, respectiva-
mente, em 14/03/2012, na estação mais 
profunda (estação PP).  

A distribuição vertical de tempe-
ratura e salinidade na Radial 4, no dia 
13/03/2012, é apresentada na figura 6. 
Observa-se a presença de águas relati-
vamente menos salinas na porção les-
te da seção vertical. As águas mais frias 
foram observadas em 13/03/2012 nas 
proximidades do fundo. As águas rela-
tivamente menos densas foram observa-
das na mesma região que apresentou as 
menores salinidades. As características 

hidrográficas desta Radial na campanha 
de 14/03/2012 assemelham-se as carac-
terísticas de 13/03/2012. Na Radial 4, 
os maiores valores dos gradientes verti-
cais de temperatura, salinidade e densi-
dade foram observados na porção leste 
da Radial de até -0,50 °C m-1, 0,20 m-1 
e 0,10 kg m-3 m-1, respectivamente, em 
13/03/2012, e valores de -0,40 °C m-1, 
0,25 m-1 e 0,30 kg m-3 m-1, respectiva-
mente, em 14/03/2012.  
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Figura 6: Distribuições verticais de temperatura (°C) (esquerda) e salinidade (direita) na Radial 4, 
no dia 13/03/2012, com vista de sul, na baía de Sepetiba.

As medições correntométricas (fi-
gura 7) realizadas no período entre 08:20 
horas do dia 13 de março e 12:00 horas 
de 14 de março de 2012 indicam que, no 
dia 13/03/2012, durante a perfilagem com 
CTD das Radiais 1, 2, 3 e 4 e da grade 
horizontal a corrente predominante no 

nível de 2m, na latitude 22° 55,525’S e 
longitude 043° 51,667’W, foi para o qua-
drante sul. No dia 14/03/2012, a corrente 
apresentou direção predominante para o 
quadrante norte até às 08:30 horas e di-
reção para o quadrante sul entre 08:40 e 
12:00 horas.

Figura 7 – Séries temporais da direção (graus) e da intensidade (m s-1) da corrente na 
baía de Sepetiba nos dias 13 e 14/03/2012.
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A temperatura da água do mar me-
dida com o sensor do correntômetro no 
nível de 2 metros (figura 8) indica que a 
temperatura se elevou durante os períodos 

em que a corrente apresentou direção pre-
dominante para o quadrante sul e dimi-
nuiu quando a corrente possuiu predomi-
nância de direção para o quadrante norte.

Figura 8 – Série temporal da temperatura (°C) no nível de 2 metros, na latitude 
22° 55,530’S e longitude 043° 51,675’W, na baía de Sepetiba, nos dias 13 e 14/03/2012.

A identificação das principais cons-
tituintes das correntes de maré foi rea-
lizada com  análise harmônica na série 
temporal das componentes zonal e meri-
dional dos dados de correntométricos. As 
constituintes da componente zonal das 
correntes de maré, que possuíram nível 
de significância acima de 95% foram M4 
e M2, enquanto que as constituintes da 
componente meridional das correntes de 
maré, que possuíram nível de significância 
acima de 95% foram M4, M2 e M8, em 
ordem decrescente de importância.

A corrente de maré contribuiu em 
69,9% comparativamente à corrente to-
tal na localidade, conforme cálculo obtido 
com a REMQ.

No dia 13/03/2012 constata-se que 
os ventos obtidos na estação do INMET na 

Marambaia sopraram predominantemente 
do quadrante norte até às 09:00 horas, com 
intensidade de até 3,4 m s-1, quando pas-
sou a soprar do quadrante sul até às 14:00 
horas, com intensidade de até 8,1 m s-1 e 
posteriormente voltou a apresentar predo-
minância do quadrante norte até às 14:00 
horas do dia 14/03/2012, com magnitude 
de até 7,5 m s-1. O vento local apresentou 
intensidade média de 4,1 m s-1 entre o iní-
cio e o término das coletas de dados.

A precipitação de chuva obtida na 
estação do INMET na Marambaia foi de 
0,2 mm no dia 12/03/2012 e de 1,0 mm 
em 13/03/2012.

No intuito de compreender a obser-
vação de águas mais frias, mais salinas e 
mais densas observadas na Radial 1, fo-
ram utilizadas  imagens satélites da tem-
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peratura da superfície do mar na platafor-
ma continental adjacente, do METEO-
SAT 9, disponibilizadas pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
A figura 9, que apresenta a imagem saté-
lite da temperatura da superfície do mar 
em 13/03/2012, indica a ocorrência de 
ressurgência costeira no Estado do Rio 

de Janeiro, com a propagação das águas 
ressurgidas até as proximidades da ilha 
Grande, que está situada a oeste da baía 
de Sepetiba. Conforme CASTRO et al. 
(2006) com a ocorrência de ressurgência 
costeira há o afloramento das massas de 
águas subsuperficiais em direção à costa, 
que são frias e ricas em nutrientes. 

Figura 9 – Imagem satélite da temperatura da superfície do mar, do METEOSAT 9, 
em 13/03/2012, disponibilizada pelo INPE.

4. CONCLUSÕES

Verifica-se que mesmo com a 
ocorrência de maré de quadratura em 
14/03/2012, durante a coleta de dados cor-
rentométricos na localidade, as correntes 
foram preponderantemente geradas pela 
maré, na baía de Sepetiba, em consonância 
com SIGNORINI (1980), FRAGOSO 
(1999) e PAIXÃO et al. (2012). A pequena 
intensidade média do vento local durante 
as coletas de dados, de 4,1 m s-1, contribuiu 
para que a corrente de maré representasse 
69,9 % da corrente total na localidade.  

Constata-se que as águas localizadas 
mais a oeste, na Radial 1, apresentaram as 

águas mais frias, mais salinas e mais den-
sas no fundo quando comparadas com as 
demais regiões, o que pode ser justificado 
pela maior proximidade desta Radial com 
a plataforma continental adjacente, que 
estava sofrendo influência do fenômeno 
da ressurgência costeira, em 13/03/2012, 
e também pela menor influência das des-
cargas fluviais situadas no interior da baía. 

As águas mais rasas, situadas no saco 
da Coroa Grande, apresentaram as maio-
res temperaturas observadas o que pode 
ser justificado pela circulação restrita na 
localidade, que apresenta profundidade da 
ordem de 2 m. A temperatura das águas 
nessa localidade se elevou quando a cor-
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rente apresentou direção predominante 
para o quadrante sul e reduziu quando a 
corrente possuiu predominância de dire-
ção para o quadrante norte, corroborando 
PAIXÃO et al. (2012).

As águas menos salinas e menos 
densas foram observadas no saco da Coroa 
Grande onde pode ter havido a influência 
da descarga fluvial do rio Cação que ocorre 
nesta localidade e, também, na porção les-
te da Radial 4, onde há maior influência 
dos principais rios da baía de Sepetiba, tais 
como o rio Guandu, o rio da Guarda e o 
rio Guandu Mirim, que apresentam va-
zão  de 187,0 m³ s-1, 19,10 m³ s-1 e 8,8 m³ 

s-1, respectivamente (BRASIL, 2012). A 
contribuição das águas das chuvas para os 
baixos valores de salinidade e de densidade 
observados foi pouco significante (0,2 mm 
em 12/03 e 1,0 mm em 13/03/2012).
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RESUMO

O Centro de Hidrografia da Ma-
rinha (CHM), instituição subordinada 
à Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) possui, entre outras, a tarefa de 
construir e manter atualizadas as car-
tas náuticas marítimas e fluviais. Para 
melhorar a eficiência da produção car-
tográfica, o CHM está implementando 
um novo sistema para gerenciar os dados 
cartográficos e gerar os dois principais 
tipos de produtos: as cartas em papel e 
as  digitais. Na nova abordagem, os dados 
de origem para todos os produtos estão 
armazenados em uma única base de da-
dos cartográfica, isto é, um sistema único 
de produção e atualização cartográfica. O 
presente trabalho é fruto do treinamento 
técnico financiado pelo Programa Ciência 
sem Fronteiras do Governo Federal, atra-
vés do CNPq, e pela Marinha do Brasil 
com o objetivo de aprofundar os conhe-
cimentos sobre o software “Hydrographic 
Production Database” – HPD, adquirido 
e em implementação na Superintendên-
cia de Segurança da Navegação localizada 
no CHM.  As atividades foram realizadas 
nas instalações da empresa CARIS (New 
Brunswick – Canadá), durante o período 
de quatro meses, de 4 de agosto a 3 de 
dezembro de 2014.

A VISÃO MODERNA DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA NO 
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

1ºTen(EN) Ana Emília de S. S. Ferreira1

Palavras-chave: 
Base de dados de Produção Hidrográfica; 
ENC; Carta em papel; Cartografia. 

ABSTRACT
 
The Navy Hydrographic Center 

(CHM), an institution subject to the Di-
rectorate of Hydrography and Navigation 
(DHN) has, among others, the task of 
building and maintaining updated the sea 
and river charts. To improve the efficien-
cy of the cartographic production, CHM 
is implementing a new system to manage 
the map data and produce the two main 
types of products: the paper charts and 
digital charts. In this new approach, the 
source of data for all products is stored 
in a single database of cartographic data, 
this is, a unique system of production and 
cartographic update. This work is the re-
sult of technical training funded by the 
Ciência sem Fronteiras Program of the 
Federal Government, through CNPq, 
and the Brazilian Navy in order to in-
crease knowledge of the “Hydrographic 
Production Database” software - HPD, 
acquired and installed in the Navigation 
in the Security Superintendence located 
in the CHM. The activities were car-
ried out at the premises of CARIS (New 
Brunswick - Canada), during the period 

1 Encarregada da Seção de Avisos aos Navegantes do CHM, Engenheira Cartógrafa pela UERJ, MSc em Recursos  
 Hídricos pela COPPE/UFRJ.
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of four months, from the 4th August to 
the 3rd December 2014.

Keywords: 
Hydrographic Production Database; ENC; 
Paper chart; Cartography.

1.  INTRODUÇÃO

Os Serviços Hidrográficos nacionais 
têm por missão prover meios para a defesa 
dos seus respectivos países e a segurança 
da navegação, tanto em águas interiores, 
quanto costeiras e oceânicas, e, como tal, 
são responsáveis pela produção e disponi-
bilização de diversas informações incluin-
do também as atividades de cartografia e 
de sinalização náutica, assim como pela 
geração e a disseminação de informações 
relevantes, oferecendo, desta maneira, aos 
navegantes, a garantia de uma navegação 
segura. 

A Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(SOLAS), ratificada pelo Brasil pelo 
Decreto n.º 87.186/1982, estabelece que 
todos os elementos que configuram a es-
trutura de segurança da navegação são da 
responsabilidade dos países signatários, 
através da implementação dos Serviços 
Hidrográficos nacionais sob a autoridade 
de cada país.

No Brasil, a incumbência recai sobre 
a Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
por intermédio do Centro de Hidrografia 
da Marinha, que é a instituição da Ma-
rinha do Brasil responsável, entre outros, 
por produzir e manter atualizadas as car-
tas náuticas e as publicações de interesse 
da segurança da navegação.

As cartas náuticas – representa-
ções cartográficas dotadas de métrica dos 
meios hídricos navegáveis e das suas cir-
cunvizinhanças – fornecem, por meio de 
representações gráficas convencionadas, 
as informações espaciais relevantes para as 

seguranças de curso e de aproximação dos 
navegantes, que são disponibilizadas des-
de escalas menores que 1:1.500.000, sob 
a forma de Cartas de Navegação Oceâ-
nica, até escalas acima de 1:50.000, sob a 
forma de Cartas de Portos, podendo ser 
classificadas quanto às suas naturezas em 
analógicas e digitais.

As cartas analógicas ou em papel são 
construídas a partir de uma base de dados 
com seus atributos e parâmetros definido-
res de diversos sistemas de representação 
(vulgarmente denominados sistemas de 
projeção), símbolos e convenções associa-
das às escalas de representação. No Bra-
sil, essas são de uso obrigatório por todas 
as embarcações SOLAS; as embarcações 
não SOLAS autopropulsadas, com fim 
comercial, empregadas em mar aberto; 
e as embarcações de esporte ou recreio e 
atividades correlatas de médio e grande 
porte [1].

As cartas náuticas digitais são arqui-
vos digitais destinados a serem utilizados 
em ambiente computacional e são classi-
ficados da seguinte maneira:

• Vetorial (ENC – Electronic Navi-
gational Chart): carta vetorial inteligente 
construída de acordo com as especifica-
ções do formato S-57 da Organização Hi-
drográfica Internacional (OHI), ou seja, 
padronizadas quanto ao conteúdo, estru-
tura, formato e para o uso em um ECDIS 
(Electronic Chart Display & Information 
System). Adicionalmente, a ENC pode 
conter informações densificadas e suple-
mentares, diferentemente da limitação fí-
sica da carta em papel (CP); e

• Raster (RNC – Raster Navigatio-
nal Chart): imagem digitalizada de uma 
carta analógica em papel.

Os sistemas ECDIS podem ser pro-
gramados para enviar avisos de perigo 
iminente em relação à informação carto-
grafada e à posição do navio e do movi-
mento. Todas as ENC são construídas no 
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referencial geodésico WGS-84 e estão or-
ganizadas em unidades chamadas células. 

O mercado de cartografia eletrônica 
foi estimado em US$ 19,542.68 milhões 
em 2014 podendo atingir US$ 21,560.43 
milhões em 2020. Esse mercado se refere 
às vendas de ENC e sistemas de navega-
ção marítima eletrônica ECDIS [2].

O principal esforço desenvolvido 
pelo CHM, na área de Cartografia, é a 
produção de novas edições e atualização 
das Cartas Náuticas (reimpressão). Atual-
mente (2014), o portfólio de cartas possui, 
aproximadamente, um total de 1.332, sen-
do 758 cartas em papel, 437 cartas Raster 
e 137 ENC (figura 1). 

A nova edição de uma carta náutica 
significa a construção de um documento 
onde todas as feições topográficas e hi-
drográficas estão atualizadas para aquela 
data de publicação. Para atender às exi-
gências da regra 27, Capítulo V, da SO-
LAS, as cartas náuticas devem ser manti-
das e atualizadas mediante a incorporação 
de “Avisos aos Navegantes” [3], publica-
ção quinzenal que divulga a atualização 
das informações contidas na carta náutica 
em vigor, e que são disponibilizados nas 
sedes das Capitanias dos Portos (modali-
dade impressa) ou no portal do CHM [4], 
na modalidade eletrônica.

Uma outra modalidade de publi-
cação de uma carta é a reimpressão, que 
constitui a atualização impressa de uma 
carta já publicada, com todas as corre-
ções já absorvidas, ou seja, com todos os 

Figura 1 – Portfólio de Cartas 

“Avisos aos Navegantes” que já foram pu-
blicados. Em fevereiro de 2015 havia um 
total de 2.981 avisos em vigor através das 
3 modalidades de “Avisos aos Navegan-
tes”: temporário, preliminar e permanen-
te. Entre essas correções encontram-se os 
“bacalhaus” (correções de trechos da carta 
náutica), sendo 133 desses publicados so-
mente em 2014.

 O atual fluxo de produção carto-
gráfica deve atender à geração de novas 
edições, de reimpressão e de “bacalhaus”, 
além de solicitações para fornecer produ-
tos atualizados mais rapidamente (reim-
pressão), solicitação de novos produtos, 
aumento do portfólio de cartas e de pu-
blicações náuticas, sendo que esses não 
encontram amparo no lento processo de 
produção atual, o qual vem sendo impac-
tado por novos equipamentos que aumen-
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Figura 2 – Produção de ENC dos diversos Serviços Hidrográficos

taram, em muito, o volume e a velocidade 
da coleta de dados (GPS, estações totais, 
ecobatímetro multifeixe e outros) e por 
meios mais rápidos de comunicação, no-
tadamente as cadernetas eletrônicas e a 
Internet. 

Considerando a atual redução da 
força de trabalho, os diferentes tipos de 
produtos e os diversos processos de pro-
dução, a DHN, por intermédio do CHM, 
vem aumentando os esforços para a im-
plementação de um novo sistema capaz 
de gerenciar, de forma automatizada, todo 
o ciclo produtivo da geração de informa-
ções espaciais mantenedoras da segurança 
da navegação. 

O sistema atualmente empregado 
para a geração dos produtos cartográficos 
é o “CARIS Hydrographic Production 
Database” (HPD), que é composto por um 
conjunto de aplicações implementadas 
por meio de um banco de dados espaciais 
e de um sistema de gerenciamento de 
bancos de dados espaciais (SDBMS). En-
quanto o SDBMS (Oracle Spatial) arma-

zena e gerencia os dados cartográficos e 
os produtos gerados, o sistema de aplica-
tivos específicos se conectam ao banco de 
dados e implementam as funcionalidades 
explícitas do sistema, que variam desde o 
carregamento da base de dados até a cria-
ção de produtos como ENC e cartas em 
papel.

Em Serviços Hidrográficos que 
contam com ambiente computacional 
inteiramente implantado e amadureci-
do para a produção cartográfica – o que 
pressupõe a existência de uma base de 
dados validada e depurada – é estabeleci-
do um fluxo de produção que gera ENC, 
CP, RNC e publicações náuticas a partir 
de feições carregadas uma única vez, au-
mentando a eficiência, eliminando o re-
trabalho, garantindo a integridade e as-
segurando a eficiência. A importância de 
tais características pode ser constatada a 
partir da figura 2 que expressa a produção 
de ENC pelos Serviços Hidrográficos de 
diversos países com o sistema totalmente 
implementado [5].
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A empresa canadense “Computer 
Aided Resource Information Systems” 
– CARIS [6] foi gestada, desde meados 
dos anos 60, no então Departamento de 
Engenharia de Levantamentos, atual De-
partamento de Engenharia Geodésica e 
de Geomática da Universidade de New 
Brunswick, tendo passado a constituir 
empresa privada no ano de 1979.

Ao longo dos anos, os softwares ge-
rados pela CARIS vêm experimentando 
constante aumento nas suas complexida-
des, consistências, aplicações e aceitação 
pelo mercado internacional, tanto os Sis-
temas de Informação Geográfica quan-
to os voltados para a cartografia náutica, 
sendo que estes últimos constituem quase 

que um padrão mundial, já que utilizados 
pela maioria dos Serviços Hidrográfi-
cos, bastando citar: Canadá, EUA, Reino 
Unido, França, Alemanha, Holanda, Ín-
dia, China, Coreia do Sul, Austrália, Nova 
Zelândia, México, Argentina, Chile, Peru, 
Venezuela e Arábia Saudita.

O presente trabalho decor-
re do treinamento técnico do Projeto 
401570/2013-4 – Qualificação de Re-
cursos Humanos em Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha do Brasil – De-
senvolvimento Tecnológico e Inovação 
no Exterior, financiado pela Marinha 
do Brasil e pelo Programa Ciência sem 
Fronteiras do Governo Federal, através 
do CNPq.

Foto 1 – Representante brasileira, instrutores e apoio na sede da CARIS. De cima para baixo, Suresh Jeyavera-
singam, Juan Carballini (apoio), Julien Barbeau, Suzanne Monette, Stephane Theriault. Representante brasileira 

1T(EN) Ana Silva, ladeada por Graciela Lado (à direita) e Colleen Dickinson (apoio, à esquerda).
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O objetivo primordial do Projeto 
foi aprofundar os conhecimentos sobre o 
software “Hydrographic Production Da-
tabase” – HPD, adquirido pela Marinha 
do Brasil e instalado na Superintendên-
cia de Segurança da Navegação.  As ati-
vidades foram realizadas nas instalações 
da CARIS (New Brunswick – Canadá), 
durante o período de quatro meses, 4 de 
agosto a 3 de dezembro de 2014. Nesse 
período, foi utilizada a infraestrutura lo-
cal e acesso a todos os softwares e espe-
cialistas técnicos da CARIS.

2. SERVIÇO HIDROGRÁFICO
BRASILEIRO

O Serviço Hidrográfico Brasileiro, 
Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
conforme Decreto Imperial nº 6.113, 
de 2 de fevereiro de 1876 [7], entre ou-
tras atividades, tem a tarefa de construir 
e manter atualizadas as cartas náuticas 
marítimas e fluviais. Esta tarefa foi de-
legada ao CHM, conforme a Portaria 
Ministerial nº 360, de 17 de dezembro 
de 1998.

O Centro de Hidrografia da Mari-
nha tem o propósito de produzir as in-
formações ambientais necessárias para a 
aplicação do Poder Naval, para a segu-
rança da navegação e para projetos nacio-
nais de pesquisa de interesse da Marinha. 
No que tange à Segurança da Navegação, 
o CHM é o fornecedor oficial da infor-
mação hidrográfica nacional englobando 
diversos produtos e serviços necessários 
à comunidade marítima, os quais res-
peitam acordos e normas internacionais 
como a Organização Hidrográfica Inter-
nacional (OHI), organização consulti-
va e técnica intergovernamental que foi 
criada em 1921, com sede no Principado 

de Mônaco, para apoiar a segurança da 
navegação e a proteção do ambiente ma-
rinho [8], e a Convenção Internacional 
para a Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar (SOLAS) [9].

Entre os principais produtos pro-
duzidos no CHM estão as cartas náuti-
cas em papel, as eletrônicas (ENC), que 
são construídas especificamente para o 
uso em ECDIS  a bordo de navios, e as 
cartas raster, que são produzidas em con-
formidade com os regulamentos da OHI. 

Além disso, o CHM produz as pu-
blicações náuticas de auxílio à navegação: 
Lista de Faróis e de Sinais Cegos, Ro-
teiros, Almanaque Náutico, Tábuas das 
Marés, Folheto “Avisos aos Navegantes”, 
entre outros. Sendo, também, responsá-
vel pela transmissão dos serviços Avisos-
-Rádio Náuticos para a NAVAREA V 
em atendimento ao estabelecido na re-
gra 4 do capítulo V da SOLAS (1974), 
SAR (Busca e Salvamento - Search and 
Rescue) em observância ao estabeleci-
do na regra 7 do capítulo V da SOLAS 
(1974) e Meteorológico Marinho para a 
METAREA V. O CHM disponibiliza, 
gratuitamente, acesso aos seus produtos 
e serviços em formato digital [4] no por-
tal institucional.  As cartas em papel e 
as publicações devem ser adquiridas no 
portal da Empresa Gerencial de Projetos 
Navais (EMGEPRON)[10].

Na figura 3 a seguir, encontra-se 
em azul a área de cobertura cartográ-
fica nacional do Serviço Hidrográfico 
Brasileiro entre as escalas de 1:300.000 
a 1:8.000 aproximadamente. Entre esses 
se destacam a Hidrovia Tietê-Paraná e 
Paraguai-Paraná, a Bacia Amazônica, os 
arquipélagos de Fernando de Noronha,  
São Pedro e São Paulo e a Ilha da Trin-
dade. Além disso, o Serviço Hidrográfico 
Brasileiro produz as cartas para o Atlân-
tico Sul e Antártica.  
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Figura 3 – Área de cobertura cartográfica nacional do Serviço Hidrográfico Brasileiro 
entre as escalas de 1:300.000 a 1:8.000, aproximadamente.

3.  A PRODUÇÃO  CARTOGRÁFICA  
TRADICIONAL

O fluxo de produção predominante 
na geração da carta em papel (figura 4) é 
do tipo tradicional, ou seja, é compilado 
um pacote de dados para cada carta indi-
vidualmente e utilizada uma ferramenta 
computacional do tipo CAD (Computer-
-aided design), gerando arquivos indivi-
duais. Essa ideia é expandida na medida 
em que existem diversas escalas de com-
pilação para a mesma área. Subsequentes 
atualizações para a carta em papel são 
realizadas pelo navegante, via folheto 
“Avisos aos Navegantes”.

Até o presente momento, as ENC 
são produzidas e mantidas usando a carta 
em papel como fonte da informação hi-
drográfica. A imagem da carta de papel 
é digitalizada e convertida para o forma-
to S-57 da OHI [11]. Atualizações para 
ENC seguem as mesmas das cartas em 
papel, isto é, através do folheto “Avisos 
aos Navegantes”. 

Neste modelo de produção, as mes-
mas feições hidrográficas são retraba-
lhadas nos dois produtos e nas diversas 
escalas de representação. No caso da car-
ta em papel é transferida a informação 
hidrográfica para o formato CAD e no 
caso da ENC a feição é recodificada para 
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Figura 4 – Fluxo de produção cartográfica tradicional

o formato S-57 gerando um processo 
ineficiente, oneroso, e propenso a erros. 
Observa-se que para manter esse flu-
xo de produção tradicional é necessário 
um grande número de funcionários, que 

operam na construção de novas edições 
e na atualização quinzenal por meio do 
folheto “Avisos aos Navegantes”, dos ar-
quivos das cartas em papel e dos arquivos 
das ENC.
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4.  SOLUÇÃO HPD

O “Hydrographic Production Da-
tabase” – HPD gerencia uma única fonte 
de dados  (a base de dados) para todos os 
produtos, em um ambiente modular, flexí-
vel, integrado, consistente e coerente para 
a produção de cartografia náutica, imple-
mentado, como já dito, em arquitetura 
de base de dados espaciais com sistema 
relacional de gerenciamento de bancos 
de dados (“Spatial Database and Mana-
gement System” – SDBMS). O HPD 
oferece uma solução para gerenciamento 
hidrográfico digital, e ainda, dados mul-
tiusuários integrados em um ambiente de 
banco de dados, onde a base de dados de 
origem e a produção estão integradas em 
uma solução única.

O HPD é usado para armazenar 
todas as feições cartográficas necessárias 

para produzir ENC e cartas em papel. De-
vido à densidade e histórico de informa-
ções, a batimetria é armazenada em uma 
base de dados separada chamada Bathy 
DataBASE. O HPD armazena somente 
o nível de produção, ou seja, a seleção de 
sondagens.

A base de dados está dividida em 
três seções (figura 5): 

1. Fonte de dados: camada para 
armazenar os dados na escala de ori-
gem;

2. Generalização: armazenamento 
de uma versão generalizada de cada geo-
metria para cada um dos propósitos de es-
calas de navegação; e

3. Produtos: cada produto ou 
versão de um produto é armazenado 
com os dados da sua criação. Os produ-
tos finalizados são exportados e liberados 
para comercialização.

Enc
Enc

Enc

Papel
Papel

Papel

...Documentos
Origem

Camada
Origem

Camada Oceânica

Camada de
Aproximação

Camada de Porto
Sinalização
Náutica

Camada Costeira

HPD

Generalizações
Dados de Origem Produtos (ENC, Papel,....)

...

Figura 5 – Estrutura simplificada do HPD

O modelo de dados é flexível e ex-
tensível, baseado no modelo de dados 
S-57 Padrão da OHI. Armazena as enti-
dades do mundo real (por exemplo, sinal 
náutico, obstrução, casco soçobrado, etc.) 
como “objetos” que possuem uma com-
ponente espacial associada a uma com-
ponente “feição”. A componente feição 
possui a informação descritiva e a compo-
nente espacial comporta a informação po-

sicional (ponto, linha, área ou sondagem). 
Esse objeto é generalizado para as diver-
sas camadas de aplicação e o mesmo obje-
to pode ser utilizado em vários produtos.

A figura 6 apresenta um exemplo de 
generalização para as camadas de apro-
ximação e costeira. Deve-se notar que 
apesar da diferenciação da representação 
cartográfica, os atributos permanecem 
constantes.
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Figura 6 – Representações

Algumas das principais vantagens 
desse novo conceito são:

•  Simplificação drástica na gerência 
dos dados, na geração dos produtos e nos 
procedimentos de atualização;

•  Cada objeto do mundo real só ne-
cessita ser armazenado com sua lista de 
atributos uma única vez e só poderão ser 
alterados pela gerência da base de dados e 
não pelos aplicativos;

•  Todos os aplicativos gerarão, in-
tegradamente, os seus produtos a partir 
desta única base de dados, quaisquer que 
venham a ser;

•  Dotação de modelos de dados do 
estado da arte (S-57, VPF, OGC);

•  Geometria compartilhada em ca-
madas;

•  Relacionamentos de generaliza-
ção de feições;

•  Linhagem de objetos individuais 
(histórico e rastreio). Possibilidade de ras-

treamento do histórico das feições. Ma-
nutenção do histórico de todas as mudan-
ças. Todas as mudanças são armazenadas: 
espacial, atributos, relação. Mudanças 
incluem o usuário associado e nome dos 
projetos;

•  Integridade e certificação de dados;
•  Restrições de integridade, segu-

rança de dados e integridade referencial 
do Oracle são, ainda, elevados pelo HPD;

•  Bloqueio de acesso aos dados;
•  Customização do dicionário de 

dados, incluindo a criação de novos obje-
tos e atributos;

•  Acesso às feições da base de dados 
por interface gráfica;

•  Todos os dados – geometria e atri-
butos – são armazenados e mantidos no 
Oracle;

•  Ferramentas de importação de 
dados e de visualização de dados externos 
como: DGN (formato vetorial do softwa-



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

77

ARTIGOS

Documentos
Origem

HPD
Avisos aos
Navegantes

DH21 ISSN 0104-3102

   
  M

A

RINHA  DO B RASI L

     
                                                            H

ID
RO

GRAF IA  E  NAV EG
A

Ç Ã
O

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA
Rua Barão de Jaceguay, s/n o - Ponta d’Areia

24048-900 - Niterói, RJ, Brasil
Tel/Fax: 0XX21-2189-3210 / 2620-0073 / 99678-1948

Internet: http://www.mar.mil.br/dhn

Nº 

1
2015

AVISOS 1 a 6    1ª QUINZENA
JANEIRO

AVISOS AOS NAVEGANTES
(NOTICES TO MARINERS)

ÁREA MARÍTIMA
E

HIDROVIAS EM GERAL
(MARITIME AREA AND

INLAND WATERS IN GENERAL)

FOLHETO QUINZENAL ELABORADO PELO
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

(FORTNIGHTLY BOOKLET ELABORATED BY 
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA)

(VENDA PROIBIDA)
(NOT FOR SALE)

SEÇÕES (SECTIONS)
I - INFORMAÇÕES GERAIS (GENERAL INFORMATION)
II - AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS (RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS)
III - CORREÇÕES ÀS CARTAS NÁUTICAS (CORRECTIONS TO CHARTS)
IV - CORREÇÕES ÀS PUBLICAÇÕES NÁUTICAS (CORRECTIONS TO PUBLICATIONS)

IV.1 - LISTA DE FARÓIS (LIST OF LIGHTS)
IV.2 - LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO (LIST OF RADIO AIDS)
IV.3 - ROTEIROS (SAILING DIRECTIONS)
IV.4 - OUTRAS PUBLICAÇÕES (OTHER PUBLICATIONS)
V - AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS (SPECIAL PERMANENT NOTICES)
VI - NOTÍCIAS DIVERSAS (GENERAL NEWS)  
VII - EXTRATO EM INGLÊS (ENGLISH EXTRACT)
VIII - REPRODUÇÕES DE TRECHOS, QUADROS E NOTAS (PATCHES, FRAMES AND NOTES)

Carta em papel

ENC

re MicroStation), shapefile (formato veto-
rial do software ArcGIS) e imagens raster;

• Acesso simultâneo de múltiplos 
usuários. Acesso e edição de feições na 
mesma área geográfica. Objetos indivi-
duais são bloqueados durante a edição; e

• Cobertura contínua. Sem limita-
ções de cartas ou arquivos individuais para 
gerenciar.

5.  PROCESSO DE PRODUÇÃO 
CARTOGRÁFICA UTILIZANDO 
O HPD

O HPD permite um único fluxo de 
produção cartográfica tanto para novas 
edições quanto para as atualizações (fi-
gura 7). Na criação de um novo produto 
(carta em papel ou ENC) as informações 
no formato S-57 são copiadas da base de 
dados. O produto também é armazena-
do no HPD e softwares especializados 
do pacote HPD permitem a conversão 

dos dados em S-57 para a representação 
adequada aos produtos, carta em papel 
ou ENC. Todas as atualizações de dados 
cartográficos são feitas diretamente na 
base de dados. Na atualização dos produ-
tos, o software compara o produto à base 
de dados e identifica a mudança, e assim 
atualiza com precisão a carta de papel e/
ou a ENC. A melhoria do novo fluxo se 
consolidaria nos seguintes fatores:

• As novas origens seriam direcio-
nadas às novas atualizações dos produtos, 
e seriam integradas e validadas somente 
uma vez, capaz de permitir a produção 
de vários produtos a partir de um mesmo 
dado;

• Não haveria a preocupação de 
manter a consistência dos dados entre os 
arquivos individuais, devido a todos os 
produtos que se sobrepõem utilizarem a 
mesma origem de dados; e

• A diminuição considerável do re-
trabalho.

Figura 7 – Fluxo de produção cartográfica do HPD

O pacote HPD engloba o “HPD 
Source Editor”, “HPD Paper Chart Edi-
tor”, “HPD Product Editor” e “Project 
Editor” (figura 8). Além disso, existe a so-

lução para a produção cartográfica isolada 
da base de dados: “Paper Chart Compo-
ser” (Produção Carta em Papel) e “S-57 
Composer” (Produção ENC).
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Figura 8 – Ferramentas de produção cartográfica do HPD

A fonte de dados é constituída dos 
dados de origem para as cartas náuticas, 
que podem ser levantamentos batimétri-
cos ou feições, como tenças, sinais náuti-
cos, linhas de costa e etc. O “Source Editor” 
é uma ferramenta capaz de inserir novos 
dados na base, permite criar a generaliza-
ção e certificação dos dados. A codificação 
de entrada dos dados é da S-57 e o re-
ferencial geodésico é o WGS-84. Os da-
dos criados ou manipulados pelo “Source 
Editor” são armazenados no HPDServer, 
que é a base de dados de infraestrutura e o 
cérebro deste ambiente. 

O “Paper Chart Editor” respon-
de pela criação, atualização e exportação 
de  cartas em papel nos formatos INT1 
e INT2 e o “Product Editor” oferece a 
opção de criar, atualizar e exportar Car-
tas Eletrônicas Marítimas e de Águas In-
teriores, respectivamente, ENC e IENC 
(Inland ENC). O sistema permite ao 
administrador criar usuários, organizar o 
banco de dados em ordem de escalas, criar 
e direcionar projetos para os usuários, en-
tre outros.

6.  CARTA 1105: ESTUDO DE CASO

Diversas palestras e cursos foram 
ministrados pela empresa CARIS duran-
te o treinamento técnico. Durante esse 
período foi utilizado como área piloto 
a região da carta do Porto de Madre de 
Deus para confecção de dois produtos: a 
carta em papel 1105 e a ENC BR501105. 
Ambas as cartas cobrem a mesma área na 
escala de 1:8.000. 

Visando à criação de ambas as car-
tas, o seguinte fluxo de trabalho foi adota-
do na seguinte ordem: 

• Geração e implementação da base 
de dados; 

• Produção da ENC BR501105; e
• Produção da carta em papel 1105.
A geração e a implementação da 

base de dados exigem treinamento, do-
cumentação, supervisão, verificação e va-
lidação. Os dados de entrada para a base 
de dados possuem diferentes formatos e 
nem sempre são compatíveis para trans-
ferência para o formato S-57. A Carta 
Náutica convencional possui uma codi-
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ficação limitada e restrita, por força da 
apresentação exigida em papel. O forma-
to S-57 ampliou as possibilidades de co-
dificação e apresentação das feições náu-
ticas. Assim a migração da simbologia 
utilizada na Carta Náutica convencional 
INT 1 para a digital S-57 não é simples 
e/ou intuitiva.

A transferência dos dados de entra-
da, formato CAD, para o formato S-57 
se mostrou bastante eficiente com o uso 
do ArcMap, pois os programas da CA-
RIS fazem uma transferência de quali-
dade a partir do formato shapefile. A 
transferência da simbologia utilizada na 

Carta Náutica convencional INT 1 para 
a digital S-57 deve ser instruída por uma 
documentação que trate sobre regras de 
codificação. A figura 9 abaixo mostra um 
exemplo dessa correlação. A feição em 
azul claro é a feição em destaque para a 
codificação, a figura da esquerda é a apre-
sentação da feição na codificação para 
ENC; a figura do meio é a apresentação 
da feição na carta em papel e a tabela 
da direita é a apresentação dos atributos 
necessários na codificação. A documen-
tação garante a padronização da base de 
dados independentemente do conheci-
mento prévio do operador.

Figura 9 – Área rochosa que fica coberta e descoberta em função da maré. 
Objeto S-57 do tipo área SBDARE

A supervisão e verificação do tra-
balho foi desempenhada pela técnica da 
CARIS, Graciela Lado, que verificou as 
5.000 feições e correspondentes atribu-
tos que fazem parte da carta evidenciou 
os erros e mostrou como corrigi-los à luz 
da S-57. O trabalho de supervisão e veri-
ficação é fundamental para a garantia da 
consistência da base de dados. Esses er-
ros são minimizados na medida em que 
a documentação é atualizada e a equipe 
amadurecida e treinada.

Todas essas etapas foram realizadas 
fora da base de dados, pois excessivas edi-

ções são necessárias durante a transferência 
das feições para o formato S-57 e uma das 
características do HPD é armazenar todas 
as alterações das feições na base de dados. 
Portanto, foi criado um arquivo limpo e ve-
rificado no “S-57 Composer”, após isto, foi 
efetivada a transferência para a base de da-
dos por meio do programa Source Editor.

A criação da ENC BR501105 Ma-
dre de Deus (figura 10) foi realizada com o 
programa “Product Editor”, quando ficou 
patente que, após a base de dados ser vali-
dada e depurada, a geração de uma ENC é 
quase que imediata. 
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Figura 10 – ENC BR501105 Madre de Deus

A criação da carta em papel 1105 
(figura 11) foi realizada no “Paper Chart 
Editor”. A construção de carta em papel é 
mais laboriosa, pois existem característi-
cas cartográficas não armazenadas na base 
de dados, tais como bordas, escala gráfica 
e graduação, informações marginais, blo-
cos de título e objetos cartográficos náu-
ticos, como a rosa dos 
ventos. Porém muitos 
desses podem ser pré-
-configurados nos ar-
quivos de sistema.

As características 
de luz da sinalização 
náutica e toponímias 
são trazidas automa-

ticamente, porém algumas intervenções 
manuais são necessárias em decorrência 
da clareza que as informações na carta em 
papel exigem. As representações ilustrati-
vas de rochas e praias de areia, apresenta-
ção INT 1, da carta em papel são trazidas 
automaticamente assim como as cores das 
áreas de profundidade e de terra.

Figura 11 – 
Carta em papel 1105 

Porto de Madre de Deus
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6.1.  ANÁLISE E PERSPECTIVA

A transição entre o processo de pro-
dução cartográfica tradicional e o novo 
deve ser planejada, e não é um processo 
com resultados imediatos. Os diversos 
Serviços Hidrográficos que utilizam a so-
lução HPD vivenciaram esse momento 
de transição. O SHOM (Serviço Hidro-
gráfico Francês) trata da experiência deles 
na construção da base de dados HPD e a 
produção de ENC em [12] e o CHS (Ser-
viço Hidrográfico do Canadá) em [13]. 

 Para atender à demanda premente 
de produção de ENC e CP, a transição se 
faz em quatro etapas principais: planeja-
mento, alimentação e validação da base de 
dados, a construção das ENC e a constru-
ção das cartas em papel. 

A etapa de planejamento considera: 
o estabelecimento da equipe de trabalho, 
a produção de projetos pilotos, a elabo-
ração de documentação e procedimentos 
padrão, treinamento da equipe e customi-
zação de arquivos e símbolos. Os projetos 
pilotos são essenciais para o amadureci-
mento da equipe e da documentação. 

Para a construção das cartas em pa-
pel faz-se necessária a personalização do 
ambiente HPD (Personalização da Base 
de Dados) no que se refere à:

1) Atualização da biblioteca de sím-
bolos da carta em papel para refletir as re-
gras de exibição da carta da DHN. Essas 
alterações e atualizações são possíveis no 
sistema com o “Symbol Editor”;

2) Criação dos arquivos de bordas, 
graduação e escala gráfica (INT 2), em 
uso nas cartas em papel da DHN; 

3) Adição de atributos personaliza-
dos para o dicionário S57 padrão, a fim de 
melhor implementar procedimentos no 
HPD; e

4) Configuração dos arquivos de 
Sistemas, arquivos de cores, fontes, topo-
nímia automática, espessura das linhas e 
símbolos e etc.

Procedida essa etapa, a estrutura está 
preparada para a alimentação da base de 
dados (etapa 1), a construção das ENC 
(etapa 2) e a construção das CP (etapa 3), 
como ilustrado na figura 12. Três equipes 
diferentes devem concorrer a cada uma 
dessas etapas. A equipe composta por ofi-
ciais e suboficiais devem entender todo 
o fluxo de produção cartográfica e atuar 
na supervisão e validação do trabalho das 
etapas 1 e 2 e responder pela etapa 3. A 
equipe de cabos, sargentos e estagiários 
devem ser divididas em duas: a primeira 
deve atuar na construção dos arquivos pa-
drão  e atualização da base de dados e a 
segunda deve atuar na construção das car-
tas em papel. 

A alimentação da base de dados é 
a etapa de inicialização do processo e ela 
é finalizada quando toda a base de dados 
for alimentada e generalizada para todas 
as camadas de produção. As etapas 2 e 3 
possuem o mesmo tempo de início e são 
executadas por equipes diferentes, porém 
a etapa 3 é encerrada logo após a etapa 
1 devido à simplicidade de produção das 
ENC. A etapa 2 é a mais laboriosa devido 
à representação exigida das cartas em pa-
pel. Cabe salientar que durante todo esse 
tempo é necessário manter a atualização 
da base de dados, pois o ambiente náutico 
é extremamente dinâmico, notadamente 
nas hidrovias da bacia amazônica. 
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Figura 12 – Cronograma de transição

3. PRODUÇÃO DE ENC

ATUALIZAÇÃO

1. ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS

2. PRODUÇÃO DE CARTAS EM PAPEL

t0 tpi tef tpf t∞

Com a experiência adquirida na 
construção das CP e ENC reportadas pe-
los Serviços Hidrográficos SHOM [12] e 
CHS [13], pode-se estimar que os tem-
pos gastos para as etapas 1 e 3,  girem em 
torno de 50 horas por unidade de CP , e a 
etapa 2, produção de cartas em papel, em 
torno de 87 horas por unidade de CP .

A perspectiva estimada de horas tra-
balhadas para a conclusão das etapas 1, 2 
e 3  pode ser observada na tabela abaixo: 

Etapas 1 
e 3

CP
(unidades)

Total necessário de 
horas trabalhadas

50 h 758 37.900 h

Etapa 2 CP
(unidades)

Total necessário de 
horas trabalhadas

87 h 758 65.946 h
Tabela 1 – Estimativa de tempo em horas para 

conclusão das atividades 
Essa perspectiva está baseada na 

quantidade de horas efetivamente traba-

lhadas por equipes qualificadas, não le-
vando em consideração qualquer base de 
dados preexistente ou qualquer tipo de 
rastreabilidade.

7.  CONCLUSÃO

A geração de Cartas Náuticas Ele-
trônicas fundamentadas em Base de Da-
dos Espaciais e com Sistema Gerenciador 
de Bancos de Dados Relacionais, indis-
pensáveis nos níveis estratégico, opera-
cional e tático, é um imperativo para os 
Serviços Hidrográficos, Autoridades Ma-
rítimas e a Comunidade Marítima, em 
geral. Nos dias atuais não mais se conce-
be produção convencional na Cartografia 
Náutica.

Os novos paradigmas que ora vi-
goram para produção, atualização, e dis-
seminação das informações cartográficas 
– tanto quanto à univocidade quanto ao 
tempo de resposta e no que se refere aos 
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requisitos de precisão espacial e integri-
dade relacional das feições e dos seus atri-
butos e formas – não deixam mais espa-
ço para os procedimentos convencionais.  
Além do que, a produção, incompara-
velmente mais efetiva e precisa, permite 
ganhos consideráveis de escala em custos, 
instalações e pessoal.

Durante todo o estágio, a empresa 
CARIS manteve todo o apoio e especia-
listas a disposição da militar brasileira, 
bem como garantiu que todas as dúvidas 
e questões apresentadas no intercâmbio 

fossem plenamente respondidas e a cons-
trução de uma Carta Eletrônica e de uma 
Carta em Papel no local do treinamento 
foi fundamental para o amadurecimento 
das informações recebidas.

Por fim, a participação da repre-
sentante da Marinha do Brasil no inter-
câmbio com a CARIS foi extremamente 
produtiva pela aquisição de informa-
ções, conhecimentos e experiências afe-
tas à construção, ao gerenciamento da 
base de dados e à construção de cartas 
náuticas.
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EXPANSÃO DA REDE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, 
QUALIFICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS 

METEOCEANOGRÁFICOS COLETADOS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE BOIAS (PNBOIA)
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RESUMO

O Programa Nacional de Boias 
(PNBOIA) tem por objetivo a coleta de 
dados meteoceanográficos por meio de 
boias dispostas ao longo de toda a costa 
brasileira, e a transmissão dos dados em 
tempo real para os sistemas do Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM) e para 
o Serviço Meteorológico Marinho bra-
sileiro. Em face da extensa área de ope-
ração do PNBOIA, a confiabilidade no 
sistema e a consistência e qualidade dos 
dados coletados são de extrema relevância. 
Considerando a necessidade de aprimo-
rar o arquivamento, a qualidade dos da-
dos coletados e as formas de divulgação 
destes para o púbico, o CHM, por inter-
médio do Programa Ciências sem Fron-
teiras, enviou um oficial para participar de 
um treinamento no National Data Buoy 
Center (NDBC). Esse é um centro refe-
rência mundial na coleta operacional de 
dados meteoceanográficos por meio de 
boias. Todos as tecnologias e metodolo-

gias desenvolvidas já estão sendo aplica-
das diretamente nos dados coletados pelo 
PNBOIA, aumentando sobremaneira a 
qualidade dos dados coletados e o serviço 
prestado por este Programa.

Palavras-chave: 
Controle de Qualidade; Boias meteoce-
anográficas; Oceanografia operacional; 
Instrumentação oceanográfica.

ABSTRACT

The National Buoy Program 
(PNBOIA) aims to collect meteorological 
and oceanographic data by buoys placed 
along the Brazilian coast. These data are 
transmitted in real time to the systems of 
Navy Hydrographic Center (CHM) and 
to the Brazilian Marine Weather Service 
(SMM). Given the extensive operation 
area of PNBOIA, the reliability of the 
system and the consistency and quali-
ty of data collected is of utmost impor-
tance. Considering the need to enhance 

1 Encarregado da Seção de Coleta de Dados Oceanográficos do CHM, Oceanógrafo pela UERJ, MSc em Engenharia  
 Oceânica pela COPPE/UFRJ.
2  Responsável técnico pelo Programa Nacional de Boias, Engenheiro de Telecomunicações pelo CEFET.
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the quality of the collected data and to find 
the best ways to disseminate them to the 
public, an officer from CHM participate 
on the Science Without Borders program. 
This participation consisted in a training 
at the National Data Buoy Center (ND-
BC), which is a world reference center in 
operational collection of meteorological 
and oceanographic data by buoys. All the  
technologies and methodologies de-
veloped are already being applied di-
rectly to PNBOIA, greatly increasing 
the quality of data and the service pro-
vided by this Program.

Keywords:
Quality Control; Weather buoys; 
Operational oceanography; Oceano-
graphic instrumentation.

1.  INTRODUÇÃO

A Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN), por intermédio 
do Centro de Hidrografia da Mari-
nha (CHM), é a responsável pelo ge-
renciamento do Programa Nacional 
de Boias (PNBOIA). O PNBOIA 
consiste em uma rede de boias de 
deriva e de boias fixas fundeadas na 
região costeira do Brasil, rastreadas 
por satélite, que visa  fornecer dados me-
teorológicos e oceanográficos em tempo 
real para a comunidade científica e para 
uso pelo Serviço Meteorológico Marinho 
brasileiro (SMM). O PNBOIA trabalha 
na coordenação dos esforços de institui-
ções nacionais e coopera com programas 
internacionais dos quais o Brasil é con-
signatário, como o ISABP (International 
South Atlantic Buoy Program) e o DBCP 
(Data Buoy Cooperation Panel).

As boias do PNBOIA (figura 1) 
são equipadas com inúmeros sensores, os 
quais permitem a coleta de uma  gama  
de  dados  ambientais,  tais  como:  perfis  
verticais  de velocidade e rumo de corren-

tes, espectro direcional de ondas, direção e 
intensidade do vento, pressão atmosférica, 
temperatura do ar, temperatura do ponto 
de orvalho, umidade relativa do ar, radia-
ção, fluorescência e temperatura da água 
do mar.

As boias do PNBOIA também es-
tão equipadas com antenas para comuni-
cação satelital (figura 1). Isto permite que 

Figura 1 – Boia do PNBOIA em operação nas proximi-
dades de Porto Seguro, Bahia. Nessa imagem é possível 
observar os sensores meteorológicos, os painéis solares e 
as antenas para comunicação satelital. No caso dos sen-
sores oceanográficos, estes se localizam no interior da 
boia e/ou abaixo da linha de água.

os dados coletados sejam transmitidos em 
tempo real por telemetria de satélite para 
os sistemas do CHM. Sendo uma política 
do Programa, após recebidos, os dados são 
disponibilizados gratuitamente em pági-
na na internet [1]. Em adição, os dados 
também são disponibilizados via GTS 
(Global Telecomunication System), que per-
mite a obtenção rápida da informação pe-



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

87

ARTIGOS

los centros de previsão meteorológica do 
Brasil e do mundo [2].

De uma maneira geral, os dados são 
utilizados em apoio às atividades de me-
teorologia e oceanografia do Brasil, bene-
ficiando os setores de Defesa Civil, Agri-
cultura, Zona Costeira, Recursos Vivos, 
Validação de Dados de Satélites e de Mo-
delos Numéricos para a Previsão Meteo-
rológica e Oceanográfica, Atividades da 
Indústria do Petróleo e de Meio Ambien-
te, Instalações Offshore, Portos e Estrutu-
ras Costeiras, Transportes Marítimos, Se-
gurança da Navegação 
e Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar. O 
lançamento de boias 
fixas e de deriva pelo 
PNBOIA tem propi-
ciado a produção de 
conhecimento e con-
tribuído para o forne-
cimento de previsões 
oceanográficas, clima-
tológicas e meteoro-
lógicas indispensáveis 
aos processos decisó-
rios sobre a utilização 
eficaz dos recursos 
do mar e em caso de 
eventos extremos.

Para manter e 
operar uma rede ro-
busta de coleta de da-
dos ao longo de toda 
a costa brasileira, as 
ações afetas ao PN-
BOIA foram descritas 
em seu Plano de Tra-
balho, que contem-

pla operacionalização de um sistema de 
transmissão, processamento e divulgação 
dos dados. De acordo com esse plano, o 
lançamento de boias fixas deve ocorrer na 
isobatimétrica de 200 metros, em locais 
específicos da costa brasileira (figura 2). 
Considerando uma rede em que as in-
formações precisam ser transmitidas em 
tempo real por boias dispostas ao longo 
de mais de 7000 km de costa, a confiabi-
lidade no sistema e a consistência e quali-
dade dos dados são de extrema relevância.

Figura 2 – 
Projeto Operacional do 

PNOIA, com a disposição das 
boias ao longo da costa.
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2.  FLUXO DE DADOS

A confiabilidade no sistema de boias 
é preponderante para que o fluxo de da-
dos seja realizado de forma correta. Esta 
confiabilidade se enquadra nas seguintes 
atividades: a operação ininterrupta vin-
te e quatro horas e o envio periódico dos 
dados (por telemetria de satélite) coleta-
dos pelos sensores das boias; o correto e 
amplo armazenamento dos dados (através 
de datalogger eficiente e de um banco de 
dados robusto); o processamento e quali-
ficação (quality control, ou QC) dos dados 
em tempo real e, posteriormente, de for-

ma manual; e a disponibilização de dados 
de qualidade ao usuário final.

Desta maneira, verifica-se que o 
fluxo dos dados coletados passam por 
quatro etapas principais (figura 3): trans-
missão, arquivamento (banco de dados), 
qualificação (QC) e divulgação. No caso 
do PNBOIA, até o ano de 2014, o flu-
xo de dados não era realizado seguindo 
exatamente essas quatro etapas descritas 
na figura 3. De fato, algumas etapas não 
eram realizadas de forma padronizada e 
não estavam de acordo com o preconi-
zado nas principais bibliografias relativas 
ao assunto [3][4].

Figura 3 –Fluxo de dados do PNBOIA.

Por exemplo, o monitoramento da 
transmissão dos dados era realizado de 
forma manual, com o controle somente 
por ação humana. Em alguns casos, este 
tipo de monitoramento era incipiente, 
pois dificultava principalmente o efetivo 
controle da posição das boias e da perio-
dicidade no envio de dados.

Além disso, o programa ainda não 
possuía um banco de dados com uma 
modelagem padronizada, em linguagem 

única e acesso simples pelo corpo técnico 
do PNBOIA. Eram utilizadas planilhas e 
arquivos em formato texto, sem qualquer 
padronização ou formatação adequada.

No caso da qualificação dos dados 
(QC), a literatura [4] divide esta etapa em 
duas fases: automática e manual. A eta-
pa automática se refere a qualificação em 
tempo real, por meio de rotinas compu-
tacionais que permitem classificar o dado 
utilizando indicadores, denominados 
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flags. Esses flags identificam quais dados 
são realmente espúrios e irreais (spikes), e 
quais são suspeitos [4]. Esses dados sus-
peitos são verificados na fase manual do 
QC, onde normalmente há interferência 
humana de um profissional da área de 
Oceanografia ou Meteorologia. Para os 
dados coletados pelas boias do PNBOIA, 
estes não passavam por essa etapa de qua-
lificação, o que mantinha os dados como 
brutos e sem a garantia de qualidade.

Por fim, com relação à divulgação, 
considerando as formas de armazena-
mento utilizadas e a ausência de qualifi-
cação automática, esta não era realizada 
de maneira padronizada e lúdica para o 
público em geral e para o GTS.

3.  ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

Visando a obter subsídios para a 
implementação de um sistema operacio-
nal robusto para o armazenamento, qua-
lificação e disponibilização em tempo real 
de dados meteoceanográficos das boias 
do PNBOIA, a DHN, por intermédio do 
CHM, vem aumentando os esforços para 
a capacitação continuada do pessoal en-
volvido no Programa. Para isso, o CHM 
enviou um de seus oficiais para realizar 
um treinamento, no âmbito do Programa 
Ciências sem Fronteiras (PCsF), na mo-
dalidade Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação no Exterior (DEJ), financiado 
pela Marinha do Brasil (MB) e pelo Cen-
tro Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq).

O local do treinamento foi o Natio-
nal Data Buoy Center (NDBC), que é uma 
agência norte-americana do National We-
ather Service (NWS), vinculado ao Na-
tional Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA), localizado nos EUA. O 
NDBC é o órgão responsável pelo geren-
ciamento da maior rede de coleta de dados 
por meio de boias meteoceanográficas do 
mundo, funcionando há mais de 30 anos 

e operando atualmente mais de 200 boias 
ao longo da costa americana e no Golfo 
do México. As boias do NDBC coletam 
dados nos mesmos moldes do PNBOIA, 
que são transmitidos, qualificados e dis-
ponibilizados em tempo real para o pú-
blico, de forma gratuita e extremamente 
confiável, sendo referência para os demais 
programas de oceanografia operacional 
no mundo.

Nesse contexto, o treinamento re-
alizado no NDBC foi desenvolvido de 
forma a obter toda a expertise e expe-
riência da instituição em dois tópicos 
principais: definição de estratégias para 
Armazenamento e Controle de Qua-
lidade (QC) dos Dados; e definição de 
estratégias para Divulgação dos Dados 
para o Público. A seguir, serão descri-
tas as atividades desenvolvidas ao longo 
do treinamento no NDBC, as principais 
metas alcançadas e os ganhos obtidos 
para o PNBOIA.

4.   ATIVIDADES DO 
TREINAMENTO NO NDBC

4.1.  ARMAZENAMENTO E 
CONTROLE DE QUALIDADE 
DOS DADOS

Durante o treinamento no NDBC, 
com relação ao Armazenamento e Con-
trole de Qualidade (QC) dos Dados, fo-
ram realizadas as seguintes atividades:

a) Noções de Banco de Dados
Os dados coletados pelas boias do 

NDBC são arquivados em banco de da-
dos Oracle, com acesso simples a todo his-
tórico de dados de todas as boias. Desta 
maneira, para melhor organizar e pro-
cessar os dados do PNBOIA e buscando 
trabalhar com plataformas de banco de 
dados livres, foram obtidas noções e toda 
a expertise necessária para implementação, 
gerenciamento e operação de banco de 
dados em linguagem SQL.
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b) QC Automático dos dados
Os dados meteorológicos e ocea-

nográficos coletados pela rede de boias 
do NDBC são submetidos a um QC em 
tempo real, utilizando os procedimentos 
descritos em [3], sendo disponibilizados 
para o público de forma quase imediata.

Dessa maneira, inicialmente foi re-
alizado um estudo de todos os procedi-
mentos aplicados pelo NDBC, com uma 
análise dos testes de QC, dos algoritmos 
computacionais aplicados e uma consulta 
das outras literaturas referente ao assun-
to [4][5][6]. O objetivo foi verificar quais 
testes poderiam ser aplicados nos dados 
do PNBOIA. Posteriormente, a meta era 
desenvolver rotinas computacionais em 
programas de linguagem livre, para apli-
cação do QC em tempo real no Brasil.

c) Controle de Qualidade (QC) 
Manual de Dados Meteorológicos, Oce-
anográficos, de Ondas

Foi realizado acompanhamento 
das atividades desenvolvidas pelo Mis-
sion Control Center (MCC) do NDBC 
(figura 4). O MCC é responsável pelo 
monitoramento de todo o sistema de 
boias, cumprindo rotina 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. Neste mesmo lo-
cal, são realizadas as tarefas de QC ma-
nual dos dados por Meteorologistas, em 
regime de turnos de 12 horas. Este tipo 
de qualificação se refere a verificar ma-
nualmente os dados suspeitos identifi-
cados pelo sistema automatizado, sendo 
disponibilizados para o público em até 
24 horas após a coleta dos dados pelas 
boias.

Figura 4 – Mission Control Center (MCC) do NDBC.
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Verificou-se também que o NDBC 
utiliza aplicativos computacionais (sof-
twares) para controle dos dados e dos 
equipamentos das boias, facilitando a exe-
cução das atividades pelo MCC. Além 
disso, foi possível observar que o MCC 
possui um sistema de procedimentos de 
etapas de QC manual muito bem docu-
mentado.

Durante o período no MCC, obje-
tivou-se estudar toda a teoria envolvida 
e os procedimentos operacionais aplica-
dos pelo NDBC na definição dos crité-
rios relacionados com o QC manual dos 
dados.

4.2. DIVULGAÇÃO DOS DADOS 
PARA O PÚBLICO

Com relação à Divulgação dos Da-
dos para o Público, foram realizadas as se-
guintes atividades:

a) Codificação dos formatos de ar-
quivos para disponibilização para o pú-
blico

O público pode ter acesso aos da-
dos do NDBC através de sua página na 
internet [7]. Nessa página, é possível 
verificar que a distribuição dos dados é 
realizada em dois formatos principais: 
ASCII e netCDF. Segundo [8], a maio-
ria dos usuários prefere o formato AS-
CII, devido a sua universalidade, sim-
plicidade para trabalhar e pelo pequeno 
tamanho dos arquivos. Entretanto, usuá-
rios mais especializados preferem acesso 
aos dados em netCDF, que é um forma-
to binário, mais complexo e que inclui os 
metadados.

Essas informações foram importan-
tes para a definição dos formatos que os 
dados do PNBOIA serão divulgados, de 
modo a tornar mais lúdico o acesso pelo 
público.

b) Codificação dos dados para dis-
ponibilização pelo Global Telecommuni-
ca- tion System (GTS) 

Foram estudados todos os proto-
colos da OMM (Organização Meteoro-
lógica Mundial) que regem esse tipo de 
mensagem, como também o seu formato 
de transmissão, denominado BUFR (Bi-
nary Universal Form for the Representation 
of meteorological data, ou formato binário 
universal para representação de dados 
meteorológicos) [11]. O objetivo era de-
senvolver rotinas computacionais para ge-
ração desses arquivos a partir dos dados 
qualificados em tempo real.

5.  RESULTADOS OBTIDOS

Todas as atividades descritas ante-
riormente permitiram o desenvolvimento 
de um sistema de rotinas para gerencia-
mento dos dados e equipamentos do PN-
BOIA, conforme apresentado a seguir:

Banco de Dados
Primeiramente, a modelagem do 

banco de dados do PNBOIA foi finali-
zada em linguagem SQL, englobando os 
dados brutos provenientes da telemetria 
por satélite, os dados qualificados, infor-
mações acerca de todos os equipamentos/
sensores utilizados pelo Programa e in-
formações das comissões de lançamento/
manutenção de boias. Esta padronização 
vem permitindo o melhor controle e mo-
nitoramento do Programa, sendo possível, 
por exemplo, verificar a eficiência, dura-
bilidade e calibração dos sensores, com-
parando com os dados coletados pelos 
mesmos.

As boias do PNBOIA transmitem 
dados em tempo real por telemetria por 
satélite via INMARSAT-C e CLS-AR-
GOS. No caso deste último, os dados já 
estão sendo introduzidos automaticamen-
te no banco de dados através de rotinas 
em linguagem Java, por meio de acesso a 
servidor Telnet da empresa provedora da 
telemetria por satélite.

Quando da realização de comissões 
de manutenção de boias, é possível realizar 
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a coleta dos dados armazenados no cartão 
de memória presente na boia. Esses dados 
são considerados os mais confiáveis, pois 
não sofrem interferências relativas à tele-
metria por satélite. Esses dados também 
estão alimentando esse banco de dados, 
sobrescrevendo os dados transmitidos por 
satélite.

Qualificação
Utilizando como referência a bi-

bliografia especializada sobre o QC de 
dados em tempo real já apresentada an-
teriormente, foi realizado um estudo 
acerca dos tipos de testes que poderiam 
ser aplicados em dados do PNBOIA, 
considerando as características regionais 
do Brasil, os tipos de sensores aplicados 
e a periodicidade da coleta de dados. A 
seguir, são apresentados alguns dos prin-
cipais testes escolhidos e a figura 5 apre-
senta um esquema gráfico destes proce-
dimentos.

O primeiro teste aplicado se refe-
re a verificação dos limites de coleta dos 
equipamentos [3], ou seja, os máximos 
e mínimos nos quais os equipamentos 
podem coletar dados. Após esse teste, 
também são verificados se os dados es-
tão dentro dos limites climatológicos 
condizentes com a realidade brasileira. 
Por exemplo, apesar do nosso sensor de 
temperatura da água coletar dados até 0 
ºC (limite do equipamento), sabe-se que 
no litoral do Rio de Janeiro é improvável 
que se atinjam temperaturas inferiores a 
10 ºC (limite climatológico).

Os dados também estão sendo 
comparados entre si de modo a verificar 
a sua consistência. Por exemplo, devido 
às metodologias envolvidas no cálculo 
desses parâmetros, é impossível que o 
vento médio apresente valores superiores 
à intensidade de rajada. O mesmo ocorre 
com dados de altura significativa e altura 
máxima de ondas.

Outro tipo de teste aplicado é a ve-
rificação de dados repetidos, isto é, quan-

do um sensor apresenta um mesmo valor 
continuamente. Por exemplo, um sensor 
de temperatura do ar apresentando mes-
mo valor por um grande intervalo de tem-
po pode indicar um problema no equipa-
mento. Entretanto, é possível que ocor-
ram exceções, e para alguns casos os dados 
podem ser considerados apenas suspeitos 
(e não diretamente espúrios).

Também está sendo aplicado o tes-
te de continuidade no tempo, de modo 
a verificar se a variação temporal de um 
dado é real ou se é um dado espúrio. Esse 
tipo de teste apresenta diversas exceções, 
principalmente quando ocorre a entrada 
de frentes frias na costa brasileira. Nesses 
casos, variações abruptas na temperatura 
do ar, na pressão e nos ventos podem ser 
reais.

Todos os testes de QC automáti-
cos foram desenvolvidos em linguagem 
python (que é uma linguagem livre), onde 
os dados são qualificados por meio de 
flags que indicam se os dados são bons 
(e podem ser divulgados), se os dados 
são suspeitos (e devem ser vistos com 
mais atenção) ou se os dados são ruins 
(e não podem ser divulgados). As roti-
nas foram testadas com sucesso em da-
dos do NDBC durante o treinamento e, 
atualmente, já estão sendo aplicados aos 
dados do PNBOIA, retroalimentando o 
banco de dados com dados qualificados. 
A figura 5 ilustra como funciona esse 
sistema de qualificação para os dados do 
PNBOIA.

Ainda está em processo de elabora-
ção a implementação de rotinas para com-
paração de dados com informações obti-
das por satélite. Exemplos seriam a com-
paração da altura significativa de ondas 
com dados de altimetria de satélite [12] e 
a comparação da intensidade e direção do 
vento com escaterômetros [13]. Por fim, 
os dados também serão comparados com 
modelos numéricos e oceanográficos ope-
rados pelo CHM.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

93

ARTIGOS

Figura 5 –  QC dos dados do PNBOIA

Divulgação
No que tange à divulgação dos dados, 

o treinamento permitiu o desenvolvimen-
to das rotinas para geração dos arquivos 
em formato ASCII para disponibilização 
para o público em geral. Conforme infor-
mado anteriormente, esse é um formato 
fácil de ser trabalhado, principalmente, 
por ser simples e universal.

Entretanto, o público mais especiali-
zado prefere outros formatos de arquivos, 
onde também estão incluídos metadados 
e flags dos dados. Esse é o caso do forma-
to netCDF, cujos arquivos já estão sendo 
gerados em tempo real. Nesse caso, uma 
facilidade para divulgação dos dados é a 
utilização de um serviço web denominado 
Thredds Data Server (TDS), que permite a 
utilização de uma variedade de protocolos 
de acesso remoto de dados [9]. Os códi-
gos computacionais para desenvolvimen-
to desta ferramenta já foram elaborados e 
já podem ser aplicados nas atividades do 
PNBOIA.

No caso da disponibilização dos 
dados para o GTS, atualmente a própria 

empresa provedora do serviço de teleme-
tria por satélite [10] realiza a codificação 
e transmissão destes dados. Entretanto, 
os mesmos estão sendo divulgados sem 
aplicação de QC, o que pode gerar a pre-
sença de dados inconsistentes. De modo a 
solucionar este problema e permitir uma 
independência dos serviços da provedora 
de telemetria por satélite, é essencial que 
as mensagens sejam geradas automatica-
mente após o QC em tempo real. Após 
o treinamento realizado no NDBC, todos 
os códigos computacionais para geração 
dos arquivos em formato BUFR – forma-
to de disponibilização no GTS [11] – já 
foram escritos e estão prontos para serem 
aplicados no PNBOIA.

Monitoramento do Sistema
Está sendo implementado um siste-

ma de monitoramento da posição das boias 
por meio de envio de e-mails e mensagem 
por celular (SMS). Rotinas computacio-
nais buscam no banco de dados os dados 
das últimas 24 horas e verificam se a boia 
está ou não em posição. Caso negativo, são 
enviados e-mails e SMS de alerta para os 
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responsáveis pelo gerenciamento do pro-
grama, de modo que o monitoramento da 
posição da boias se torne mais intensivo.

Integração das etapas
Utilizando como referência a expe-

riência obtida durante o período no MCC 
do NDBC, todo esse sistema de rotinas 
descrito culminou no desenvolvimento 
de um aplicativo para interação e organi-
zação das boias do PNBOIA (figuras 6 e 
7). Esse aplicativo vem seguindo os mes-
mos moldes dos softwares utilizados pelo 
MCC, funcionando como uma interface 
entre o usuário e o banco de dados do 
Programa.

O seu desenvolvimento tem como 
principal objetivo facilitar o trabalho de 
QC manual dos dados, já que permite a 
representação gráfica dos dados qualifi-
cados em tempo real e com indicação de 
quais dados são suspeitos. O profissional 
qualificador poderá realizar comparações 
entre sensores, entre boias próximas, entre 
dados de satélite e de modelagem numé-
rica, tudo para auxiliar em um QC manu-
al mais confiável. Caso seja verificado que 
um dado suspeito é bom, o flag do dado 
poderá ser alterado diretamente pelo usu-
ário no banco de dados. Assim, o quali-
ficador precisará possuir somente conhe-
cimentos de oceanografia e meteorologia, 

não sendo necessário possuir expertise em 
programação e banco de dados.

Além disso, também é possível mo-
nitorar em tempo real a posição das boias, 
facilitando o monitoramento da rede de 
coleta de dados. Talvez a melhor vantagem 
da utilização de um aplicativo como esse 
é para o controle do inventário de equipa-
mento/sensores do PNBOIA. Dessa ma-
neira, foi desenvolvido um módulo para 
controle dos equipamentos do Programa, 
que permite controlar os sensores instala-
dos em cada boia, com descrição de suas 
características principais: data de aquisi-
ção, calibração, preço, situação atual (p.ex.: 
operando, manutenção), entre outros. Com 
isso, é possível realizar estudos de durabili-
dade dos sensores, comparando dados com 
datas de aquisição e instalação, como tam-
bém verificar confiabilidade dos mesmos.

Esse módulo também permite o ca-
dastramento dos novos sensores adquiri-
dos e a inserção de observações nos senso-
res já existentes. Dessa maneira esse apli-
cativo tende a facilitar o gerenciamento 
do programa por qualquer pessoa, mesmo 
que essa não tenha experiência com banco 
de dados, ou linguagens Java e/ou python.

As figuras 6 e 7 apresentam exem-
plos de imagens do aplicativo, que está em 
sua versão alpha (fase de testes). 

Figura 6 – Imagem capturada do aplicativo de interação e gerenciamento das boias do 
PNBOIA, quando da visualização gráfica dos dados das boias.
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6.  CONCLUSÕES E 
PERSPECTIVAS  FUTURAS

Antes da criação do PNBOIA, a co-
leta de dados por meio de boias na área 
oceânica de interesse nacional se carac-
terizava por ações isoladas no âmbito de 
programas de cooperação internacional, 
de cunho oceanográfico, com pouco efeito 
prático para o País. Em face da extensa 
área de responsabilidade do nosso País, a 
Marinha do Brasil, no esforço de tornar 
permanente a presença brasileira em uma 
rede internacional de coleta de dados me-
teoceanográficos, coordena este programa 
para aprimorar a previsão meteorológica 
marinha, bem como monitorar os fenô-
menos meteorológicos e oceanográficos e 
os regimes climáticos observados ao lon-
go da costa do Brasil.

Dessa maneira, considerando que 
o PNBOIA é a única iniciativa no Brasil 

para coleta operacional de dados no mar e 
ao longo de toda a costa, o conhecimen-
to obtido através desse treinamento rea-
lizado pelo PCsF foi uma oportunidade 
única para a sociedade brasileira. Apesar 
de o Brasil possuir 13 universidades de 
oceanografia, além de várias instituições 
de pesquisa voltadas para os oceanos, ne-
nhuma delas tem a expertise para a coleta e 
distribuição em tempo real de dados oce-
ânicos de âmbito nacional.

Esse treinamento foi extremamen-
te proveitoso, possibilitando o desenvolvi-
mento de novas metodologias e procedi-
mentos para aplicação imediata e direta no 
PNBOIA. Em adição, o PNBOIA tende a 
se tornar referência no Brasil no que con-
cerne a oceanografia operacional, desde a 
coleta do dado, passando pela qualificação e 
finalizando com a divulgação do dado gra-
tuitamente para o público e para os siste-
mas de previsão meteorológica no mundo.

Figura 7 – Imagem capturada do aplicativo de interação e gerenciamento das boias do 
PNBOIA, quando da visualização do seu módulo de gerenciamento de equipamentos.
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Como perspectivas futuras, espera-
-se que o aplicativo de gerenciamento do 
PNBOIA esteja em operação em um pe-
queno intervalo de tempo. Também obje-
tiva-se implementar sistemas de compa-
ração de dados de satélite e com dados de 
modelos meteorológicos e oceanográficos.
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RESUMO 

A navegação fluvial vem apresentan-
do, no Brasil e no mundo, um incremento 
nos últimos anos. No contexto nacional, 
a Diretoria de Hidrografia e Navega-
ção (DHN) é responsável pela produção 
de cartas náuticas das Águas Jurisdicio-
nais Brasileiras, tanto marítimas quanto 
em rios e águas interiores. Este artigo se 
propõe a apresentar o conceito de cartas 
eletrônicas de rios (Inland ENC), cujas 
especificações técnicas internacionais são 
harmonizadas para atender às particula-
ridades dos rios e hidrovias. É realizada 
uma breve exposição sobre a utilização das 
Inland ENC na União Europeia e nos Es-
tados Unidos, e os trabalhos atualmente 
desenvolvidos pela DHN, acrescentando 
uma reflexão sobre perspectivas futuras.

Palavras-Chaves: 
Cartas náuticas eletrônicas, ENC, Inland 
ENC, IEHG, hidrovias.

ABSTRACT

The Inland navigation is increasing 
in Brazil as in some other countries. In 
Brazil, Directorate of Hydrography and 
Navigation (DHN) is the competent or-

CF(EN) Flávia Mandarino1

ganization for charting the jurisdictional 
waters at sea as well as Inland. This pa-
per aims to present the concept of Inland 
ENC, electronic navigational charts for 
rivers and waterways, which specifications 
are harmonized to be suitable to different 
regions.  A brief explanation on the use 
of Inland ENC in USA and European 
Union is given. Present developments in 
DHN are also discussed and future per-
spectives are pointed out.

Keywords: 
Electronic Navigational Charts, ENC, In-
land ENC, IEHG, waterways.

1. INTRODUÇÃO

O transporte hidroviário apresenta 
diversas vantagens em relação aos mo-
dais rodoviários, ferroviários e aéreos. Em 
termos econômicos, a opção hidroviária 
possibilita a redução de tarifas e fretes na 
circulação de pessoas e cargas, potenciali-
zando diversas atividades produtivas, pois 
é mais eficiente em termos de consumo de 
combustível, mais seguro e confiável, além 
de oferecer redução nas emissões de gases 
poluentes (Fialho, 2008).

O Brasil possui mais de 40.000 km 
de águas interiores potencialmente nave-

CARTAS ELETRÔNICAS DE RIOS (INLAND ENC) –
PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
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gáveis (Ministério dos Transportes, 2010). 
Muitos desses rios localizam-se em áreas 
despovoadas ou de fronteiras, como as re-
giões do Pantanal e da Amazônia. Os rios 
são as principais vias de comunicação para 
o escoamento de cargas e transporte de 
pessoas nessas áreas, onde não existe infra-
estrutura de transporte rodoviário ou aéreo.

O incremento do modal hidroviário 
na matriz de transportes é previsto nas 
Diretrizes da Política Nacional de Trans-
porte Hidroviário (Ministério dos Trans-
portes, 2010) apoiadas no Plano Nacional 
de Logística e Transportes-PNLT (Mi-
nistério dos Transportes, 2007). O PNLT 
prevê ainda a implantação de portos e 
terminais fluviais, de passageiros e car-
gas, com integração a rodovias e ferrovias, 
além da construção de eclusas nos empre-
endimentos hidrelétricos para viabilizar a 
navegação.

Complementarmente, o Plano Hi-
droviário Estratégico (PHE) (Ministério 
dos Transportes, 2013) oferece uma aná-
lise mais detalhada do sistema de trans-
porte hidroviário e indica as medidas e os 
investimentos necessários para a melhoria 
das condições de navegabilidade dos rios 
e estruturação do setor, tendo como base 
as diretrizes gerais do PNLT.

Em vista do exposto, estima-se que 
os planos de governo para o setor hidro-
viário propiciarão que a navegação fluvial 
sofra um avanço significativo nos próxi-
mos anos, o que demandará produtos e 
serviços para o incremento da segurança 
da vida humana, do meio ambiente e das 
embarcações e suas cargas.

A Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação (DHN), Serviço Hidrográfico Bra-
sileiro, é responsável pela produção, além 
das cartas náuticas marítimas, das cartas 
náuticas dos rios e as águas interiores. 

As cartas náuticas produzidas pela 
DHN, em papel e eletrônicas, seguem as 
normas técnicas da Organização Hidro-
gráfica Internacional (OHI). Para águas 

interiores, existem as especificações téc-
nicas das Inland ENC, que estendem as 
normas das OHI relativas às cartas náuti-
cas eletrônicas marítimas (Electronic Na-
vigational Charts – ENC) para atender às 
particularidades dos rios e das hidrovias.

Neste contexto, este artigo se pro-
põe a apresentar o conceito de cartas 
eletrônicas de rios (Inland ENC) e como 
são desenvolvidas suas especificações. 
São ainda mostradas as experiências de 
outros países e as perspectivas para as hi-
drovias brasileiras.

2.  INLAND ENC

No que concerne à navegação, as 
hidrovias não são regulamentadas pela 
Convenção da Salvaguarda da Vida Hu-
mana no Mar (Safety of Life at Sea Con-
vention - SOLAS) ou por outras normas 
da International Maritime Organization 
(IMO), mas sim por regulamentações re-
gionais ou nacionais. Além disso, diversos 
auxílios à navegação, implantados em rios, 
são específicos para aquela região ou hi-
drovia, e não necessariamente atendem 
às especificações da International Asso-
ciation of Marine Aids to Navigation and  
Lighthouse Authorities (IALA) que dita as 
normas para a área marítima.

Algumas feições do mundo real, ex-
tremamente importantes para a navegação 
fluvial, como pontes, sinais de margem, 
quilometragem do rio, entre outras, não 
são detalhadas nas especificações técni-
cas das Cartas Náuticas Eletrônicas ma-
rítimas (ENC), desenvolvidas pela OHI, 
ou seja, o modelo de dados das ENC não 
descreve essas feições com detalhes sufi-
cientes para atender à navegação fluvial. 
Existem ainda feições em rios que não 
são tratadas nas especificações das ENC 
(IEHG, 2013)

Por conta dessas especificidades, 
surgiu o conceito das cartas eletrônicas 
de rios (Inland ENC), que se constituem 
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numa base de dados padronizada para uso 
em sistemas de navegação fluvial. As In-
land ENC devem ser produzidas pelas au-
toridades competentes para a cartografia 
fluvial, devem seguir as normas técnicas 
das ENC, nas feições onde é possível, e 
utilizar as feições complementares, espe-
cíficas do ambiente fluvial, desenvolvidas 
pelo Inland ENC Harmonization Group 
(IEHG). Uma Inland ENC contém as in-
formações cartográficas necessárias para a 
navegação segura em um rio ou hidrovia 
e pode conter informações suplementares 
àquelas contidas nas respectivas cartas em 
papel, como por exemplo, informações 
oriundas de publicações auxiliares, como 
Roteiro ou Lista de Faróis, por exemplo.

3.   O TRABALHO DO INLAND 
ENC HARMONIZATION GROUP 
– IEHG

Em 2003, foi formado o Inland 
ENC Harmonization Group (IEHG), com 
representantes de organizações norte-
-americanas e da Europa, produtoras 
de cartografia para rios, com o propósi-
to de desenvolver normas internacionais 
para as cartas eletrônicas de rios (Inland 
ENC), baseadas nas normas para as cartas 
náuticas eletrônicas (ENC) da Organi-
zação Hidrográfica Internacional (OHI) 
(IEHG, 2013).

O Brasil, através do Serviço Hidro-
gráfico Brasileiro (DHN), aderiu ao IEHG 
em 2007, como o primeiro país na América 
do Sul a participar deste grupo de trabalho. 
Atualmente, participam ainda do IEHG a 
Rússia, a China, a Coreia do Sul, a Vene-
zuela e o Peru, além dos Estados Unidos da 
América e 17 países da Europa conectados 
por hidrovias (IEHG, 2013).

O propósito do IEHG é desenvol-
ver especificações para Inland ENC, com 
base nas normas da OHI paras as ENC 
marítimas, que atendam aos requisitos 
de segurança e eficiência da navegação 

em águas interiores em todo o mundo. 
Diferentemente da navegação marítima, 
as hidrovias e rios não são padronizadas 
quanto aos aspectos de sinalização náutica 
e infraestrutura. Soma-se ainda, as pecu-
liaridades de cada região geográfica, tanto 
em características naturais do leito do rio, 
quanto às modificações introduzidas pelo 
homem no aproveitamento e desenvolvi-
mento da navegação.

As especificações técnicas das Inland 
ENC são desenvolvidas de modo flexível 
para atender aos requisitos dos diversos 
rios e hidrovias dos países participantes 
(IEHG, 2013).

Desde 2009, o IEHG é uma Organi-
zação Internacional Não-Governamental 
reconhecida pela OHI e participa, como 
observador, dos fóruns específicos de de-
senvolvimento das futuras especificações 
das ENC para que seja garantida uma com-
patibilidade entre as Inland ENC e a nor-
ma para dados geoespaciais em desenvol-
vimento pela OHI (IHO Universal Hydro-
graphic Data Model – S-100) (International 
Hydrographic Organization, 2013).

De acordo com seus termos de re-
ferência, o IEHG possui dois presidentes 
de regiões diferentes, além de vice-presi-
dentes para os demais continentes, todos 
eleitos por votação majoritária (IEHG, 
2011). Desde sua composição, os repre-
sentantes dos EUA e da Europa ocupam 
as posições de presidentes, uma vez que 
são as regiões onde a navegação com In-
land ENC é mais utilizada. 

3.1. A EXPERIÊNCIA NORTE-
-AMERICANA

O Corpo de Engenheiros do Exér-
cito dos EUA (US Army Corps of Engine-
ers – USACE) é a organização responsá-
vel em prover a segurança da navegação e 
condições para a movimentação das em-
barcações ao longo de cerca de 13.000 km 
de hidrovias, lagos e canais naquele país. 
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Faz parte de suas atividades a dragagem 
e manutenção dos canais de navegação 
e portos, construções para a proteção de 
propriedades e a instalação e operação de 
barragens e eclusas para controle do nível 
da água nas hidrovias. Os levantamentos 
hidrográficos e a cartografia fluvial tam-
bém são de sua responsabilidade.

A motivação pela navegação ele-
trônica nas hidrovias norte-americanas 
se originou a partir de um acidente em 
1993 em Mobile, no Alabama, quando 
um empurrador com seis barcaças atin-
giu uma ponte ferroviária devido à baixa 

visibilidade por conta da neblina. Esse 
abalroamento causou um desalinhamento 
nos trilhos que fez com que um trem da 
AMTRAK, minutos depois, descarrilhas-
se e caísse no rio, causando a morte de 47 
pessoas e cerca de 100 feridos.

Em 2001, o Congresso norte-ame-
ricano determinou que o USACE inicias-
se a produção de cartas eletrônicas de rios. 
Atualmente, cerca de 11.000 km de hidro-
vias são cobertos por Inland ENC (figura 
1). As cartas eletrônicas e as atualizações 
semanais do balizamento são distribuídas 
gratuitamente na Internet.

Figura 1 – Cobertura 
de Inland ENC nas 
hidrovias norte-
americanas (IEHG, 
2014).

A figura 2 mostra uma 
Inland ENC do Rio Mississi-
pi, na qual podem ser obser-
vadas as marcas de quilome-
tragem virtuais, exemplo de 
elemento que não compõe as 
especificações das ENC marí-
timas.

Figura 2 – Inland ENC do Rio 
Mississipi – Cidade de Memphis, 
TN (USACE, 2013).
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Atualmente, a regulamentação nor-
te-americana ainda exige a utilização de 
cartas em papel como documento oficial 
de navegação nos rios. A Guarda Costeira 
(US Coast Guard – USCG) é o órgão res-
ponsável pelo estabelecimento das políti-
cas sobre a navegação nos rios. A adoção 
do Automatic Identification System (AIS) 
por determinadas classes de embarcação 
já foi regulamentada e a adoção das In-
land ENC como produto cartográfico ofi-
cial para a navegação está em processo de 
aprovação. Porém, cabe ressaltar que cerca 
de 70% das embarcações nos rios norte-
-americanos já utilizam as Inland ENC e 
há uma grande interação entre os usuá-
rios e o USACE. Na página da Internet 
do USACE existe um serviço para que os 
usuários reportem discrepâncias encon-
tradas nas Inland ENC (USACE, 2013).

3.2.  A UTILIZAÇÃO DE INLAND 
ENC NA EUROPA

A Holanda e a Alemanha foram 
precursoras no estabelecimento de cen-
tros de controle de tráfego aquaviário nas 
décadas de 80 e 90. Ao final da década de 
90, a administração das hidrovias da Ale-
manha começou a produzir ENC para o 
Rio Reno. Em consequência, outros pa-
íses como Áustria e Holanda passaram 
também a produzir ENC para seus tre-
chos das hidrovias (RIS, 2010).

No final da década de 1990, diversos 
países da Europa começaram a desenvol-
ver sistemas para a navegação interior, o 
que resultou na necessidade do navegante 
instalar vários sistemas para as viagens in-
ternacionais através das hidrovias da Eu-
ropa. A partir dessa falta de harmonização, 
surgiu a ideia de desenvolvimento do River 
Information Services (RIS). A proposta do 
RIS é prover uma base harmonizada por 
toda a União Europeia para o gerencia-
mento de serviços que reduzem os riscos 
ao meio ambiente, maximizando a efici-

ência da navegação. O conceito do RIS se 
baseia no uso de tecnologias de informação 
e comunicação para prover informações 
melhoradas para a navegação assim como 
gerenciamento de carga, recursos e frotas 
(INDRIS - Inland Navigation Demons-
trator of River Information Services, 2015)

Entre 1998 e 2000, foi desenvolvido 
o projeto INDRIS (Inland Navigation De-
monstrator for River Information Services), 
fruto de parceria público-privada, para 
estabelecer e testar os requisitos do RIS 
no âmbito da União Europeia. Um dos 
objetivos do projeto foi demonstrar a im-
portância da tecnologia do ECDIS. Em 
consequência, as normas das ENC e dos 
ECDIS foram adaptadas para os requi-
sitos de navegação em hidrovias. A Eu-
ropean Inland ECDIS Standard foi então 
criada para estabelecer, além das especifi-
cações técnicas das Inland ENC, normas 
de desempenho e de testes para os siste-
mas de navegação (Inland ECDIS). Essa 
normatização foi formalmente adotada 
por diversas comissões de hidrovias na 
Europa, mais notadamente as comissões 
do Rio Reno e do Rio Danúbio.

A Áustria implantou, em 2001, o 
primeiro sistema de gerenciamento de 
tráfego baseado em AIS. Desde 2008, o 
Inland AIS é mandatório para embarca-
ções com mais de 20 metros. Em 2009, 
a Holanda iniciou a implantação de uma 
rede de monitoramento de Inland AIS em 
todas suas hidrovias. 

Em dezembro de 2014, entrou em 
vigor a utilização mandatória de Inland 
ENC no Rio Reno. Ainda não existe a 
obrigação de utilização de Inland ENC 
nos outros rios, porém todos os estados 
membros da União Europeia tem a obri-
gação de prover Inland ENC para as hi-
drovias onde trafegam embarcações com 
mais de 85 m. Entretanto, a obrigatorie-
dade do AIS na maior parte das hidrovias 
europeias fez com que aumentasse o nú-
mero de usuários dos Inland ECDIS.
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Atualmente, na Europa, mais de 
10.000 km de hidrovias estão cobertas por 
Inland ENC (figura 3) e mais de 11.000 
embarcações as utilizam. Existem quatro 
sistemas certificados para navegação com 

integração do radar. Mais recentemente, a 
United Nations Economic Commission for 
Europe (UN-ECE) estabeleceu as classes 
de hidrovias que deverão implantar a na-
vegação com Inland ENC.

Figura 3 – Hidrovias da Europa (UNECE, 2006).

Em diversas hidrovias, os dados de 
leituras das réguas são transmitidos em 
formatos padronizados para serem apli-
cados sobre as Inland ENC nos sistemas 

de navegação, uma vez que as Inland ENC 
são produzidas com dados adensados para 
permitir a visualização do nível do rio em 
tempo real, conforme mostra a figura 4.

Figura 4 - Inland ENC do Rio Danúbio – Áustria. Fonte: (BMVIT, 2014).
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Outro exemplo de representação é 
mostrado a seguir: uma ponte navegável 

sobre o Rio Elba (figura 5) e a sua repre-
sentação em uma Inland ENC (figura 6).

Figura 5 – Ponte navegável sobre o Rio Elba – Alemanha. 
Fonte: (WSV, 2011).

Figura 6 – Inland ENC contendo a representação – Alemanha. Fonte: (WSV, 2014).
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3.3. A PRODUÇÃO DE INLAND 
ENC NO CHM

Desde que a DHN aderiu ao IEHG 
em 2007, o Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM) vem se preparando 
para a produção de Inland ENC. As pro-
postas de alterações às especificações 

técnicas das Inland ENC foram formal-
mente apresentadas e defendidas junto 
ao IEHG para que as normas fossem 
revisadas e incorporassem particularida-
des dos rios brasileiros como, por exem-
plo, os sinais complementares de ações a 
empreender nas margens dos rios (figura 
7 e 8).

Figura 7 – Sinalização complementar de ações a empreender da Hidrovia do 
Rio Paraguai – Brasil.

Figura 8 – Trecho de Inland ENC do tramo sul do Rio Paraguai exibindo a 
sinalização complementar de margem.
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Em paralelo, o CHM iniciou a codi-
ficação dos dados do Rio Paraguai, esco-
lhido como área teste inicial, para a pro-

dução das primeiras Inland ENC brasilei-
ras em um trecho de cerca de 1160 km no 
tramo sul do rio (figura 9).

Figura 9 – Trecho do Rio Paraguai para o qual 
foram produzidos protótipos de Inland ENC (em vermelho).
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Em 2014, com o apoio do Serviço 
de Sinalização Náutica do Oeste (SSN-
6) foram feitos os primeiros testes com as 
Inland ENC produzidas para o tramo sul 
do Rio Paraguai (de Corumbá à foz do 
Rio Apa).

Cabe ressaltar que todos os dados 
das Inland ENC do Rio Paraguai estão ar-
mazenados no banco de dados que apoia 
a produção cartográfica da DHN. Isto 
significa dizer que a atualização dos da-
dos a partir de novos levantamentos será 
facilitada permitindo uma ágil disponibi-
lização das atualizações das Inland ENC.

Os dados utilizados para a constru-
ção dos protótipos das Inland ENC do Rio 
Paraguai foram obtidos das cartas em pa-
pel em vigor. Entretanto, as Inland ENC 
podem apresentar maior quantidade de 
informações, pois não estão restritas à es-
cala, como as cartas em papel. Poderão ser 
acrescidas outras informações, tais como 
linhas isobatimétricas mais adensadas e re-
ferências de quilometragem para permitir 
a visualização do nível do rio no sistema 
de navegação por meio da inserção das lei-
turas diárias das réguas. Atualmente, o na-
vegante deve fazer o cálculo utilizando o 
ábaco representado nas cartas em papel. 

4.  CONCLUSÃO

O Brasil conta com um grande po-
tencial para a navegação fluvial. Políticas 
e programas públicos vêm sendo apresen-
tados para incrementar o setor aquaviário. 
As hidrovias ocupam local de destaque 
nas políticas de transporte. Nesse contex-
to, a segurança da navegação em hidrovias 

torna-se então um assunto de extrema re-
levância, pois o fluxo de cargas e transpor-
te de passageiros nos rios brasileiros deve 
aumentar nos próximos anos.

A experiência de outros países de-
monstra que a adoção de sistemas eletrô-
nicos de navegação que utilizam Inland 
ENC é um dos pilares para a implantação 
de uma infraestrutura de transporte hi-
droviário moderna.

A DHN vem acompanhando de 
perto o desenvolvimento das especifica-
ções técnicas das Inland ENC, de modo 
a se manter no estado-da-arte no assun-
to.  A participação junto ao IEHG torna-
-se importante não só para este fim, mas 
também para que as particularidades das 
hidrovias brasileiras também tenham sua 
representação inserida na harmonização 
junto ao modelo de dados hidrográficos.

O exemplo de outros países nos mos-
tra uma tendência para utilização cada vez 
maior para as Inland ENC, seja motivada 
pela legislação, determinando ao nave-
gante sua utilização, seja pelos maiores re-
cursos disponibilizados ao usuário. Nesta 
perspectiva, a possibilidade de atualização 
do nível do rio em tempo real, além da 
utilização conjunta com AIS, como apre-
sentado nas experiências de outros países, 
possibilitam uma navegação mais precisa 
e mais segura. 

Entretanto, há a necessidade de se-
rem identificados outros stakeholders, rela-
cionados à navegação interior, que possam 
contribuir, apresentando suas necessida-
des e fornecendo feedback na utilização 
das Inland ENC para que os produtos ge-
rados pela DHN sejam adequados ao uso.
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ZONEAMENTO DE MARÉ
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RESUMO

Este artigo apresenta uma metodolo-
gia para realizar o zoneamento de marés 
em área de sondagem, a ser aplicado num 
levantamento hidrográfico. O método 
consiste em interpolar linearmente zonas 
de marés entre duas estações maregráficas, 
de forma que não haja variação de maré 
superior a 10cm entre estas zonas. A deter-
minação da curva de maré em cada zona 
é feita por meio de uma média ponderada 
das alturas de maré observada nas duas es-
tações maregráficas. A aplicação do méto-
do se faz necessária quando há evidência 
de variações significativas de amplitude, 
fase ou forma da curva de marés na área de 
sondagem. O método é recomendado sem-
pre que não for possível instalar marégrafos 
suficientes para assegurar que variações de 
maré entre as estações não fiquem acima 
de uma tolerância preestabelecida. Uma 
aplicação do método foi feita na baía de 
Sepetiba entre as estações maregráficas do 
CADIM (Centro de Adestramento da Ilha 
da Marambaia) e o EBN (Estaleiro Base 
Naval, localizado no porto de Sepetiba), 
com o propósito verificar sua consistência. 

Palavras-chave: 
Marés; zonas de marés; e redução de 
sondagem.

ABSTRACT

This paper presents a methodology to 
perform the zoning tides in survey area, to 
be applied in a hydrographic survey. The me-
thod interpolate linearly between two tidal 
areas tide stations, so that there is no tidal 
fluctuation exceeding 10cm between these 
zones. The determination of tidal curve in 
each zone is made by a weighted average ti-
dal height observed in both tide stations. The 
application of the method is necessary when 
there is evidence of significant variations in 
amplitude, phase, or shape of the tidal curve 
in the survey area. The method is recom-
mended when you can not install sufficient 
tide gauges to ensure that tidal variations 
between stations are not placed above a pre-
determined tolerance. An application of the 
method was made in Sepetiba Bay between 
tide gauges of CADIM (Training Center of 
Marambaia Island) and EBN (Naval Base 
Shipyard, located in Sepetiba port), in order 
to check its consistency.

Keywords:
Tides; tide zones; and sounding reduction.

1.0  INTRODUÇÃO

Um levantamento hidrográfico po-
de ser realizado em uma área com grande 
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variação das condições hidrodinâmicas 
que afetam a onda de maré. Nesse caso, 
o registro da variação da curva de maré 
em uma única estação maregráfica não é 
suficiente para representar o comporta-
mento da maré ao longo de toda a área 
do levantamento. A solução recomendá-
vel é a instalação de marégrafos na área a 
ser sondada de forma que não haja varia-
ções significativas de altura de maré entre 
as estações. Caso não seja possível, outra 
solução recomendada é a interpolação, ou 
a extrapolação espacial dos dados obser-
vados em duas estações maregráficas, si-
tuadas nos extremos da área de sondagem. 
A este processo, dá-se o nome de zonea-
mento geográfico de redução maré, ou 
simplesmente, zoneamento de maré.

O presente trabalho visa descrever 
o processo para estabelecer zonas de ma-
ré, com o objetivo de prover correções de 
maré em cada uma delas. Essas correções 
são determinadas em função dos parâme-
tros da maré observada nas estações en-
volvidas no zoneamento.

É recomendado que o estudo 
de zoneamento de maré seja somente 
realizado em áreas onde as forçantes me-
teorológicas, as condições de vazão fluvial 
(no caso de áreas estuarinas), entre outros 
fatores, sejam as mesmas. Devido à varia-
ção sazonal dessas forçantes, as correções 

da onda de maré devem ser determinadas 
a cada levantamento e fixadas para o pe-
ríodo específico da sondagem.

Por fim, pretende-se definir geogra-
ficamente as zonas de redução maré ao 
longo da área do levantamento, e estabe-
lecer seus respectivos parâmetros de cor-
reção de redução maré. Tal metodologia 
tem por objetivo garantir que as diferen-
ças entre as alturas de maré das zonas ma-
ré adjacentes não sejam maiores, ou iguais, 
a 10 cm; de forma a garantir que as pro-
fundidades reduzidas estejam dentro dos 
padrões de incerteza vertical estabelecidos 
pelas especificações para levantamento 
hidrográfico.

2.0  ZONEAMENTO DE MARÉS

2.1  Condições para que seja possível 
realizar o zoneamento de maré 

A condição necessária para que seja 
possível realizar o zoneamento da maré é 
que o nível médio (NM) da estação mare-
gráfica de referência e o das estações ma-
regráficas, ditas subordinadas, seja o mes-
mo, conforme figura 1. Para isto, deve-se 
transportar o NM da estação de maior 
período (estação de referência) de obser-
vação para a estação de menor período 
(estação subordinada). 

Figura 1 – Distribuição de zonas de maré. Observa-se que nível médio
das estações maregráficas A e B é o mesmo.
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Em regiões com significativa varia-
ção de nível médio do mar devido a fe-
nômenos meteorológicos ou influência de 
descarga fluvial, tal condição pode não 
ser válida. Por isso, recomenda-se que a 
distância entre as estações seja suficiente-
mente pequena para que ambas estejam 
sujeitas às mesmas condições ambientais. 

2.2  Zoneamento preliminar da área de 
levantamento

A boa prática hidrográfica recomenda 
que, antes da execução de um levantamento 
hidrográfico, faça-se o que aqui é denomi-
nado de zoneamento preliminar da maré. 
Esse, por sua vez, tem por objetivo verificar 
se, entre os extremos da área de levanta-
mento, existe alguma diferença de fase e/ou 
amplitude entre as curvas de maré.

O estudo do zoneamento prelimi-
nar da maré deverá ser realizado com base 
nas informações extraídas de documentos 
existentes, tais como:

a) Fichas de Descrição de Estações 
Maregráficas (F-41), para a verificação de 
diferença de amplitude com base nos va-
lores de Z0;

b) Registros de maré de estações 
maregráficas da área de levantamento, 
extraídos de relatórios de levantamentos 
realizados na mesma área;

c) Maré prevista; 
d) HWF&C4 que constam nos qua-

dros de maré de algumas cartas náuticas, 
para a verificação de diferença em fase; e

e) Outras fontes julgadas pertinentes.

Ressalta-se que, os valores encon-
trados, após o estudo de zoneamento 
preliminar, servem apenas como parâ-
metros para planejamento, tendo como 

propósito auxiliar o hidrógrafo na decisão 
do quantitativo e da distribuição geográ-
fica das estações maregráficas, que deve-
rão ser instaladas antes do levantamento 
hidrográfico. 

2.3  Zonas de redução de maré

A definição das zonas de maré será 
feita em função dos parâmetros obtidos 
através das F-41 das estações maregráfi-
cas e das observações realizadas durante o 
levantamento.

Como resultado do estudo, ter-se-á 
a definição das zonas de maré com seus 
parâmetros de correção.  O zoneamento 
garantirá que as diferenças entre as altu-
ras de maré das zonas de redução maré 
adjacentes não sejam maiores, ou iguais, 
a 10 cm.

2.3.1 Determinação das zonas de maré
 

2.3.1.1 Cálculo da diferença de ampli-
tude baseado em 2Z0

A diferença de amplitude de maré 
entre duas estações pode ser estimada, 
durante o planejamento do levantamento, 
usando-se os valores de 2Z0 das respecti-
vas estações maregráficas.

Sejam 2Z0A  e Z0B as semi-amplitudes 
extraídas das F-41 das estações maregrá-
ficas, localizadas em A e B. A diferença de 
amplitude de maré entre as estações será 
definida como 

2∣ΔZ0∣ = 2∣Z0A – Z0B∣       (1)

Para que seja necessário o zoneamen-
to da área de sondagem, é necessário que a 
diferença seja maior ou igual a 10cm.

4 HWF&C (High Water Full and Change) ou Estabelecimento do Porto é a média dos intervalos de tempo  
 decorridos entre a passagem da Lua Cheia (ou Nova) pelo meridiano superior do local e a ocorrêcia da próxima  
 preamar (Minguens, 1996).
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Na hipótese de se conhecer apenas o 
valor de Z0 da estação de referência, o cál-
culo do valor de Z0 da estação subordinada 

seguirá obtido conforme o método preco-
nizado na Tabela 1. 

 
Período de observação Método de cálculo de Z0 da estação subordinada

≥ 30 dias Análise harmônica
≥ 20dias < 30 dias Análise harmônica cruzada
≥ 3 dias < 20 dias Método expedito de transporte de nível de redução

Tabela 1 – Método de cálculo do valor da estação subordinada em função do período de observação.

2.3.1.2.  Cálculo da diferença de prea-
mares entre duas estações

Este método baseia-se na média das 
diferenças das alturas de preamares da 
maré observada nas estações maregráficas 
A e B, durante um período mínimo de um 
mês, em época de sizígia.

Para que se obtenha a diferença en-
tre as alturas das preamares, deve-se an-
tes efetuar a redução da maré ao NM, 
subtraindo a cota(S0) de cada preamar 
observada.

Após efetuar a redução da maré ob-
servada de cada estação maregráfica, de-
ve-se calcular as diferenças entre as prea-
mares concomitantes, para todo o período 
do levantamento, escolhendo o módulo da 
maior diferença calculada. 

(2)

onde
HA  – valor da maior altura de preamar 

reduzida da estação maregráfica em A; e

HB – valor da maior altura de prea-
mar reduzida da estação maregráfica em B.

O zoneamento poderá ser efetuado 
tanto em função da maior diferença de al-
tura preamar reduzida, quanto da diferen-
ça entre as estações; considera-se o maior 
valor apresentado.

ΔH =∣HA−HB∣

2.3.1.3. Cálculo da diferença de fase em 
função da celeridade da onda de maré

A diferença de fase entre as marés 
de duas estações maregráficas A e B, pode 
ser obtida a partir da celeridade da onda 
de maré. Este método é recomendável em 
canais com maré simétrica (período de 
enchente igual ao de vazante).

Sejam:

da distância medida ao longo do ca-
nal entre as estações maregráficas locali-
zadas em A e em B;

h a profundidade média do trecho 
entre as estações maregráficas localizadas 
em A e em B;

g a aceleração da gravidade; e

Δh a diferença de fase entre duas 
estações.

A diferença de fase entre as esta-
ções maregráficas localizadas em A e 
em B, figura 2, será dada pela expressão 
abaixo, onde  √Z0   é a celeridade da onda 
de maré.

(3)Δt =  d
√gh
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Figura 2 – Análise da diferença de fase entre as 
estações maregráficas através da celeridade 

da  onda de maré.

Após o cálculo de Δt, faz-se neces-
sário verificar se o valor encontrado é su-
ficiente para que a maré entre A e B varie 
10 cm durante uma sizígia, conforme des-
crito em 2.3.1.7.2.

2.3.1.4.  Cálculo da diferença de fase 
a partir do Estabelecimento do Porto 
(HWF&C)

O cálculo da diferença de fase entre 
duas estações, a partir do HWF&C, so-
mente poderá ser utilizado para áreas com 
maré semidiurna. De um modo geral, 
as marés de Vitória-ES para o norte do 
Brasil são semidiurnas. O valor do esta-
belecimento do porto está disponível nos 
quadros de maré das cartas náuticas.

Considere que HWF&CA e HWF&CB, 
sejam, respectivamente, o estabelecimen-
to dos portos A e B. A diferença de fase 
entre duas estações poderá ser obtida a 
partir da fórmula abaixo.

ΔtHWF&C=∣HWF&CA−HWF&CB∣   (4)

Caso ΔtHWF&C , em unidades métri-
cas, seja maior ou igual a 10cm, confor-
me descrito em 2.3.1.7.2, haverá a neces-
sidade de fazer o zoneamento da área de 
sondagem.

Na região estuarina do rio 
Amazonas deve-se ter atenção, pois nem 
sempre o HWF&C é calculado para a 
propagação da mesma preamar entre A 
e B, podendo ocasionar diferenças de até 
doze horas entre os estabelecimentos do 
porto.

2.3.1.5. Cálculo da diferença de fase da 
defasagem por correlação cruzada

É possível estimar as diferenças de 
fase de cada par de séries temporais por 
meio da função de correlação cruzada. 
O cálculo pode ser realizado em pacotes 
estatísticos que contenham módulos de 
análise de séries temporais.

Em geral, os programas retornam 
uma sequência de coeficientes de corre-
lação com intervalo de confiança de 95% 
para cada intervalo de tempo considerado. 
A defasagem entre as marés, registrada 
pelas estações maregráficas  A e B, será o 
valor de τ (time delay) que corresponde ao 
maior coeficiente de correlação cruzada.

Para que os resultados possam ser 
fornecidos com resolução temporal de um 
minuto, as sequências horárias devem se 
submeter antes a um processo de interpo-
lação, preferencialmente do tipo cubicspli-
ne, a fim de torná-las discretizadas minuto 
a minuto.

As fórmulas relativas à função de 
correlação cruzada, e alguns exemplos 
voltados para dados oceanográficos, po-
dem ser consultadas em Thomson & Emery, 
2001.

Para que a correlação cruzada pos-
sa ser utilizada, é imprescindível que as 
curvas de maré analisadas apresentem a 
mesma classificação segundo o critério de 
Courtier (Courtier, 1938) e de preferência 
as mesmas características de forma.

Em locais onde há uma significativa 
influência de fatores não-lineares ao longo 
da propagação da maré, a correlação cru-
zada entre estações próximas pode não vir 
a apresentar um intervalo temporal com 
coeficiente de correlação representativo.

Deve-se lembrar que a defasagem 
advinda da função de correlação cruzada 
representa um valor médio dos instantes 
de ocorrência da fase de maré entre as es-
tações maregráficas A e B.
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A correlação cruzada também po-
derá ser aplicada sobre séries de maré 
previstas, apenas em caráter preliminar. 
Entretanto, no levantamento o cálculo 
deve ser efetuado sobre as séries efetiva-
mente coletadas.

2.3.1.6.  Cálculo da diferença de fase a 
partir dos dados observados

Em alguns casos, principalmente 
em canais, a diferença de fase entre as es-
tações maregráficas A e B, durante a bai-
xa-mar é diferente daquela obtida na pre-
amar. Isto se deve ao fato que, durante a 
propagação da maré de A para B, a baixa-
-mar sofrer maior influência do atrito de 
fundo que a preamar, fazendo com que o 
atraso entre as baixa-mares de A e B seja 
maior do que entre as preamares. Neste 
caso, deve-se analisar  cada situação, esti-
mando a diferença de fase de maré entre 
as baixa-mares e entre as preamares ob-
servadas em A e B, separadamente.

Para que se obtenha a diferença de 
fase entre duas estações, a partir dos da-
dos observados em cada estação, deve-se 
calcular as diferenças entre os instantes de 
preamares e os de baixa-mares da onda de 
maré que se propaga entre as estações. As 
médias das diferenças de fase de preamar 
e de baixa-mar são, respectivamente,

Δ́TBM – médias das diferenças em fa-
se de baixa-mar;

TPM AN – instante da ocorrência da 
preamar da estação A, da amostra de or-
dem N;

TPM BN – instante da ocorrência da 
preamar da estação B, da amostra de or-
dem N; e

N – número de amostras.

Quando Δ́TPM ≅ Δ́TBM, deve-se ado-
tar o maior valor entre as médias das di-
ferenças como a diferença de fase entre as 
duas estações.

Em casos menos comuns, a exemplo 
do que ocorre em rios da região amazôni-
ca com influência de maré e, em canais de 
acesso como o do Rio São Francisco do 
Sul-SC, as marés nas duas estações po-
dem apresentar diferenças significativas 
entre Δ́TPM e Δ́TBM

Nestes casos, torna-se necessário 
considerar a distribuição de Δ́TPM e Δ́TBM 
em várias faixas ao longo da curva de ma-
ré, de forma que não ocorra o degrau de 
10 cm entre as faixas. A figura 3 ilustra 
este caso. 

Figura 3 – Curva de marés com diferenças de 
fases em distribuídos em faixas.

 
N

ΔTPM = 
1 

 |TPMAN
 — TPMBN

|
 N
  n=1

 
N

ΔTBM = 
1 

 |TBMAN
 — TBMBN

|
 N
  n=1

onde:

Δ́TPM – médias das diferenças em fa-
se de preamar;

(5)

(6)
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Note que o Δ́TPM é de 20 minutos e   
Δ́TBM  é de 40 minutos. A curva de ma-
ré foi dividida linearmente em três faixas 
com diferenças de 10 minutos, conside-
rando que este seja o intervalo de tempo 
necessário para a altura de maré variar 10 
cm entre A e B.

Observe que, quando a altura maré 
estiver entre 250 cm e 400 cm, a diferença 
de fase entre as estações deve ser de 30 
minutos.

2.3.1.7.  Cálculo do número de zonas de 
redução de maré

Quando for observado um degrau 
igual ou superior a 10 cm, após as com-
parações de fase e amplitude, faz-se ne-
cessário dividir geograficamente a área do 
levantamento em zonas de redução maré.

O cálculo do número de zonas de 
maré deve ser feito tanto em função da 
diferença de amplitude quanto de fase de 
maré.  O cálculo que retornar o maior nú-
mero de zonas deverá ser  escolhido para 
processar o zoneamento.

2.3.1.7.1.  Cálculo do número de zonas 
de redução de maré em função da dife-
rença de amplitude

O cálculo do número de zonas de 
redução de maré a parir da diferença de 
amplitude é feito pela equação (7). 

(7)

onde:
Nz é o número de áreas entre as es-

tações A e B;
2Δ́Zo é a diferença de amplitude en-

tre as estações, e
degrau = 5cm.

2.3.1.7.2.  Cálculo do número de zonas 
de redução de maré em função da dife-
rença de fase

O cálculo do número de zonas de 
redução de maré a parir da diferença de 
fase é calculado pela equação (8).

(8)

onde:
|ΔT| é a diferença de fase entre as 

marés das duas.

A figura 4 mostra um exemplo da es-
timativa do degrau5, em unidade de tempo.

Figura 4 – Análise da estimativa do degrau, 
em unidade de tempo.

Considerando a figura 4, o degrau é 
de aproximadamente 5,8 minutos. Ou seja,

 

2.3.1.8.  Cálculo da largura das zonas de 
redução de maré

Para obter a largura das zonas de re-
dução de maré, divide-se a distância entre 
as estações pelo número de zonas encon-
tradas menos um.

 L = d
            (N – 1)

5 Degrau é o intervalo de tempo para a maré variar 5cm, considerando a maior  amplitude de sizígia dentre as 
marés das estações envolvidas.

NZ  =      2|ΔZo|      + 1
           2 × degrau 

(9)

NT  =      |ΔT|       + 1
           "degrau" 

degrau = ( 10cm  ) x 372min ≅ 5,8min
      645,4cm 
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onde:

L é a largura das zonas de redução 
de maré;

d é a distância entre as estações; e

(10)

N é o número de zonas de redução 
de maré.

A figura 5 mostra um esquema da 
distribuição das zonas de maré entre duas 
estações maregráficas A e B.

Figura 5 – Esquema de largura de zonas de maré 
entre duas estações maregráficas A e B. 

Note que as estações maregráficas 
localizadas em A e B estão posicionadas 
no meio de suas respectivas zonas de re-
dução, ou seja,  L   .

                     2
2.3.1.9.  Cálculo da curva maré reduzida 
ao plano do nível de redução para cada 
zona 

Após a determinação do número de 
zonas, deve-se efetuar o cálculo de curvas 
de redução de sondagem.

O cálculo da curva de maré, reduzi-
da ao plano do nível de redução, para cada 
zona para aplicação na redução de sonda-
gem, poderá ser obtido através da aplica-
ção da fórmula 10.

CR(t + Δtn) = (N* – n) × (yREF(t) – SoREF) + n × (ySUB (t + ΔT) – SoSUB) 
 N*     

+ Zon

onde:
CR(t + Δtn) é a altura da maré, redu-

zida ao plano do nível de redução, para a 
zona de ordem n;

SoREF  é a cota do nível médio, em 
relação ao zero da régua, da estação de 
referência;

SoSUB   é a cota do nível médio,em 
relação ao zero da régua, da estação 
subordinada;

N  é o número de zonas de redução 
de maré;

N* = N – 1;
Zon =  Zo  (cota do NM em relação ao 

NR) para a zona de ordem n;
n = 0,1,2,3,...,N*, é o número de or-

dem da zona de redução de maré;
Δtn é a diferença de fase em cada zona;
ΔT é a diferença de fase entre as es-

tações A e B;
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yREF(t) é a altura da maré em relação 
ao zero da régua (estação de referência); e

ySUB (t + ΔT) é a altura da ma-
ré em relação ao zero da régua (estação 
subordinada).

Vale a pena lembrar que, antes de 
realizar o processamento de zoneamento 
de marés, é importante que os parâmetros 
de maré, nível de redução e nível médio, 
nas estações maregráficas envolvidas, se-
jam determinados em função do maior 
período de observação de maré, que ge-
ralmente é o período da estação de refe-
rência. Para isto, deve-se transportar o 
NR e o NM da estação de referência para 
a estação subordinada, garantindo, assim, 
que estes parâmetros sejam equivalentes 
ao mesmo período de observação.

2.4.  Transporte de Nível de Redução

O transporte de nível de redução é 
feito de uma estação maregráfica de refe-
rência (período de observação recomenda-
do ≥ 1 ano) para uma estação maregráfica 
secundária (período de observação ≤ 1 mês).

Para aplicação do transporte de nível 
de redução é necessário que as curvas de ma-
rés nas duas estações tenham características 
similares, ou seja, devem sofrer os mesmos 
efeitos meteorológicos e oceanográficos.

Há dois métodos de transporte de 
NR. O primeiro é por intermédio da aná-
lise cruzada entre as marés das duas es-
tações, e o segundo é o método expedito 
que usa a proporcionalidade entre a am-
plitude de maré e o Zo.

2.4.1. Transporte de nível de redução 
via análise cruzada

O transporte de nível de redução via 
análise cruzada é recomendável quando o 
período de observação na estação subordi-
nada for entre vinte e trinta dias.

O método consiste em obter as 
constantes harmônicas da estação secun-
dária através da análise harmônica cru-
zada (programa PACMARÉ) entre as 
marés observadas na estação secundária 
e a prevista na estação de controle, re-
ferente ao período observado da estação 
secundária. 

Com as constantes harmônicas ob-
tidas, determina-se o nível de redução da 
estação subordinada. Para isto é necessá-
rio realizar a classificação da maré, com o 
objetivo de se escolher o melhor método 
de cálculo do nível de redução. Para tal, 
usa-se o critério de Courtier (Courtier, 
1938) para classificação de maré (PUGH 
& VASSIE, 1978), conforme mostrado na 
Tabela 2.

Tabela 2 - Critério de Courtier para classificação de maré.

Desigualdade Classificação Cota do plano do nível de redução em relação 
ao nível médio

0 ≤ C ≤ 0,25 Maré semidiurna
(2 PM e BM por dia) H(M2) + H(S2) + H(N2)+H(K2)

0,25 < C ≤ 1,5
Maré semidiurna com 
desigualdades diurnas
(2PM e 2BM desiguais)

BALAY 

1,5 < C ≤ 3
Maré mista

(2PM e 2BM ou 
1PM e 1BM por dia)

H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1)

C > 3
Maré diurna 

(1PM e 1BM por dia) H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1)
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onde: 

H é a amplitude da componente 
harmônica.

C =  
H(O1) + H(K1)

 ; e
H(M2) + H(S2)

Para a maré classificada como semi-
diurna com desigualdades diurnas, utili-
za-se o critério de Balay, tal que o valor 
de Zo é obtido de acordo com as fórmulas 
listadas na Tabela 3.

Valor de 2K Cota do plano do nível de redução em relação ao 
nível médio (Zo)

2k = 00

Maré semidiurna com BM iguais H(M2) + H(S2) + H(N2)

2k = 1800

Maré semidiurna com PM iguais H(M2) + H(S2) + H(N2) + H(K1) + H(O1)

2k ≠ 00  e ≠ 1800

Maré semidiurna com grandes variações de amplitude H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1) + H(P1)

Tabela 3 – Cota do plano do nível de redução em relação ao nível médio para marés 
semidiurnas com desigualdades.

Tal que K é obtido de acordo com a 
equação (11).

2K = G(M2) – [G(O1) + G(K1 )]

A principal vantagem desse méto-
do é a determinação do nível de redução 
mais preciso do aquele obtido via análi-
se harmônica direta dos dados observa-
dos no período de vinte dias da estação 
subordinada.

2.4.2. Transporte de nível de redução 
pelo método expedito

É recomendável quando o período 
de observação simultânea for inferior a 
vinte dias.

Para aplicabilidade do método é ne-
cessário ter pelo menos três dias de obser-
vação simultânea no período de sizígia.

O método é composto de duas 
etapas:

a) Cálculo do por meio da relação ao 
lado

(11)

b) Cálculo do NM por meio da adi- 
 ção da diferEça, obtida na estação  
 de referência, entre os níveis mé- 
 dios do período concomitante e  
 do período padrão, no NM da es- 
 tação subordinada, a fim de que  
 o nível médio da estação subordi- 
 nada seja condizente com o perío- 
 do padrão da estação de referência.

2.5.  Transporte de nível médio

O transporte de nível médio é ne-
cessário para garantir que em o nível mé-
dio de toda a área de sondagem seja equi-
valente ao da estação de controle (maior 
período de observação). Tal procedimento 
evita variações significativas do nível mé-
dio devido ao uso de períodos de observa-
ções diferentes.

 ZoA ZoB 
(Amplitude em A) = (Amplitude em B)

ZoB = 
(Amplitude em B)

  ZoA

 
(Amplitude em A)
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O transporte pode ser feito por três 
métodos: rastreio GPS, nivelamento ge-
ométrico ou pela lâmina d’água. Dentre 
os métodos acima, o nivelamento geomé-
trico é o mais preciso, porém, em geral, 
inviável devido à localização das estações. 
O método da lâmina d’água é mais preci-
so que o de rastreio GPS.

2.5.1.  Método da lâmina d’água

Este método consiste em aplicar, na 
estação secundária, a diferença entre os 
níveis médios anual e mensal obtidos na 
estação de controle. A figura 6 ilustra este 
método.

Figura 6 – Variação do nível médio anual e mensal entre as estações
maregráficas de controle e subordinada.

onde: 
So(Subordinada) é o nível médio 

da estação maregráfica subordinada para 
o período de um ano, obtido pelo método 
da lâmina d’água; e

S'o (Subordinada) é o nível médio 
da estação maregráfica subordinada para 
o período de um mês, obtido pela média 
das alturas registradas na estação mare-
gráfica subordinada.

O valor de ΔSo (Referência) é obti-
do a partir da fórmula(13).

ΔSo (Referência) = SA (anual) – SA 
(mensal)(12) (13)

As condições para a aplicação do 
método da linha d’água, para o transpor-
te do nível médio entre duas as estações 
maregráficas, são:

a) As estações devem estar sob as 
mesmas influências oceanográficas e me-
teorológicas; e

b)  As estações devem ter períodos 
de, no mínimo, um mês de dados simul-
tâneos de maré. 

Pela figura 6, tem-se

So(Subordinada) = S' (Subordinada) + 
ΔSo (Referência)

o
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3.   EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO 
MÉTODO DE ZONEAMENTO DE 
MARÉS

A metodologia do zoneamento de 
marés foi aplicada no Levantamento 
Hidrográfico de Final de Curso de 2014 

(LHFC/2014), na Baía de Sepetiba, na 
área  entre o Centro de Adestramento 
da Ilha da Marambaia (CADIM) e o 
Estaleiro Base Naval (EBN), figura 7, 
em apoio ao Curso de Aperfeiçoamento 
em Hidrografia para Oficiais (CAHO).

Figura 7 – Zoneamento de marés na Baía de Sepetiba.

Para tal, o cálculo das zonas de marés foi feito considerando apenas a variação de 
amplitude de maré entre as estações maregráficas do CADIM e EBN, visto que a dife-
rença de fase entre as marés destes locais não é significativa, conforme comparação das 
curvas de marés observadas nas duas estações, figura 8.

Figura 8 – Gráfico com a comparação de marés observadas no CADIM e EBN.
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Observe que as baixa-mares e 
preamares das marés das duas estações 
estão em fase, enquanto a maré no EBN 
apresenta oscilações de alta frequência e 
maiores amplitudes do que a do CADIM. 
Este fato está associado, provavelmente, 
ao efeito de águas rasas e do comporta-
mento da maré como onda estacionária 
que se reflete no fundo da baía.

Nota-se, também, que este fe-
nômeno é mais acentuado durante as 

marés de quadratura. Nas marés de si-
zígia, as oscilações de quatro ciclos por 
dia são enfraquecidas devido à conjun-
ção das componentes semidiurnas (M2  

e  S2).
A modelagem do mapeamento co-

tidal desta baía, figura 9, mostrou não 
haver defasagem significativa entre as 
marés destas estações (estudo, a publicar, 
de autoria do professor Albano Ribeiro 
Alves). 

Figura 9 – Modelagem cotidal na Baía de Sepetiba. FONTE: Professor Albano Ribeiro Alves 
(DHN). Comunicação pessoal.

Observe que a onda de maré sofre 
uma refração na restinga da Marambaia, 
fazendo com que a fase de maré entre as 
estações do CADIM e da EBN seja pra-
ticamente a mesma, corroborando com os 
dados observados na figura 8.

O cálculo do número N de zonas é 
feito com base na equação (7), tal que

onde: 
ΔZO = ZO (CADIM) –  ZO (EBN); e
10 cm é o degrau entre as amplitu-

des de maré de zonas contíguas.

Neste cálculo, deve-se arredondar N 
para maior valor inteiro encontrado.

Considerando que ZO (CADIM) = 
76cm e ZO (EBN) = 88cm e, tem-se N = 
4zonas.

O valor de ZO para cada zona pode 
ser obtido com base na fórmula ao lado.Nz = 2∣ΔZO∣  + 1 10cm
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ZOn  = (ZOn+1 +  ΔZO)  para n = 1, 2, 
3 e 4

Tal que:

 ZOn  é o valor de ZO para a zona de 
ordem n;

e
 
ΔZO = ZO(REF)  —  ZO(SUB)

  = 4cm
      N — 1

A Tabela 4 ilustra a diferença em e 
fase entre as áreas de zoneamento.

ZONA ZO(cm) Diferença de Fase 
(segundos)

CADIM 1 76 0
2 80 0
3 84 0

EBN 4 88 0

Tabela 4  – Diferença em ZO  e fase entre as zonas 
da área de sondagem

A fim de verificar se a maré estimada 
pelo zoneamento está condizente com a maré 
observada, comparou-se, para a zona 3, as ma-
rés observadas na Ilha de Itacuruçá e a estima-
da pelo zoneamento. O valor dos desvios entre 

a correção do zoneamento experimental e dos 
valores observados, reduzidos ao mesmo refe-
rencial, variou entre 0 e 5 cm, com erro médio 
de ±3,2cm, com 95% de intervalo de confiança. 
O gráfico da figura 10 ilustra esta comparação.

Figura 10 – Comparação entre as marés estimada pelo zoneamento e a observada na Ilha de Itacuruçá.

Percebe-se, portanto, que o método 
de zoneamento de marés atende aos limites 
de incerteza vertical desejados para as cor-
reções de maré, de acordo com os Padrões 

para Levantamentos Hidrográficos da 
OHI 5ª edição – 2008. 

A correção de sondagem do efeito 
da maré em cada zona é feita por meio da 
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média ponderada aplicada sobre as alturas 
de maré observadas nas estações maregrá-
ficas do CADIM e EBN.

Aplicando a equação (10), pode-se 
obter a correção de sondagem em cada 
zona. Ou seja,

onde:
yREF

(t)
 = altura de maré, em relação ao zero da régua, no CADIM;

ySUB(t) = altura de maré, em relação ao zero da régua, no EBN;

N = 4 zonas;

N* = 3;

Zon é a cota do NM em relação ao NR de zona n;

SO (CADIM) = 249cm (cota do NM em relação ao zero da régua do CADIM); e

SO (EBN) = 280cm (cota do NM em relação ao zero da régua do EBN).

De forma a obter a expressão que permite calcular a correção de sondagem, toma-
-se como exemplo a zona 3, onde, efetivamente, ocorreu a sondagem. Para a zona 3, 
tem-se: N = 3; n = 2, ZO = 84cm e Δ́tn  = 0, ver tabela 4. Portanto:

CR(t) =  (3 – 2) × (yCADIM(t) – 249) + 2 × (yEBN(t) – 280) + 84cm

                                                             3

CR(t) =  (yCADIM(t) – 249) + 2 × (yEBN(t) – 280) + 84cm

                                                  3

Por exemplo, se às 15 horas de um determinado dia as alturas de maré no CADIM 
e EBN forem 250cm e 279cm, respectivamente, Tabela 5,  a correção de sondagem será:

CR(15) =   (yCADIM((15) – 249) + 2 × (yEBN(15) – 280) + 84cm

                       3

CR(15) =   (250 – 249) + 2 × (279 – 280) + 84cm = 84cm

                                             3

Pode-se construir uma planilha eletrônica para calcular as correções de sondagem 
em todo o zoneamento, de forma que só entrasse com a maré do dia da sondagem. Um 
exemplo desta planilha esta mostrado na Tabela 5.

CR (t + Δtn ) =                                                                                                             + Zon
                  N* 

(N* – n) × (yREF(t) – SoREF) + n × (ySUB(t + ΔT) – SoSUB)
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Tabela 5 – Correção de sondagem do efeito de maré na Baía de Sepetiba 
na área entre CADIM e EBN.

Note que, na Tabela 5, a diferença 
de correção de sondagem entre zonas ad-
jacentes é menor ou igual a 10 cm, exceto 
na preamar, quando esta diferença chega a 
11cm. Isto se deve ao fato de termos utili-
zado a diferença entre os ZO para calcular 
o número de zonas, o que acarretou 4 zo-
nas. Se tivesse sido utilizado a maior dife-
rença de altura de preamar reduzida entre 
as marés de A e B, o número de zonas se-
ria 5, o que faria com a diferença de son-
dagem entre as zonas fosse menor que 10 
cm. Optou-se pelo cálculo utilizando ZO 
por que a diferença não foi significativa.

4.  CONCLUSÕES / 
RECOMENDAÇÕES

Este método de zoneamento é bas-
tante simples e tem a vantagem que, além 
de considerar as variações de amplitude e 
fase da maré, também leva em considera-
ção a variação da forma da curva de maré.

Para utilizar este método deve-se 
primeiramente transportar os NR e NM 
da estação de referência para a subordi-
nada, a fim de tornar os parâmetros das 
marés nas duas estações equivalentes ao 
maior período de observação.

É recomendável que se saiba a di-
reção de propagação da onda de maré na 
área a ser sondada de modo que o zone-
amento de maré seja feito ao longo desta 
direção. Portanto, é preciso desenvolver 
um planejamento de mapeamento dinâ-
mico da maré em toda a costa brasileira. 
Este mapeamento pode ser feito por mo-
delagem numérica ou por observações de 
maré, através da instalação de uma rede 
maregráfica ao longo do litoral brasileiro. 
Já existe um estudo sobre a instalação de 
uma rede maregráfica básica permanen-
te ao longo do litoral brasileiro (SILVA, 
2008) que serviria de controle para outras 
estações maregráficas em futuros levan-
tamentos hidrográficos, bem como para 
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o monitoramento das variações de longo 
período do nível médio do mar, além de 
contribuir no estudo da determinação do 
geóide no nosso litoral.
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DINÂMICA, TRANSPORTE DE CALOR, COMPOSIÇÃO 
ESPECTRAL E ASSINATURAS ACÚSTICAS DA 
VARIABILIDADE EM MESOESCALA NO OCEANO

RESUMO

 A circulação oceânica geral apre-
senta meandros em diversos comprimen-
tos de onda e com variáveis amplitudes. 
Os vórtices representados por esta turbu-
lência modificam a distribuição de pro-
priedades como temperatura e salinidade. 
As previsões destas distribuições depen-
dem da qualidade da solução das equações 
matemáticas que as governam. Desta for-
ma, um novo método chamado Modelo 
do Equilíbrio da Razão de Crescimento 
pode contribuir para melhor apoiar os 
meios operativos, que dependem do co-
nhecimento do ambiente oceânico, por 
meio da emissão de prognósticos mais 
confiáveis. 

Palavras-chave:
Oceanografia, modelos numéricos, dinâ-
mica dos fluidos, vórtices, turbulência, 
fluxos turbulentos, modelo do equilíbrio 
da razão de crescimento.

ABSTRACT

The general ocean circulation sho-
ws meanders in different wave lenghts 
and amplitudes. Vortices represented by 
such turbulence modify property distri-
butions (e.g. temperature and salinity). 
Forecasts of those distributions depend 

on the quality of the solutions to the ma-
thematic equations which they are ruled 
by. Therefore, a new method named the 
Growth Rate Balance Model can support 
better the Navy operational means throu-
gh issuing more reliable forecasts, given 
they greatly depend on the knowledge of 
the oceanic environment.

Keywords:
Oceanography, numerical models, fluid 
dynamics, eddies, turbulence, turbulent 
fluxes, growth rate balance model.

1.  INTRODUÇÃO

Este artigo busca divulgar o conteú-
do da dissertação de mestrado apresenta-
da e aceita pela Naval Postgraduate School 
(NPS), Monterey, Califórnia, Estados 
Unidos para a concessão do grau de Master 
of Sciences in Meteorology and Oceanography 
with Distinction (METOC), obtido em 
20 de dezembro de 2013. É uma síntese 
do trabalho original disponível no ende-
reço eletrônico http://calhoun.nps.edu/
public/handle /10945/38894 sob o tí-
tulo “Dynamics, Heat Transport, Spectral 
Composition and Acoustic Signatures of 
Mesoscale Variability in the Ocean” e orien-
tação do Dr. Timour Radko, em equipe 
com o Dr. Jason Flanagan e o Professor 
John Joseph. O trabalho desenvolvido 

CC Daniel Peixoto de Carvalho1

1 Comandante do Navio Hidroceanográfico Taurus, MSc em Meteorologia e Oceanografia, CAHO-2004, 
EN-2000.
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foi laureado com a obtenção do prêmio 
“Outstanding Thesis” e deu origem ao ar-
tigo “Nonlinear Equilibration of Baroclinic 
Instability: The Growth Rate Balance 
Model”, de autoria de Timour Radko, 
Daniel Peixoto de Carvalho e Jason 
Flanagan, publicado por meio da American 
Meteorological Society em Julho de 2014 no 
Journal of Physical Oceanography e disponí-
vel no endereço http://dx.doi.org/10.1175/
JPO-D-13-0248.1.

A dissertação versa sobre a proposi-
ção de um método para resolver numeri-
camente um sistema de equações gover-
nantes da dinâmica dos fluidos que inclui 
a turbulência. A turbulência é normal-
mente retirada do sistema para simplifi-
car a solução, ou até mesmo permitir que 
haja solução. Contudo, a solução do sis-
tema seria mais precisa se a turbulência 
pudesse ser efetivamente resolvida. Ao 
longo do texto, o método proposto é uti-
lizado para resolver numericamente siste-
mas turbulentos em duas oportunidades 
distintas. Na primeira oportunidade, a 
variável vorticidade potencial é resolvida 
e comparada com a resposta equilibrada 
do fluxo de vorticidade potencial que se 
desenvolve em um modelo numérico bi-
dimensional. Na segunda oportunidade, 
a distribuição de temperaturas é resolvi-
da para um modelo continuamente es-
tratificado  e comparada com a resposta 
equilibrada do fluxo de calor em um mo-
delo numérico tridimensional. Ao final, 
uma aplicação naval dos resultados obti-
dos é demonstrada por meio da compa-
ração entre as influências na propagação 
acústica previstas pela solução do sistema 
proposto e as influências esperadas em 
um oceano real. Desta forma, fica mos-
trado como é relevante entender o desen-
volvimento da turbulência no oceano a 
fim de melhor apoiar os meios operativos 
da Marinha do Brasil.

2.  MOTIVAÇÃO

A circulação geral dos oceanos é pre-
dominantemente turbulenta. Em classes 
introdutórias de dinâmica dos fluidos apli-
cadas à Meteorologia e à Oceanografia, o 
primeiro passo após descrever as equações 
governantes é substituir os campos totais 
pelos campos médios. Substituem-se as 
variáveis com valores que oscilam em tor-
no de uma média (campos totais) pela sua 
própria média. Isto é uma simplificação 
necessária para que se possa resolver as 
equações e compreender como a atmosfe-
ra ou o oceano se comportam na presença 
das forças que movimentam as parcelas de 
fluido. Contudo, pode-se notar na figura 
1 que a circulação geral dos oceanos não 
é um escoamento eminentemente laminar 
(campos médios), ou seja, não se asseme-
lha a um rio calmo que corre em direção 
ao mar. Os campos totais contêm mean-
dros que são mascarados ao se utilizar os 
campos médios. Estes meandros são cha-
mados de vórtices; eles são uma represen-
tação gráfica da turbulência do escoamen-
to de um fluido.

Figura 1 – Representação em escala global da circulação 
geral dos oceanos. 
Fonte: Projeto ECCO2/JPL/NASA, 2004, 
disponível em http://ecco2.jpl.nasa.gov/animations.
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Vórtices podem ser descritos co-
mo partes do fluido que se deslocam 
em uma determinada direção de forma 
turbulenta. A turbulência é uma con-
sequência de que, ao se deslocarem, as 
parcelas de fluido se desviam da trajetó-
ria por influência do efeito de Coriolis 
e tendem a executar um movimento gi-
ratório ao se equilibrarem três forças: a 
do gradiente de pressão, a centrífuga e 
a de Coriolis. São importantes porque 
transportam propriedades como calor e 
salinidade de um ponto a outro, ou seja, 
alteram a distribuição das propriedades 
do fluido. Escoamentos laminares tam-
bém o fazem, mas a distribuição decor-
rente da ação dos vórtices é muito mais 
difícil de ser prevista. No oceano, estas 
alterações causam efeitos significativos 
nas Operações Navais, como a variação 
espacial e temporal da propagação acús-
tica e atrasos, avanços ou desvios nos 
deslocamentos dos meios operativos. Por 
este motivo, este estudo se concentrou 
em vórtices oceânicos. 

3.    O MODELO DO EQUILÍBRIO 
DA RAZÃO DE CRESCIMENTO

O esforço de entender a natureza, a 
geração e o desenvolvimento de vórtices 
pode ser canalizado para uma descrição 
matemática dos mesmos. Esta descrição é 
baseada em equações capazes de descrever 
a evolução das propriedades de uma par-
cela de fluido chamadas de equações go-
vernantes. Este nome decorre do fato de 
que descrevem como uma parcela se des-
loca tridimensionalmente e como variam 
suas distribuições de temperatura, salini-
dade e massa. As equações governantes 
são equações diferenciais não-lineares que 
podem ser simplificadas para se torna-
rem lineares. A simplificação é realizada 
adotando-se determinadas aproximações 
que permitem desprezar os termos que 
descrevem a turbulência. 

Um sistema composto de equações 
lineares pode ser resolvido analiticamen-
te, mas, não necessariamente, se houver 
equações não-lineares no sistema. Uma 
solução analítica é obtida utilizando-
-se operações matemáticas para chegar 
à solução de uma variável, desde que as 
demais sejam conhecidas. A solução do 
sistema de equações lineares não é neces-
sariamente fácil, mas sempre existe se o 
sistema é possível. Em contrapartida, o 
sistema com os termos turbulentos, em 
que equações diferenciais não-lineares es-
tão presentes, pode ser impossível ou ter 
uma solução analítica muito difícil. Isto 
porque algumas variáveis são dependentes 
de outras no mesmo sistema. Contorna-se 
esta dificuldade por meio do uso de mé-
todos numéricos, em que o valor de ca-
da variável é obtido por uma sucessão de 
iterações: um valor de entrada é escolhido 
obedecendo a algum critério (first guess); 
um valor de saída é encontrado e reutili-
zado como valor de entrada; um novo cál-
culo é efetuado e um novo valor de saída é 
gerado; a diferença entre este e o valor de 
saída anterior é obtida e comparada ao va-
lor de erro máximo admitido; se for maior 
que o erro máximo, uma nova iteração é 
realizada ou, se for menor, o último va-
lor de saída é o valor atribuído à variável 
calculada, que passa a ter um erro asso-
ciado, mas admissível. Desta forma, um 
sistema que contenha pelo menos uma 
equação não-linear precisa ser resolvido 
numericamente.

Para resolver as equações com os 
campos totais, utilizam-se métodos nu-
méricos que aproximam a solução das 
equações diferenciais não-lineares com 
uma determinada margem de erro. Ainda 
que tais erros possam ser desprezados em 
determinadas circunstâncias, o acúmulo 
de erros em prognósticos de longo alcance 
ou em algumas escalas de tempo e espaço 
pode prejudicar uma previsão. Se um sis-
tema de equações governantes incluindo 
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os termos turbulentos fosse concebido 
de forma que uma solução mais simples 
pudesse ser obtida, uma previsão de me-
lhor qualidade poderia ser alcançada e 
menos recursos computacionais seriam 
necessários. 

O método de resolver o sistema de 
equações governantes com turbulência 
chamado de “modelo do equilíbrio da 
razão de crescimento” ou “growth rate 
balance model” é o proposto neste tra-
balho. Ele visa a facilitar ou, até mesmo, 
a tornar possível a solução de sistemas 
de equações governantes que incluam os 
termos turbulentos. O método assume 
um ciclo de vida definido para os vórti-
ces oceânicos ilustrado na figura  2, onde 
são exemplificados gráficos de fluxo de 
vorticidade potencial (figuras 2a, 2b e 
2c) gerado por vórtices (fluxo turbulen-
to) em um modelo bidimensional hori-
zontal (figuras 2d, 2e e 2f). Inicialmente, 
não há fluxo turbulento (figura 2a) em 
um escoamento laminar (figura 2d) que 
é infinitesimalmente perturbado; vórti-
ces estão ausentes. As interações entre 

as instabilidades primárias infinitesimais 
dão origem a instabilidades secundárias 
que disparam a evolução do fluxo tur-
bulento (figura 2b) e são representados 
por perturbações com diversos compri-
mentos de onda (a figura 2e indica ape-
nas o modo completamente meridional). 
Finalmente, quando a proporção entre a 
razão de crescimento das instabilidades 
primárias e secundárias atinge um de-
terminado valor chamado de razão C, as 
instabilidades não se desenvolvem mais; 
esse é o estado de equilíbrio do fluxo tur-
bulento (figura 2c), em que vórtices exis-
tem em todo o modelo (figura 2f). Uma 
vez definido o ciclo de vida, o sistema de 
equações governantes foi reescrito em 
termos de variáveis adimensionais para 
reduzir o número de variáveis a serem 
resolvidas e simplificar a solução do sis-
tema. Foram omitidas deste resumo as 
equações turbulentas originais, os cálcu-
los para tornar as variáveis adimensionais 
e as equações turbulentas simplificadas, 
mas as mesmas estão disponíveis no tra-
balho original.

Figura 2 – Ciclo de vida de vórtices oceânicos assumido pelo método. 
Todas as unidades são adimensionais.
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A razão C é a ligação entre as ins-
tabilidades primárias e secundárias. As 
instabilidades são ondas com diferentes 
amplitudes e comprimentos que compõe 
os vórtices. O transporte de calor por um 
vórtice entre dois pontos, por exemplo, é 
proporcional às propriedades da onda. Por 
este motivo, o transporte de calor aumen-
ta conforme as instabilidades são geradas 
e se desenvolvem. Sabe-se que, no ocea-
no real, os vórtices não crescem indefi-
nidamente. Eles atingem um limite em 
que o transporte de calor varia em torno 
de uma média, que pode ser considerada 
uma situação de equilíbrio. O método su-
põe que existe um valor para a razão C 
que correlaciona as razões de crescimen-
to das instabilidades primárias (λ1) e das 
instabilidades secundárias (λ2) segundo a 
expressão λ2 = C λ1. Se este valor for cor-
retamente determinado, as instabilidades 
secundárias crescerão até um limite deter-
minado pela amplitude das instabilidades 
primárias e uma situação de equilíbrio é 
atingida.

A validação do método envolve di-
versas teorias já publicadas e aceitas no 
meio científico para resolver numerica-
mente um sistema de equações governan-
tes com os termos turbulentos. Primeiro, 
a teoria do crescimento linear (Charney, 
1947; Eady, 1949; Phillips, 1951) permite 
calcular a razão de crescimento das ins-
tabilidades primárias. São usados então 
elementos da Teoria de Floquet (Herron, 
1984) para calcular a razão de crescimento 
das instabilidades secundárias. Esses dois 
procedimentos são já conhecidos, mas 
nunca haviam sido ainda utilizados em 
conjunto. A combinação apropriada destes 
procedimentos permite a determinação 
de valores para a razão C para diferentes 
valores de razões de crescimento λ1 e λ2. 
Estas razões de crescimento são derivadas 
de características de ondas que podem ser 
simuladas em computador propagando 
em um oceano virtual. O objetivo inicial 

é determinar se há algum valor da razão 
C que valide o método do equilíbrio da 
razão de crescimento.

4.   MODELAGEM NUMÉRICA

A razão C precisa ser determinada 
para que o método seja validado. Como 
não se sabe inicialmente qual valor uti-
lizar, recorre-se a simulações. Se houver 
pelo menos um valor da razão C para o 
qual vórtices simulados transportem esta-
tisticamente a mesma quantidade de pro-
priedade que os valores calculados pelo 
método, o método estará validado. Para 
encontrar este valor, recorreu-se à mo-
delagem numérica realizada por meio do 
emprego de computadores de alto desem-
penho por três motivos. Primeiro, seria 
inviável conduzir uma campanha real de 
coleta de dados oceânicos que permitisse 
observar vórtices desde a sua geração por-
que a resolução espacial necessária seria de 
pelos menos dois pontos em cada vórtice 
de diâmetro infinitesimalmente próximo 
a zero. Segundo, desejava-se utilizar dois 
modelos numéricos, um bidimensional e 
um tridimensional, para simular a gera-
ção de vórtices. O objetivo era demons-
trar que o método se aplica a uma situa-
ção simplificada primeiramente, mas que 
também é possível aplicá-lo a uma situa-
ção tridimensional mais próxima de um 
oceano real. Os modelos numéricos em 
geral, mas especialmente os tridimensio-
nais, demandam um número muito gran-
de de instruções que só podem ser execu-
tadas em um tempo aceitável utilizando-
-se aquelas ferramentas. Por fim, havia o 
motivo pessoal de aprender como instalar 
e operar modelos numéricos para atender 
a demanda de pessoal qualificado solici-
tada pela Divisão de Previsão Numérica 
do Centro de Hidrografia da Marinha ao 
requerer o curso.

O sistema de equações governantes 
bidimensional resolvido pelo método foi 
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uma adaptação do método espectral usado 
em Radko e Stern (1999). Este sistema de 
equações governantes considera a aproxi-
mação quase geostrófica, em que é neces-
sário incluir os movimentos verticais para 
que seja possível alcançar o equilíbrio do 
vento térmico (Pedlosky, 1987). O mode-
lo numérico bidimensional utilizado para 

comparação foi o modelo de gravidade 
reduzida apresentado na figura 3. Neste 
modelo, o fluxo é restrito à camada supe-
rior, enquanto a camada inferior perma-
nece estática. Os resultados obtidos foram 
exemplificados anteriormente na figura 2 
e correspondem à representação bidimen-
sional vista do topo.

Figura 3 – Esquema do modelo de 
gravidade reduzida, onde a densidade 
ρ1 da camada superior é menor que a 
densidade ρ2 da camada inferior. 

O sistema de equações governantes 
tridimensional resolvido pelo método do 
equilíbrio da razão de crescimento foi 
o modelo continuamente estratificado 
(Eady, 1949). O modelo numérico tridi-
mensional utilizado para comparação foi 
o de circulação geral do Massachussets 
Institute of Technology ou MITgcm 
(Marshall et al, 1997a). A figura 4 apre-
senta o modelo simulado em quatro 
instantes diferentes, conforme as insta-
bilidades primárias e secundárias foram 
induzidas a partir do repouso inicial em 
direção a um oceano com vórtices plena-
mente desenvolvidos.

Figura 4 – Evolução no tempo do modelo continuamente 
estratificado. (a) Repouso inicial. (b) Instabilidades 
primárias. (c) Instabilidades secundárias. (d) Vórtices 
plenamente desenvolvidos.
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5.   RESULTADOS OBTIDOS

Os valores equilibrados dos fluxos 
gerados por vórtices simulados em cada 
um dos dois modelos numéricos foram 
comparados às soluções numéricas dos 
sistemas de equações governantes, in-
cluindo turbulência resolvidas pelo méto-
do do modelo do equilíbrio da razão de 
crescimento. A eficácia do método seria 
demonstrada ao encontrar-se o valor da 
razão C para o qual os valores equilibra-
dos nas simulações e os valores resolvidos 
pelo método aplicado aos sistemas seriam 
estatisticamente iguais. Além destas duas 
comparações, foi feita a análise acústica 
de uma emissão no modelo tridimensio-
nal no momento em que a turbulência es-
tava plenamente desenvolvida, conforme 
prescrita pelo método, ou seja, quando os 
valores são estatisticamente iguais. Desta 
forma, seria verificado se as características 
observadas nesse instante eram coerentes 

com o que se esperava da propagação 
acústica através de vórtices reais.

a. RESULTADOS OBTIDOS NO 
MODELO BIDIMENSIONAL

As duas camadas do modelo de 
gravidade reduzida foram analisadas co-
mo dois planos distintos. A ausência de 
movimento na camada inferior causou o 
arrasto que gerou turbulência na camada 
superior. Assim, a análise concentrou-se 
na camada superior. A figura 5 mostra o 
fluxo de vorticidade potencial Fqnd calcu-
lado a partir das soluções do sistema de 
equações governantes com a aproximação 
quase geostrófica para diferentes níveis 
de turbulências representados pelo termo 
sβnd. Esse termo combina o sinal de dire-
ção do fluxo (s é igual à unidade positiva 
para fluxos na direção leste) e o gradiente 
de vorticidade potencial adimensional βnd. 
Todos os valores são adimensionais.

Figura 5 – Fluxos equilibrados de vorticidade potencial na camada superior (Fqnd ) para 
níveis diferentes de turbulência (sβnd ) resolvidos com diferentes valores da razão C.
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Uma vez obtidas soluções numéricas 
com o método para o fluxo, foi necessá-
rio simular a geração de vórtices no mo-
delo numérico bidimensional e calcular 
o fluxo de vorticidade potencial equili-
brado. Foram realizadas simulações com 
dois tamanhos diferentes de domínio pa-
ra mostrar que os resultados independem 
do tamanho da bacia. O domínio peque-
no simulou uma bacia quadrangular de 

lado 500 km para vinte e sete níveis de 
turbulência distintos. O domínio grande 
simulou uma bacia retangular estenden-
do-se 3.750 km na direção zonal e 1.875 
km na direção meridional para vinte 
e três níveis de turbulência. A figura 6 
mostra que os fluxos se equilibraram em 
todas as simulações estatisticamente en-
tre as curvas de soluções com a razão C 
igual a 3.5 e a 4.0.

Figura 6 – Estrutura análoga à figura 5, porém mantidas as curvas resolvidas com a razão C = 3.5 
(linha pontilhada) e C = 4.0 (linha sólida). As cruzes são os fluxos modelados sobre o domínio 
pequeno e os quadrados, sobre o domínio grande.

b. RESULTADOS OBTIDOS NO 
MODELO TRIDIMENSIONAL

O modelo tridimensional apresen-
tou resultados semelhantes aos resulta-
dos obtidos para o modelo bidimensio-
nal. O fluxo de calor mostrou-se mais 
adequado para a simulação tridimen-
sional porque é um dos fluxos turbu-
lentos mais relevantes na natureza. O 
ideal seria tê-lo usado na comparação 

bidimensional, porém a existência de 
apenas duas camadas não permitia criar 
um gradiente vertical de temperatura 
aceitável para desequilibrar o escoa-
mento laminar por instabilidade baro-
clínica. A figura 7 mostra os perfis de 
velocidades meridionais adimensional 
(vrms nd) calculados a partir da solução do 
sistema de equações governantes com 
diferentes valores da razão C. Todos os 
valores são adimensionais.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

133

ARTIGOS

Figura 7 – Velocidade meridional adimensional para a qual o fluxo de calor equilibrou-se (vrms nd) 
em função da profundidade adimensional (znd) resolvida com diferentes valores da razão C.

Analogamente ao modelo bidimen-
sional, foi necessário simular a geração 
de vórtices no modelo tridimensional e 
calcular a velocidade meridional adimen-
sional em cada nível em um instante em 
que o fluxo de calor estivesse equilibrado 
para comparar com as soluções numéri-
cas. Foram realizadas simulações em um 
domínio de 1.024 km nas direções zo-
nal e meridional e de 1.100 m na direção 

vertical com 44 níveis. A figura 8 mostra 
que os fluxos se equilibraram em todas as 
simulações quase coincidentemente com 
a curva de soluções com a razão C igual 
a 3.0. A coincidência não foi estatistica-
mente relevante nos níveis próximos ao 
fundo porque o atrito com o fundo foi 
desconsiderado na modelagem numérica a 
fim de adequar as simulações aos recursos 
computacionais disponíveis.

Figura 8 – Estrutura análoga à figura 7, porém mantida a curva resolvida com a razão C = 3.0 (linha 
sólida). A linha de cruzes representa o perfil de velocidade meridonal adimensional para a qual o fluxo 

de calor equilibrou-se, simulado com diferentes gradientes de temperatura meridional (Ty) e vertical 
(Tz). (a) Ty = -5˚C, Tz=5˚C. (b) Ty= -5˚C, Tz= 10˚C. (c) Ty= -10˚C, Tz= 5˚C. (d) Ty= -10˚C, Tz=10˚C.



134

c.  ANÁLISE ACÚSTICA

Os resultados obtidos utilizando-se 
a modelagem numérica mostraram que o 
modelo do equilíbrio da razão de cresci-
mento é competente para resolver a ge-
ração de fluxos turbulentos matematica-
mente. Contudo, seria bastante relevante 
aplicar estes resultados ao ambiente naval. 
A propagação acústica é onipresente neste 
ambiente e apresenta características singu-
lares ante a presença de vórtices. Os raios 
acústicos são refratados e condicionam a 
detecção de alvos ao conhecimento do seu 

comportamento. Para demonstrar que os 
vórtices gerados por modelagem numéri-
ca causavam refração dos raios acústicos 
da mesma forma que se observa no meio 
ambiente marinho, foram estabelecidos 
e comparados dois cenários do modelo 
tridimensional para análise. O primeiro 
equivale à bacia sem perturbações (sem a 
influência do método). O segundo, à bacia 
com o campo de turbulência plenamente 
desenvolvido (o fluxo de calor é estatisti-
camente igual ao calculado pelo método). 
A figura 9 apresenta os dois cenários e o 
corte vertical utilizado.

Figura 9 – Cenários da análise acústica. Corte meridional de 800 km em (a.1) no cenário sem 
perturbações e em (b.1) com o campo de turbulência plenamente desenvolvido. Composição 
meridional dos perfis de temperatura T da água do mar em (a.2) com gradiente meridional sem 
perturbações e em (b.2) com vórtices. Composição meridional dos perfis de velocidade c de 
propagação do som na água em (a.3) no cenário sem perturbações e em (b.3) com vórtices frios 
concentrando as maiores velocidades.

 Em cada um dos cenários foi si-
mulado um corte vertical de 800 km na 
direção meridional. Simulou-se que uma 
fonte sonora na posição mais ao Sul do 
corte emitiu nas profundidades de 5 m, 
250 m e 1.000 m. A frequência da fonte 
era de 200 Hz. A simulação foi realiza-
da com o uso do pacote de ferramentas 
acústicas Bellhop (Porter and Bucker, 
1987). As figuras 10, 11 e 12 apresentam 

os gráficos de velocidade de propagação 
do som, traçado dos raios acústicos e per-
das na transmissão para as profundidades 
de emissão indicadas. Em todos os casos 
as assinaturas acústicas corresponderam 
às características de aceleração da veloci-
dade do som nas temperaturas mais bai-
xas, onde há também deflexão para cima, 
em direção à superfície, do feixe de raios 
acústicos.
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Figura 10 – Assinatura acústica 
de vórtices de mesoescala para a 
profundidade da fonte de 5 m.

Figura 11 – Assinatura acústica 
de vórtices de mesoescala para a 

profundidade da fonte de 250 m.

Figura 12 – Assinatura acústica 
de vórtices de mesoescala para a 
profundidade da fonte de 1.000m.
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6.  CONCLUSÕES

O modelo do equilíbrio da razão de 
crescimento é um novo método capaz de 
prever a geração de fluxos induzidos por 
vórtices. Ele indica o valor para o qual um 
fluxo criado por instabilidade baroclínica 
equilibrar-se-á quando uma perturbação 
inicial de um fluxo laminar se desenvol-
ve até a existência de vórtices de mesoes-
cala. O método assume que o equilíbrio 
da instabilidade inicial depende da com-
petição entre instabilidades primárias e 
secundárias. Este equilíbrio é alcançado 
quando a razão de crescimento das insta-
bilidades primárias é comparável à razão 

de crescimento das instabilidades secun-
dárias segundo uma razão C. 

Foram realizadas comparações entre 
as soluções propostas pelo método e si-
mulações com modelagem numérica. Os 
modelos bidimensional e tridimensional 
apresentaram respostas compatíveis com 
as soluções numéricas obtidas. Valores 
da razão C entre 3.0 e 4.0 apresentaram 
os resultados mais coerentes nas com-
parações. A análise acústica dos vórtices 
gerados nos instantes em que foram pre-
vistos pelo modelo do equilíbrio da razão 
de crescimento apresentaram assinaturas 
acústicas compatíveis com o que se espera 
no ambiente naval. 
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RESUMO

Foram avaliados dados de Vento na 
Superfície do Mar (VSM) e Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) a partir dos 
dados CCMP (Cross-Calibrated Multi-
Platform Ocean Surface Wind Vector) e 
MUR (Multi-Scale Utra-High Resolution 
Sea Surface Temperature), respectivamen-
te, ambos derivados de dados de satélites, 
para o período entre 2003 e 2011. Estes 
dados foram validados a partir de dados 
in-situ coletados por quatro boias fixas do 
Prediction and Research Moored Array in 
the Atlantic (PIRATA). A validação foi 
realizada com base no cálculo da correla-
ção, coeficiente de determinação, RMS, 
MAE e viés. Dentre os resultados são ve-
rificados valores altos de correlação e pe-
quenos de RMS e MAE. Assim, a partir 
dos parâmetros estatísticos calculados, foi 
caracterizada a confiabilidade do uso des-
tes dados para estudos hidroceanográficos 
em parte do mar brasileiro.
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ABSTRACT

Sea Surface Winds (SSW) and 
Sea Surface Temperature (SST) data 
were assessed from the CCPM (Cross-
Calibrated Multi-Platform Ocean 
Surface Wind Vector) and MUR (Multi-
Scale Utra-High Resolution Sea Surface 
Temperature) satellite blend products, 
respectively, during the period between 
2003 and 2011. Values of CCMP SSW 
and MUR SST were validated against 
in-situ data collected by moored boyous 
of the Prediction and Research Moored 
Array in the Atlantic (PIRATA). The 
validation was stablished in terms of cor-
relations, coefficient of determination, 
RMS, MAE and bias, and found to be 
satisfactory, as high values of correlation 
and low values of RMS and MAE ware 
achieved. The results in this article point 
out the reliability of the data in the vali-
dated region.

Keywords: 
SST; SSW; Data Validation; Satellite 
Data; Buoys Data.
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1.  INTRODUÇÃO

A Temperatura da Superfície do 
Mar (TSM) é uma variável física utiliza-
da para diversos tipos de estudos, uma vez 
que a TSM está associada com a transfe-
rência de energia emitida em onda longa 
dos oceanos à atmosfera e o fluxo de calor 
latente e sensível para as camadas inferio-
res da coluna de água. A TSM auxilia a 
descrever e inferir a dinâmica e circulação 
dos oceanos, sendo utilizada para estudos 
da interação oceano-atmosfera, para infe-
rência de campos advectivos de correntes 
oceânicas e para acompanhamento de fe-
nômenos relacionados com as variabili-
dades interanuais como o fenômeno El 
Niño Oscilação Sul (ENOS).

A TSM é utilizada como detec-
tor de correntes meandrantes (IKEDA; 
DOBSON, 1995) pois fluxos ascendentes 
das camadas sub-superficiais formam fei-
ções presentes nas correntes que servem 
de traçadores para determinar os campos 
advectivos. Fluxos ascendentes podem 
ser ocasionados também por vórtices, co-
mo observados em alguns locais na cos-
ta brasileira por diversos autores a partir 
de campos de TSM (SCHMID et al., 
1994; GAETA et al., 1999; KAMPEL 
et al, 2001; TEIXEIRA, 2009), como 
é o caso da região adjacente ao Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. Nesta última 
região da costa brasileira, ocorre ascensão 
vertical também devido à ressurgência 
forçada por ventos E-NE que induz, 
pelo Transporte de Ekman, a subida de 
uma massa de água mais fria, ACAS 
(Água Central do Atlântico Sul), sobre 
a Plataforma Continental, ocasionando 
um resfriamento local da superfície do 
mar (LORENZZETTI; GAETA, 1996; 
KAMPEL et al, 2001).

Segundo Pezzi e Souza (2009), a 
identificação dos mecanismos respon-
sáveis pela variabilidade da TSM é uma 
questão frequentemente levantada em 

estudos climáticos no Atlântico Sul.  E é 
através da TSM que a energia em forma 
de fluxo de calor é trocada entre a atmos-
fera e o oceano, de forma que variações 
da TSM podem influenciar os fluxos na 
interface oceano-atmosfera, além de pro-
vocar impactos significativos no escoa-
mento atmosférico, e assim nos sistemas 
meteorológicos.

Antes do início do século presente, 
os estudos da variabilidade espaço tempo-
ral dos ventos e TSM sobre os oceanos 
baseavam-se em registros e base de dados 
gerados a partir de coletas in situ por na-
vios de oportunidade, campanhas ocea-
nográficas ou boias, que fornecem cam-
pos de resolução espacial limitada quando 
comparado aos campos obtidos a partir de 
dados de sensores a bordo de satélites. 

Diversos estudos recentes vêm sen-
do realizados com dados de Vento na 
Superfície do Mar (VSM) e Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) derivados 
de satélite com melhor resolução que esses 
estudos baseados em dados de coletas in 
situ (NONAKA; XIE, 2003; O’NEILL 
et al., 2005; SAMPE; XIE, 2007; PEZZI 
et al., 2009). 

Os dados de VSM adquiridos por 
sensores escaterômetros e radiômetros 
passivos, que operam na faixa de micro-
-ondas e transportados a bordo de plata-
formas orbitais, são adquiridos em uma 
resolução em torno de 25 km. E os dados 
de TSM, derivados de sensores que ope-
ram na faixa de micro-ondas, permitindo 
aquisição em quase todas as condições de 
tempo, são adquiridos com uma resolu-
ção espacial em torno de 25 km, enquanto 
dados derivados de aquisições na faixa do 
infravermelho termal são adquiridos com 
resolução espacial de cerca de 1-4 km, po-
rém ocorre grande interferência por nu-
vem na aquisição. 

Recentemente, vêm sendo utiliza-
dos métodos que permitem agregar infor-
mações provenientes de diversos sensores 
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em uma mesma grade e com isso obter 
um dado (denominado de blend) com a 
menor quantidade de lacunas possível 
(DONLON et al., 2012). A resolução 
espacial e temporal do produto obti-
do depende dos dados utilizados em seu 
processamento.

Projetos como o Pathfinder 
(CASEY et al., 2010), OSTIA (STARK 
et al., 2007) e MURSST (CHIN et al., 
2013), distribuídos pela agência ame-
ricana NASA-PODAAC (National 
Aeronautics and Space Administration-
Physical Oceanography Distributed 
Active Archive Center) e NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration), fornecem este tipo de 
produto de TSM. O primeiro, com re-
solução espacial de ~4 km utiliza dados 
obtidos a partir do infravermelho e dados 
de campo, enquanto o OSTIA e MUR 
utilizam também dados de micro-ondas, 
com resolução de ~6 km e ~1km, respecti-
vamente, sendo estes produtos de grande 
importância para estudos que utilizem os 
campos de TSM de maneira direta, co-
mo no estudo de feições oceanográficas 
identificáveis nas imagens, em estudos 
de processos meteoceanográficos, quan-
to indireta, como em estudos realizados 
a partir de modelagem numérica oceânica 
e atmosférica (CHELTON; XIE, 2010).

De forma semelhante ao realizado 
para os produtos de TSM, são disponi-
bilizados dados de VSM obtidos a partir 
de dados de vento derivados de diferentes 
sensores, como o dado CCMP (Cross-
Calibrated Multi-Platform Ocean Surface 
Wind), produto obtido a partir de dados 
de vento derivados de sensores do tipo ra-
diômetros passivos que operam na faixa do 
micro-ondas (SSM/I, SSMIS, AMSR, 
TMI), polarimétricos passivos (WindSat) 
e do tipo escaterômetros (SeaWinds). 
Os dados são processados de forma a ge-
rar um produto de resolução espacial de 
0,25º (~25 km) e cobertura global, com 

livre distribuição e resolução temporal de 
6 horas (ATLAS et al., 2011). 

Diferentes tipos de sensores pos-
suem diferentes características inerentes 
às aquisições que resultam em qualidades 
e limitações dos dados, como a estimati-
va das duas componentes horizontais do 
vento com elevada acurácia dos dados de 
escaterômetros e de microondas passivo, 
apesar da elevada contaminação em pre-
sença de chuva. 

Porém, dados de VSM podem ser 
obtidos em resoluções espaciais maiores 
que os 25 km relatados para os dados ci-
tados anteriormente, como adquiridos por 
sistemas SAR (Synthetic Aperture Radar) 
que permite resoluções inferiores a dezenas 
de metros, ou por processamentos de dados 
de escaterômetos que geram produtos com 
resolução de até 2.5 km (WILLIAMS; 
LONG, 2008; OWEN; LONG, 2009). 
Entretanto, estes dados de resolução supe-
rior não são distribuídos para todo globo, 
de maneira livre e/ou operacional. A maior 
resolução destes dados são favoráveis a es-
tudos interessados em processos de me-
soescala ou em regiões próximas à costa, 
porém, o resultado tende a ter limitações 
relacionadas a maior presença de ruídos, 
uma vez que há uma menor suavização 
dos campos de vento nestes dados. Assim, 
a caracterização do erro associado aos da-
dos, não só de VSM como de TSM, são de 
relevada importância para a aplicação dos 
dados e é comumente realizada, principal-
mente para dados de ampla distribuição, 
com base na comparação com dados glo-
bais de  medidas in situ, como os adquiri-
dos por boias.

A disponibilidade de dados me-
teoceanográficos coletados in situ ope-
racionalmente e de livre distribuição, 
como realizado pelo projeto GTMBA 
(Global Tropical Moored Buoy Array, 
MCPHADEN et al, 2009), do qual fa-
zem parte os projetos TAO/TRITON 
(Tropical Atmosphere Ocean/Triangle 
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Trans-Ocean Buoy Network ), PIRATA 
(Prediction and Research Moored Array in 
the Atlantic) e RAMA (Research Moored 
Array for African-Asian-Australian 
Monsoon Analysis and Prediction), possui 
uma quantidade inferior de dados adqui-
ridos para o Atlântico Sudoeste, em rela-
ção ao que é obtido para outros locais do 
globo como o Atlântico Norte. Assim, ca-
racterizações dos erros associados a dados 
de TSM e VSM com base nestes bancos 
de dados, ou similares, como apresentado 
por Atlas et al (2010) para o dado CCMP, 
podem não ser representativas para o mar 
brasileiro. Portanto, é necessário a valida-
ção destes produtos com base em dados 
adquiridos localmente, a fim de verificar 
a aplicabilidade dos dados para trabalhos 
em regiões oceânicas específicas, como a 
região oceânica adjacente ao Brasil. 

2.  OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é 
analisar a representatividade do uso dos 

dados de VSM CCPM e de TSM MUR 
para parte da região oceânica adjacente ao 
território brasileiro entre 0º e 19ºS. Para 
tanto, foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos:

1) Processar os dados nível L3 provenien-
te das bases de dados MUR e CCPM;
2) Processar e filtrar os dados de VSM e 
TSM das boias PIRATA;
3) Ajustar a velocidade do vento para a 
altura padrão de 10 metros; e
4) Comparar os dados de TSM e VSM 
dos satélites com os das boias com base 
em parâmetros estatísticos. 

3.   METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos, 
será utilizada uma metodologia com base 
na aquisição de dados, processamento e 
pós-processamento destes dados, seguido 
da validação dos dados de sensoriamento 
remoto pelos dados das boias.

Figura 1 – Fluxograma da 
metodologia utilizada no artigo, 
desde a aquisição dos 
dados à validação através da 
comparação dos dados de satélite 
com os das boias fixas.
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Dados de vento e temperatura da 
superfície do mar derivados de satélite.

No que tange aos dados de satélite, foi 
gerado um repositório de dados diários de 
TSM referente ao período de 01/01/2003 
a 31/12/2011. Os dados foram adqui-
ridos do projeto Multi-Scale Utra-High 
Resolution Sea Surface Temperature (MUR 
SST) disponibilizados pelo Jet Propulsion 
Laboratory (JPL), no seguinte endereço: 
podaac-ftp.HYPERLINK “ftp://podaa-
c-ftp.jpl.nasa.gov/allData/ghrsst/data/
L4/GLOB/JPL/MUR”jpl.nasa.gov/
HYPERLINK “ftp://podaac-ftp.jpl.na-
sa.gov/allData/ghrsst/data/L4/GLOB/
JPL/MUR”a l lDa taHYPERLINK 
“ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/
ghrsst/data/L4/GLOB/JPL/MUR”/
HYPERLINK “ftp://podaac-ftp.jpl.na-
sa.gov/allData/ghrsst/data/L4/GLOB/
JPL/MUR”ghrsstHYPERLINK “ftp://
podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/ghrsst/
data/L4/GLOB/JPL/MUR”/data/L4/
GLOB/JPL/MUR. Os dados de TSM 
referente ao projeto MUR SST são refe-
ridos no presente trabalho como MUR.

O dado MUR é um produto dispo-
nibilizado diariamente, possui resolução 
espacial de 0.01 grau (1~2 km) de longi-
tude e latitude. Esse produto é obtido a 
partir de campos de TSM derivados de 
dados registrados por sensores que ope-
ram nas bandas do Infravermelho Termal, 
sensores MODIS e AVHRR, e de micro-
-ondas, AMSR-E, que por meio de um 
algoritmo de assimilação, descrito por 
Chin et. al (2013), são processados para 
gerar o dado MUR. O produto obtido é 
denominado de “blend”, possui cobertura 
global e não há pixels com ausência de 
dados (“no gaps”), de forma que todos 
os pixels de água da grade possuem valor 
de TSM (CHIN et al., 2013).

Além do repositório de dado de 
TSM, foi formado um repositório pa-
ra o mesmo período, de dados de VSM. 
Os dados de VSM foram adquiridos do 

projeto Cross-Calibrated Multi-Platform 
Ocean Surface Wind Vector L3.0 First-Look 
Analyses (CCMP), que é disponibilizado 
pelo Physical Oceanography Distributed 
Active Archieve Center (PO.DAAC) no ftp: 
podaac-ftp.jpl.nasa.gov/HYPERLINK 
“ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/
ccmp/L3.0/flk”allDataHYPERLINK 
“ftp://podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/
ccmp/L3.0/flk”/HYPERLINK “ftp://
podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/ccmp/
L3.0/flk”ccmpHYPERLINK “ftp://
podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/ccmp/
L3.0/flk”/L3.0/HYPERLINK “ftp://
podaac-ftp.jpl.nasa.gov/allData/ccmp/
L3.0/flk”flk.

De forma semelhante ao produto 
MUR SST, o CCMP é um produto ob-
tido a partir de dados de vento derivados 
de diferentes sensores, sendo cinco do ti-
po radiômetros que operam na faixa do 
micro-ondas (SSM/I, SSMIS, AMSR, 
TMI e WindSat) e dois do tipo escaterô-
metros (QuickSCAT e SeaWinds). Assim 
é gerado um produto de resolução espa-
cial de 0,25 graus e cobertura global, com 
resolução temporal de 6 horas e referen-
ciados a uma altura de 10 m (ATLAS et 
al., 2011). Os dados de direção do vento 
do CCMP seguem a convenção oceano-
gráfica, indicando o sentido para onde o 
vento vai. A convenção utilizada na repre-
sentação do campo de vento apresentado 
nos resultados seguem a convenção mete-
orológica, indicando o sentido de onde o 
vento vem.

O processamento dos dados MUR 
e CCMP foi realizado em linguagem 
computacional IDL (Interactive Data 
Language), a partir da criação de rotinas. 

A etapa de processamento consistiu 
nos procedimentos realizados até a ob-
tenção do valor geofísico da variável de 
interesse, e como os dados utilizados são 
produtos, esta etapa consiste na leitura 
dos dados contidos na estrutura NetCDF 
(Network Common Data Form), e o cálculo 
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da variável em valor geofísico por meio de 
uma relação linear com uma matriz de va-
lores em nível digital (ND). Os valores de 
inclinação da reta (“slope”) e de intercep-
ção da reta (“offset”), bem como a matriz 
em ND, estão contidos no NetCDF. 

Dados de vento e temperatura da 
superfície do mar adquiridos por boias

Os dados in situ utilizados neste 
trabalho foram coletados por boias fixas 
do projeto Prediction and Research Moored 
Array in the Atlantic (PIRATA) disponi-
bilizados no site: http://www.pmel. noaa.
gov/tao/disdel/disdel-pir.html. O posi-
cionamento das boias utilizadas são indi-
cados na figura 2.

Figura 2 – Posicionamento das 
boias (círculo preto e branco) 
referentes ao projeto PIRATA que 
foram utilizadas para a comparação 
dos dados de TSM (campo 
referente ao dia 26/03/2004) e 
VSM (vetores referentes ao dia 
26/03/2004). Os contornos são 
referentes aos valores de VSM do
dado CCMP de  2,5,6,8 e  11 m s-1  
e a linha tracejada representa a 
metarea V.

A posição das boias utilizadas, pe-
ríodo utilizado, e quantidade de dados 
utilizados estão presentes na Tabela 1. 
Diferenças entre a quantidade de dados 
de boia adquiridos, presentes na Tabela 1, 

e a quantidade de dados utilizados que se-
rão indicados nos resultados podem dife-
rir para os dados de VSM, uma vez que os 
dados diários de VSM derivados de saté-
lite podem apresentar ausência de dados. 

Boia Posição
TSM (1m) VSM (4m)

Período N Período N

1  0º 35ºW 16/08/2010  - 
14/09/2011 394 01/01/2003 - 01/04/2009 5720

2 8ºS 30ºW 21/08/2005 - 
18/09/2011 1914 21/08/2005 - 18/08/2010 6750

3 14ºS 32ºW 08/11/2006 - 
03/04/2011 1608 24/08/2005 - 02/09/2009 3705

4 19ºS 34ºW 05/11/2006 - 
02/10/2011 1793 01/09/2005 - 2011/10/02 5492

Tabela 1  – Dados das boias utilizadas na validação dos dados de TSM e VSM, onde N indica o 
número de aquisições dos dados de boia correspondentes aos critérios estabelecidos.
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Para validação do dado MUR foram 
utilizados dados diários de boia referente 
às 6 horas (a.m.) (UTC-3), sendo que as 
aquisições ocorrem em intervalos de 10 
minutos. O horário foi selecionado em 
função das características do dado MUR, 
que em seu algoritmo considera apenas 
dados adquiridos de maneira a evitar o 
aquecimento diurno da superfície do mar 
(CHIN et al., 2013). Dessa maneira, se 
escolheu um horário em que o dado da 
boia, referente a 1 m, estivesse teorica-
mente mais próximo ao que é computado 
pelo MUR.

Para a validação do dado CCMP 
foram utilizados 4 valores por dia, refe-
rente à 0h, 6h, 12h e 18h (UTC), em fun-
ção da disponibilidade dos dados CCMP. 
Quando não havia dado da boia no horá-
rio o mesmo não foi considerado. 

Para ambos os dados foram utiliza-
dos apenas os dados de boia de melhor 
qualidade, como indicado pelos índices 
de qualidade presente no arquivo do da-
do, de maneira a reduzir a influência de 
erros associados à aquisição da boia e por 
conseguinte na validação final.

O dado de temperatura superficial 
do mar adquirido pelas boias do projeto 
PIRATA são referentes a 1 m de profun-
didade, e os dados de vento são referentes 
à altitude de 4 m da superfície do mar. 
Para a comparação do dado de VSM es-
timado por satélite referente a 10 m da 
superfície do mar com o da boia (4 m), 
é necessário ajustar a velocidade do vento 
medida pela boia à altura padrão estimada 
por sensoriamento remoto (10 m).

Para realizar o ajuste da velocidade 
do vento coletada em uma certa altura pa-
ra uma altura padrão de 10 m, é necessário 
o uso de um modelo de camada limite e o 
conhecimento de variáveis termodinâmi-
cas. Dentre as dificuldades do uso do mo-
delo de camada limite atmosférica está a 
determinação do comprimento da rugosi-
dade aerodinâmica, o qual está relacionada 

com a velocidade do vento e característi-
cas da onda, e não é comumente adquiri-
do ou disponibilizado (HSU, 1988). Liu 
et al. (1979) descreve um método itera-
tivo que resolve as equações envolvendo 
os fluxos de momentum, calor e vapor de 
água na interface oceano-atmosfera, para 
estimar o perfil de velocidade do vento na 
camada limite atmosférica adjacente ao 
oceano. Hoffman e Louis (1990) apresen-
tam uma solução por iteração, para o uso 
do modelo de camada limite atmosférica, 
na qual se utiliza no algoritmo o valor de 
temperatura do ar, da água, da velocidade 
do vento na altura de aquisição e umidade 
relativa. A iteração é utilizada para solu-
cionar o comprimento da rugosidade, que 
pode ser equacionada como função da ve-
locidade do vento, entre outros parâme-
tros, e é necessária para solucionar o perfil 
de velocidade.

Atlas et al. (2010) apresentam uma 
aproximação do comprimento da rugosi-
dade, considerando um perfil logarítmi-
co e condição de estabilidade neutra na 
atmosfera (diferenças pequenas nas di-
ferenças de temperatura entre o oceano 
e atmosfera). Dessa maneira, o ajuste é 
realizado conhecendo-se apenas a velo-
cidade do vento e a altura de sua aqui-
sição, como mostrado nas Equações 1 e 
2. Este método é indicado para valores 
entre 0-30 m s-1.

  Eq.1

Eq.2

Na Equação 1, V10 é a velocidade do 
vento a 10 m da superfície do mar, V é a 
velocidade do vento a uma altura Z. Na 
equação 2, a é a constante de Charnock 
e é utilizada como sendo 0.032, k é a 
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constante de Von Kármán, que é igual a 
0.40, g é a aceleração devido à gravidade 
e é considerada 9.81 m s-2, e c0 e c1 valem, 
respectivamente, 3.7 e -1.165 (ATLAS et 
al., 2010). 

Um método mais simples é descrito 
por Hsu et al. (1994), onde a velocidade 
a 10 m tem como incógnita apenas V e 
Z, como observado na Equação 3, na qual 
o valor da constante P foi obtido empiri-
camente pelo autor como 0,11±0,03, sobre o 
oceano com atmosfera sob estabilidade 
próxima de neutra. 

          V10 = V (10/z)P                Eq.3

 No presente trabalho serão utili-
zados os métodos de ajuste da altura do 
vento, representados pelas Equações 5 e 
7. Ambos dispensam iteração para reali-
zar o ajuste. As diferenças entre os resul-
tados serão avaliadas com o objetivo de 
identificar o método mais apropriado. 

Comparação dos dados de TSM MUR e  
de VSM CCMP com dados de boia

A comparação dos dados foi realizada 
com base no cálculo de alguns parâmetros 
estatísticos. O Erro Médio Quadrático, 
ou como definido na literatura inglesa 
Root Mean Square Error – RMSE e comu-
mente referido como RMS, sua formula-
ção utilizada é representada na Equação 
4. O erro médio absoluto abreviado como 
MAE (Mean Absolut Error), equacionado 
em Equação 5. O Viés, Equação 6, defi-
nido na literatura inglesa como Mean Bias 
Error. O índice de correlação de Pearson, 
referido por vezes apenas como corre-
lação (r), Equação 7, e o Coeficiente de 
Determinação (r2), que é o quadrado do 
índice de correlação de Pearson.

RMS = [n-1 Ʃn       [�i – Oi]2](�/�)            Eq.4

MAE = [n-1 Ʃn     |[�i – Oi
|]                  Eq.5

i=1

i=1

Viés = [n-1 Ʃn     �i – Oi]      Eq.6

Viés = Ʃ
n     (�i –�)(Oi – Oi)         Eq.7

 (n–1)SǷSo

Onde �i é o valor estimado pelos 
dados de satélite para cada tempo (i) ; Oi 
é o valor de referência para cada tempo (i); 
n é a quantidade de dados utilizados; Sp é 
o desvio padrão do valor estimado pelos 
dados de satélite (�i); So é o desvio padrão 
do valor estimado pelos dados de satélite 
(Oi).

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados os resul-
tados obtidos a partir da comparação dos 
dados MUR de TSM, descritos na seção 
3.1, e CCMP de VSM, descritos na seção 
3.2, com os dados adquiridos por quatro 
boias do Projeto PIRATA, descritos na 
seção 3.3, presentes em médias e baixas 
latitudes no mar brasileiro (figura 2).

4.1.  Dados MUR de temperatura super-
ficial do mar 

Os resultados da comparação reali-
zada entre os dados MUR e os dados de 
boias estão presentes na Tabela 2, onde 
se observa um valor médio do índice de 
correlação (r) de ~ 0,94 e um RMS de 
~0,33. O valor médio obtido para o índice 
de correlação (r) é superior ao obtido por 
Hochleitner et al. (2005), de 0,89, ao va-
lidar dados de TSM derivados do sensor 
AVHRR para o Atlântico Sul, portanto 
os dados MUR acompanharam melhor 
as variações de TSM do que os resultados 
verificados pelo autor. 

Apenas o índice de correlação (r) 
calculado com base na Boia 1 apresen-
tou um valor menor que obtido por 
Hochleitner et al. (2005), o que pode estar 
relacionado, entre outros fatores, com a 

i=1

i=1
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menor quantidade de dados obtidos desta 
boia para a comparação, como se observa 
na Tabela 2. Apesar disso, mesmo para 
a Boia 1 o Coeficiente de Determinação 

(r2), de 0,71, indica que mais de 70% das 
variâncias dos valores do dado MUR são 
explicados pelas variâncias dos dados de 
boia.

Boia Posição RMS 
(°C)

MAE 
(°C)

VIÉS 
(°C)

Índice de 
Correlação

(r) 

Coeficiente de 
determinação 

(r²)
N

1  0º 
35ºW 0,30 0,24 -0,07 0,85 0,72 394

2 8ºS 
30ºW 0,31 0,24 -0,10 0,96 0,92 1914

3 14ºS 
32ºW 0,35 0,28 -0,16 0,96 0,93 1608

4 19ºS 
34ºW 0,36 0,28 -0,14 0,98 0,96 1793

Média - 0,33 0,26 -0,12 0,94 0,88 -

Total - - - - - - 5709

Tabela 2 – Resultados da comparação dos dados MUR com dados de boia do projeto PIRATA, 
onde RMS é a Raiz do Erro Quadrático Médio, MAE é o 

Erro Médio Absoluto e N é a quantidade de dados de boia utilizados.

Os valores de RMS obtidos pa-
ra os dados MUR no presente trabalho 
(~0,3ºC) são coerentes com os valores 
de RMS obtidos para os dados deriva-
dos dos diferentes sensores utilizados na 
obtenção do dado MUR, com erros até 
mesmo menores que os apresentados por 
Chin et al. (2013, ~0,6ºC) para alguns 
dos sensores.

A partir do cálculo do Viés foram ob-
tidos resultados negativos para as quatro 

boias avaliadas (Tabela 2), com uma mé-
dia de ~-0,1ºC, bem como se observa nas 
comparações qualitativas apresentadas 
na figura 3 e figura 4. Este padrão de su-
bestimação observado nos dados MUR 
também foi observado por Freguete et 
al. (2012) ao comparar os dados MUR 
com dados de boia do projeto PIRATA 
(19°S,34ºO, boia 4) e PNBOIA (31.53°S, 
49.86°O), obtendo-se valores de ~-0,2 e 
~-0,4, respectivamente.
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Figura 3 – Séries temporais de TSM, valores referentes ao dado MUR em azul e ao dado de boia em 
vermelho. Em (a), referente à boia 1 (0ºS e 35ºO) e em (b), à boia 2 (8ºS, 30ºO).

Figura 4 – Séries temporais de TSM, valores referentes ao dado MUR em azul e ao dado de boia em 
vermelho. Em (a), referente à boia 3 (14ºS e 32ºO) e em (b), à boia 4 (19ºS, 34ºO).
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A subestimação discutida anterior-
mente por parte do dado MUR pode es-
tar associada com o efeito do resfriamento 
noturno que ocasiona diferenças entre as 

camadas mensuradas por sensores remo-
tos, primeiro milímetro, e a profundidade 
de 1m, medida pela boia, como ilustrado 
na figura 5.a. 

Figura 5 – Diagrama esquemático dos perfis típicos de temperatura na superfície do mar, durante a noite 
(a) e durante o dia (b), ambos em situação de vento fraco, indicando as diferenças entre a TSM medida 

por sensores, que operam na faixa do Infravermelho Termal (SSTskin) e de Micro-ondas (SSTsubskin), e 
a TSM medida a 1 m. SSTfnd é a TSM livre do efeito de aquecimento e resfriamento diário. 

Fonte: Adaptado de Chin et al.(2013). 

O algorítimo do dado MUR sele-
ciona, com base no ângulo normalizado 
da altitude solar, os dados a serem utili-
zados na obtenção do produto de TSM 
(SSTfnd, figura 5) de maneira a desconsi-
derar o aquecimento diurno da superfície 
do mar (CHIN et al., 2013). Assim, as di-
ferenças ocasionadas por esse efeito entre 
os dados medidos in situ a um metro de 
profundidade (SSTdepth, figura 5), como 
os obtidos por boias, e os dados derivados 
de satélites são reduzidas.

O erro médio absoluto (MAE) não 
é tão utilizado na literatura como o RMS, 
apesar de ser útil para uma identificação 
da diferença média entre o dado estimado 
e o que se considera como referência. O 
RMS fornece um resultado sempre maior 
que o MAE, assim como observado 
nos resultados obtidos, o que ocorre em 
função da própria formulação do RMS, 

como discutido por Wilmott e Matsuura 
(2005). A partir dos valores de MAE o 
dado MUR apresentou um erro médio 
menor que 0,3ºC. 

A partir dos resultados tanto do 
MAE quanto do coeficiente de correla-
ção (r) é possível observar uma tendên-
cia do dado MUR em apresentar me-
lhores resultados quanto mais ao sul da 
área de estudo é realizada a verificação, o 
que pode estar associado com a diminui-
ção das velocidades de vento no mesmo 
sentido (sul), como observado pelos da-
dos de vento medidos pelas boias (Tabela 
3). Segundo Corlett et al. (2006) os lo-
cais dos ventos de maiores velocidades, 
as regiões de frentes térmicas oceânicas, 
de baixa temperatura e os locais próximos 
ao continente, tendem a provocar maio-
res erros na leitura dos radiômetros de 
micro-ondas. 
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Os dados foram comparados com 
aquisições de boias realizadas às 6 h a.m. 
(horário local), indicando o horário como 
adequado para realizar comparações de 
outros dados de TSM com o dado MUR, 
seja obtido por boia, derivado de satéli-
te, ou obtido por modelagem numérica 
oceânica.

Dados CCMP de vento na superfície do 
mar

Os dados de VSM medidos a 4 me-
tros da superfície do mar pelos sensores 
das boias foram ajustados para a referên-
cia de 10 m, assumindo estabilidade neu-
tra, tanto pela Equação 1 (ATLAS et al., 
2010) quanto pela Equação 3 (HSU et 
al., 1994). As diferenças observadas nos 
resultados de RMS, MAE e índice de 
correlação, obtidos a partir do ajuste, com 

as diferentes equações foram da ordem 
de 10-3 (resultados não apresentados), o 
que é menor que a ordem de precisão dos 
dados fornecidos pelas boias do projeto 
PIRATA (10-1). 

Assim, como não foram observadas 
diferenças consideráveis entre os métodos 
para o objetivo do ajuste no presente tra-
balho, optou-se por utilizar o ajuste como 
proposto por Atlas et al. (2010), uma vez 
que seu método leva em consideração a 
velocidade do vento no algoritmo de ajus-
te, como mostrado pelas Equações 5 e 7. 

Os valores médios obtidos pelos da-
dos de boia do projeto PIRATA e do pro-
duto CCMP, obtidos a partir de dados de 
sensoriamento remoto, estiveram bem 
próximos, tanto com relação ao valor da 
magnitude da velocidade do vento quanto 
em relação à direção, como se observa na 
Tabela 3.

Boia

Média Desvio Padrão 

NBoia  
Magnitude 

CCMP 
Magnitude

Direção 
(BOIA - 
CCMP)

Boia 
Magnitude 

Boia 
Direção 

CCMP 
Magnitude

CCMP 
Direção

 0º 35ºW 6,4 6,3 4,3 2,1 48,8 1,9 40,7 5712

8ºS 30ºW 7,4 7,3 1,8 1,8 22,7 1,6 16,3 6748

14ºS 32ºW 7,1 7 1,9 2 33,2 1,9 29,1 3701

19ºS 34ºW 6,3 6,4 3,0 2,2 62,9 2,1 57,4 5488

Média 6,8 6,8 2,75 2,0 41,9 1,9 35,9

Total 21649

Tabela 3 – Média e Desvio Padrão da magnitude (em m s-1) e direção (em grau) da velocidade do 
vento referente aos dados de boia do projeto PIRATA (Boia) e do dado CCMP, 

sendo N a quantidade de dados de boia utilizados.

Os padrões de ventos predominan-
tes para os quatro pontos das boias fo-
ram bem representados pelos dados do 
produto CCMP, como é observado a 
partir da distribuição das frequências das 
direções e magnitudes do vento (figuras 
6, 7 e 8). Para todos os casos a direção 

predominante, direção que apresentou 
maior frequência na série temporal, e a 
magnitude predominante da direção, fai-
xa de magnitude de maior frequência, fo-
ram bem representadas. Nas figuras 6, 7 
e 8, a direção do vento segue a convenção 
meteorológica.



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

149

ARTIGOS

Figura 6 – Distribuição das frequências de magnitude e direção dos dados de VSM referente à 
boia 1 (0ºS e 35ºO) em (a) e ao dado CCMP (b). A direção indica de onde o vento vem.

Figura 7 – Distribuição das frequências de magnitude e direção dos dados de VSM referente à
boia 2 (8ºS, 30ºO) em (a) e ao dado CCMP correspondente, em (b); e referente à boia 3 (14°S, 32ºO) 

em (c) e CCMP correspondente em (d). A direção indica de onde o vento vem.
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Figura 8 – Distribuição das frequências de magnitude e direção dos dados de VSM referente à
boia 4 (19ºS e 34ºO) em (a) e ao dado CCMP (b) correspondente. 
A direção indica de onde o vento vem.

Com relação à avaliação quantitati-
va do dado CCMP com base nos parâ-
metros estatísticos utilizados, os resulta-
dos da comparação presentes na Tabela 4 
mostram que o dado CCMP possui uma 

elevada correlação da magnitude com as 
medidas realizadas in situ, com uma mé-
dia de 0,9, um viés predominantemente 
negativo de -0,1 m s-1 para três dos qua-
tro pontos, e um RMS médio de 1 m s-1.

Boia Posição
RMS Viés Índice de Correlação 

Magnitude 
(m/s) Direção Magnitude 

(m/s) Direção Magnitude 
(m/s) Direção

1  0º 35ºW 1,0 31,8 -0,1 4,3 0,9 0,8

2 8ºS 30ºW 0,8 15,8 -0,1 1,8 0,9 0,7

3 14ºS 32ºW 1,0 21,7 -0,1 1,9 0,9 0,8

4 19ºS 34ºW 1,2 40,2 0,1 3,0 0,8 0,8

Média  1,0 27,4 0,0 2,8 0,9 0,8

Tabela 4 – Resultados da comparação dos dados CCMP com dados de boia do projeto PIRATA, 
onde RMS é a Raiz do Erro Quadrático Médio.

 Atlas et al. (2010) encontrou va-
lores de RMS entre 0,6 e 1 m s-1 para 
a magnitude do dado CCMP, com base 
em uma série longa de dados de navios e 
boias. Fore et al. (2013) obteve um RMS 
médio de 1,01 m s-1 da magnitude do 

VSM a partir de dados do escaterômetro 
QuickSCAT. Assim, os resultados ob-
tidos para o dado CCMP é condizente 
com os valores obtidos por outros autores, 
mostrando-se consistente para a região de 
estudo.
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A partir de uma comparação com o 
banco de dados de boia do Projeto TAO 
(Tropical Atmosphere Ocean), do qual o 
Projeto PIRATA faz parte, Atlas et. al. 
(2010) compara o ajuste dos dados CCMP 
e outros quatro dados de vento aos dados 
adquiridos por boias. Destes quatro dados 
comparados, três são de modelos atmos-
féricos, o ECOP, ERA-40 (ambos refe-
rentes ao modelo ECMWF) e o NCEP 
(referente ao modelo WRF), e um de sa-
télite, referente ao produto SSMP, deriva-
do de dados do sensor SSM/I (ATLAS et 
al., 1996). Atlas et. al. (2010) obteve para 
o dado CCMP o menor valor de RMS, 
de 0,57 m s-1, enquanto o NCEP apre-
sentou um valor de 2,24 m s-1. Assim co-
mo realizado no presente estudo, Atlas et. 
al. (2010) considerou apenas os dados de 
melhor qualidade fornecidos pela TAO.

Assim como obtido no presente 
trabalho, todos os dados avaliados por 
Atlas et. al.(2010) apresentaram um viés 
negativo, obtendo os menores vieses pa-
ra os produtos SSMP e CCMP, com 

valores de -0,10 m s-1 e -0,14 m s-1, 
respectivamente. 

Diferentemente do encontrado no 
presente trabalho, onde se obteve um va-
lor médio de viés positivo de 2,8º para a 
direção (Tabela 4), Atlas et. al. (2010) 
obteve um viés negativo para todos os da-
dos comparados, obtendo o menor valor 
-0,28º para o dado CCMP, e o maior de 
-5.66º para os dados NCEP. 

Apesar de não se encontrar na bi-
bliografia consultada valores de MAE 
da magnitude do vento para comparação 
com os resultados obtidos, estes foram 
calculados para definir uma faixa média 
de valores em torno da qual o dado apre-
sentou seus erros (Tabela 5). O valor de 
MAE obtido para o dado CCMP variou 
entre 0,6-0,8 m s-1.

Assim, tanto os resultados obtidos 
no presente estudo quanto na literatura 
sugerem os dados CCMP como adequa-
do para estudos que demandam campos 
consistentes de magnitude e direção do 
vento na superfície do mar.

Boia Posição
MAE

Ve l o c i d a d e 
(m/s) Direção

1  0º 35ºW 0,7 12,2
2 8ºS 30ºW 0,6 7,7
3 14ºS 32ºW 0,7 9,3
4 19ºS 34ºW 0,8 15,0

Média  0,7 11,0
Tabela 5 – Resultados da comparação dos dados CCMP com dados de boia do 
projeto PIRATA, onde MAE é o erro médio absoluto.

5.   CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

Os valores de RMS obtidos pa-
ra os dados MUR no presente trabalho 
(~0,3ºC) são coerentes com os valores de 
RMS obtidos para os dados derivados dos 

diferentes sensores utilizados na obten-
ção do dado MUR, com erros até mesmo 
menores que os apresentados por Chin et 
al. (2013, média de ~0,6ºC) para a maio-
ria dos sensores, indicando o dado como 
adequado para estudos que necessitem de 
campos de TSM com consistência para 
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a região de estudo. Além disso, os dados 
MUR representaram satisfatoriamente as 
variações de TSM nos pontos observados, 
como indicado pelos elevados valores de 
correlação (r), de até ~0,98, apresentan-
do um valor de viés negativo em todos os 
pontos avaliados, porém pequeno com 
média de ~-0,1ºC. 

Os resultados obtidos mostraram 
que o dado MUR estima a TSM na re-
gião de estudo de maneira satisfatória, 
mostrando-se adequado para estudos que 
necessitem de dados numa escala espacial 
de ~1-2 km, e de dados consistentes, dado 
os pequenos valores de erro obtidos.

Os padrões de ventos predominan-
tes para os quatro pontos das boias fo-
ram bem representados pelos dados do 
produto CCMP, como foi observado a 
partir da distribuição das frequências das 
direções e magnitudes do vento. Além 
disso, o dado apresentou desvios relati-
vamente pequenos em relação aos dados 
medidos, o que é indicado pela elevada 
correlação (0,7 – 0,9) da magnitude e 

direção do VSM com dados medidos e 
valores pequenos de RMS (0,8 – 1,2 m 
s-1) para magnitude, sendo que com rela-
ção à direção obteve-se um viés positivo 
para a direção (1,8 – 4,3º) e predominan-
temente negativo para a magnitude (-0,1 
– 0,1 m s-1). O valor de MAE do vento 
na região de estudo variou entre 0,6-0,8 
m s-1  para a magnitude e entre 7,7º e 15º 
para a direção. 

Assim, os resultados obtidos no pre-
sente estudo sugerem os dados CCMP e 
MUR como adequados para estudos que 
demandam campos consistentes de mag-
nitude e direção do vento e de temperatu-
ra na superfície do mar, respectivamente, 
para região oceânica brasileira próxima 
aos pontos avaliados. Porém, é preciso 
considerar as limitações apresentadas pe-
los dados, seja referente às próprias carac-
terísticas do dado, como resolução espa-
cial e temporal, seja as relatadas a partir 
de estudos como o presente, que caracte-
rizam os erros obtidos para os dados para 
a região a ser avaliada.
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Na década de 60 do século passado, a 
Marinha Mercante brasileira gozou de um 
impulso notável com a incorporação de mo-
dernos navios. Foi quando o Diretor-Geral 
de Hidrografia e Navegação, o então Vice-
Almirante Pedro Paulo de Araújo Suzano, 
vislumbrou convidar a participação dos 
Comandantes da Marinha Mercante ao 
aprimoramento da Cartografia Náutica do 
litoral brasileiro. Na ocasião a Hidrografia 
carecia de ajuda de parceiros.

A maneira de incentivá-los foi a 
criação de um prêmio, o que chamou de 
Mérito Hidrográfico, que tinha por ide-
al ‘estimular a cooperação dos navegantes 
não só no aprimoramento da Cartografia 
Náutica do litora1 brasileiro como tam-
bém em benefício da Hidrografia em ge-
ral’, o que poderia ser concretizado, por 
exemplo, com ‘uma das colaborações sim-
ples que um navegante pode prestar sem 
maior esforço’ qual fosse ‘fazer linhas de 
sondagem’. O prêmio concebido seria ma-
terializado pela entrega de um diploma e 
uma placa de bronze prevendo que o prê-
mio ‘eventualmente poderá ser conferi-
do... como reconhecimento de um serviço 
específico considerado altamente meritó-
rio para a Hidrografia.’

A proposta para sua criação foi 
encaminhada pelo Diretor-Geral ao 
Ministro da Marinha no Oficio nº 0106 

do dia 10 de junho de 1960 com dois ane-
xos: um folheto com as “Instruções para 
Sondagem por Navios Mercantes” e o 
projeto “Instrução concernente ao prêmio 
Mérito Hidrográfico”.

Examinada pelo Ministro da 
Marinha, o então Almirante (RRm) 
Jorge do Paço Mattoso Maia, a proposta 
foi inteiramente aceita e o prêmio criado 
pelo Aviso nº 1325 de 29 de julho daquele 
mesmo ano. 

Os primeiros prêmios foram conce-
didos ao NT ‘Presidente Wenceslau’ em 
1960 e em 1966 à Flotilha do Amazonas e 
ao Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais – DEPREC por suas colabora-
ções ao enriquecimento das cartas náuticas.

O enriquecimento de uma carta náu-
tica, uma parcela do exercício pleno da 
Hidrografia, contudo requer da DHN o en-
volvimento e o empenho de quiçá todos os 
seguimentos de sua estrutura que vão desde 
o conhecimento do Magnetismo Terrestre, 
da Topografia, da Geodésia, da Cartografia 
Náutica, da Astronomia, das Marés, da 
Oceanografia e, é claro, da Navegação, além 
da Sinalização Náutica e da Meteorologia, 
as duas atividades primeiras a serem absor-
vidas em 1876 pela Repartição da Carta 
Marítima, a origem da DHN.

Ao longo dos anos seguintes, em cada 
uma dessas matérias e atividades, viu a DHN 

O PRÊMIO MÉRITO HIDROGRÁFICO
CMG(Refº) Ney Dantas1

¹  Graduado em Ciências Navais pela Escola Naval em 2 dez 1960, Diplomado em Ciências do Mar pela Diretoria  
 de Hidrografia e Navegação em 1963, Especializado em Sinalização Náutica ao longo da carreira na Marinha  
 entre 1963 e 1984, Mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval ao fim do C-CEM em 1977, Doutor  
 em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval ao fim do C-PEM  em 1984.



156

o surgimento de profissionais e de expoen-
tes que merecessem seu reconhecimento e 
seu consequente agradecimento. 

Com isso em mente, a DHN propôs 
a outorga do prêmio a dois de seus funcio-
nários civis: a Arnaldo Vieira Martins, há 
31 anos dedicado à Divisão de Segurança 
à Navegação e a Paulo Simões Pacheco, 
Chefe da Comissão de Levantamento do 
Litoral Nordeste – COLENE que, para 
sua surpresa, não foram aceitas em face 
da letra das Instruções vigentes ‘que qua-
se que exclusivamente restringem àqueles 
que contribuam com volume de sonda-
gens ou serviços diretamente ligados ao 
enriquecimento da carta náutica.’

Tal fato levou o Contra-Almirante 
Paulo Gitahy de Alencastro, então Diretor 
de Hidrografia e Navegação, encaminhar 
ao Diretor-Geral de Navegação o oficio 
nº 1268 com data de 12 de julho de 1971 
com proposta de alteração das Instruções 
iniciais ‘visando evitar que a DHN se-
ja privada de reconhecer, por ela mesma, 
as contribuições recebidas em prol de seu 
desenvolvimento e aprimoramento, bem 
como aquelas que refletem um grande 
apoio ou uma exemplar dedicação aos 
seus trabalhos’ e sugestão de novo Aviso, 
para aprovação pelo Ministro da Marinha 
das novas Instruções que previam ‘a in-
dicação dos candidatos feita ao Diretor 
de Hidrografia e Navegação, através do 
Conselho Técnico’, como merecedores 
de uma placa de bronze acompanhada 
de diploma concedidos ‘àqueles que pres-
tarem relevante auxilio, bem como, em 
reconhecimento de um serviço específico 
considerado altamente meritório para a 
Hidrografia em geral.’

O Almirante-de-Esquadra Adalberto 
de Barros Nunes, então Ministro da 
Marinha, assinou em 6 de setembro 
de 1971 o Aviso nº 0842 alterando as 
Instruções concernentes ao prêmio ‘Mérito 
Hidrográfico’ destinado a ‘testemunhar 

o reconhecimento da Marinha àqueles 
que executaram um serviço específico 
considerado altamente meritório para a 
Hidrografia.’

Desde então, após as alterações 
aprovadas em 1971, o prêmio foi concedi-
do às seguintes organizações 
1980 – Primeiro Esquadrão de Helicó- 
  pteros de Emprego Geral
1982  –  Comando do Quarto Distrito  
  Naval
1982  –  Instituto de Pesquisas Hidroviárias
1994  –  Banco Real
1994  –  Fundação de Estudos do Mar  
  – FEMAR
2009 – Instituto Nacional de Meteorologia  
  – INMET
2012 – Centro de Adestramento da Ilha  
  da Marambaia 

e às pessoas por suas respectivas 
contribuições

1974  –  Capitão de Longo Curso Ronaldo  
  Cevidanes Nunes Machado  
  (Carta Náutica)
1983 – Comandante Leonardo Trisciuzzi  
  Neto (Navegação ribeirinha na  
  Amazônia) 
1983  – Almirante Maximiano Eduardo  
  da Silva Fonseca (Hidrografia)
1983  –  Servidor Civil João Rodrigues  
  Cária
1989  – Técnico Industrial do AMRJ  
  Darcy de Moraes
1992  – Senhor Paulo Simões Pacheco  
  (Hidrografia)
1992 – Almirante Paulo Gitahy de  
  Alencastro (Hidrografia e  
  Navegação)
1992 – Almirante Alberto dos Santos  
  Franco (Marés) 
2003 –  Comandante Ricardo Carvalho  
  de Almeida (Meteorologia)
2003 – Comandante Altineu Pires  
  Miguens (Navegação)
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2003 – Comandante Ney Dantas  
  (Sinalização Náutica)
2004 – Comandante Alexandre Tagore  
  Medeiros de Albuquerque  
  (LEPLAC)
2011 –  Comandante   João Bosco Rodrigues  
  Alvarenga (Marés)
2013 – Almirante Hélio Leôncio Martins  
  (História Hidrográfica e Naval)

Merece ser citado o fato de es-
se prêmio ter sido concedido em 1983, 
durante a gestão do Contra-Almirante 
Valbert Lisieux Medeiros de Figueiredo 
como Diretor, pela primeira vez a dois 
oficiais de Marinha, ao Almirante 

Maximiano, então Ministro da Marinha, 
e ao Comandante Trisciuzzi, Oficial 
não Hidrógrafo, pelos seus trabalhos na 
Amazônia. O primeiro, dentre outros 
méritos, pelo pioneirismo do levanta-
mento hidrográfico do canal norte do 
rio Amazonas realizado em 1952 como 
Comandante do NHi Rio Branco; e o 
segundo, pelo livro que escreveu sobre 
a navegação ribeirinha na Amazônia 
“Rios da Amazônia – Pequeno Roteiro – 
Coletânea de Dados”. 

A partir daí, o Mérito Hidrográfico 
passou a ser concedido àqueles que mais 
se destacaram em suas áreas de atividade 
ao longo da carreira.
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RESUMO

 Utilizando uma série anual de da-
dos horários de maré medidos na Ponta 
da Armação (RJ) em 2013, foi feito um 
estudo comparativo entre as análises har-
mônicas e as previsões dos programas T_
TIDE e PACMARE. A análise harmô-
nica do T_TIDE é realizada no domínio 
do tempo, enquanto a análise do PAC-
MARE é realizada no domínio da frequ-
ência. Foi calculado o valor da altura do 
Nível de Redução (NR) sob o nível médio 
com as amplitudes das componentes O1, 
K1, M2 e S2 de cada análise harmônica, 
obtendo-se valores praticamente iguais e 
que classificam a maré como Semidiur-
na de desigualdades diurnas. A análise 
harmônica cruzada foi conduzida consi-
derando as constantes via PACMARE 
como referência e série temporal de maré 
prevista do T_TIDE como estação se-
cundária. Identificou-se alta coerência das 
amplitudes com variância praticamente 
nula para as 21 componentes comuns as 
duas análises harmônicas. Com o conjun-

to de constantes harmônicas obtidas em 
cada análise, foi realizada a previsão da 
maré para o mesmo período da maré ob-
servada, obtendo-se alta correlação (0,98) 
entre as previsões de cada programa e erro 
quadrático médio de 13 cm, indicando si-
milaridade entre os métodos. A maré pre-
vista com o T_TIDE teve erro quadrático 
médio de 11 cm em relação à observação. 
Além disso, foi avaliado o erro total dos 
dados provenientes do T_TIDES, sendo 
o erro quadrático médio total de 11,33 cm 
cujo valor é inferior a Incerteza Vertical 
Total (IVT) para Levantamentos Espe-
ciais para profundidade de 20 m.

Palavras-chave: 
Pacmare, T_TIDE, Análise Harmônica, 
IVT, RMSmisfit.

ABSTRACT

Using an annual time series of hour-
ly tidal data measured at Ponta da Arma-
ção (RJ) in 2013, a comparative study  was 
conducted between harmonic analysis and 
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prediction from T_TIDE and PACMA-
RE software. The harmonic analysis from 
T_TIDE is computed in the time domain, 
while PACMARE analysis occurs in the 
frequency domain. Datums for sounding 
reduction (NR) were computed with both 
amplitudes and phases of O1, K1, M2 
and S2 constituents from each harmonic 
analysis, resulting in short errors between 
these methods and classifying the tide as 
semidiurnal with diurnal inequalities. The 
cross-analysis was performed considering 
the constant via PACMARE and the tidal 
time series predicted from the T_TIDE 
as secondary station. High coherence was 
identified with almost zero variance for 
the 21 common components in both har-
monic analysis. Using a set of harmonic 
constants obtained in each analysis, the 
tide prediction was performed to the same 
period of the observed tide resulting high 
correlation (0.98) between time series and 
root mean square error is equal to 13 cm, 
indicating a similarity between the me-
thods. The root mean square error betwe-
en the tide predicted from the T_TIDE 
and the observed tide is equal to 11 cm. 
In addition, the total error of data from 
the T_TIDE was established and shows 
that the total mean square error is equal to 
11,33 cm whose value is less than Total 
Vertical Uncertainty (TVU) to Special 
surveys to depth around 20 m.

Keywords: 
Pacmare, T_TIDE, Harmonic Analysis, 
TVU, RMSmisfit.

1.  INTRODUÇÃO

Os estudos quantitativos da maré 
astronômica estão intimamente ligados 
à região costeira e suas problemáticas, 
uma vez que nesta região as variações 
das amplitudes e velocidades das corren-
tes provocadas pela própria propagação 

da maré são percebidas de maneira mais 
significante.

A aplicação do processo de Análise 
Harmônica (AH) permite uma determi-
nação com o rigor necessário para se de-
finir o nível médio, amplitudes máximas, 
periodicidade característica da maré, bem 
como outros níveis de referência da maré 
astronômica. A importância da AH das 
marés vem sendo evidenciada com fins 
práticos a mais de séculos, como no tra-
balho de Oliveira (1912) que apresenta a 
AH de curto e longo período para o Porto 
do Rio de Janeiro baseado nos diagramas 
de dois marégrafos, um instalado no anti-
go Arsenal de Guerra e outro, próximo da 
Fortaleza de Santa Cruz. 

Assim, a AH auxilia em trabalhos 
nas áreas costeiras como os de engenharia 
civil/militar, nas atividades de dragagem e 
obras de construção de estaleiros, portos 
e bases navais, além de ser fundamental 
nos trabalhos de hidrografia, na redução 
das profundidades para a construção das 
cartas náuticas e culminando assim na se-
gurança das atividades de navegação e na 
salvaguarda da vida humana no mar. 

A análise harmônica da maré é, es-
sencialmente, um método matemático 
para o processamento de dados amostra-
dos de um maregrama, para a determina-
ção das Constantes Harmônicas (CCHH) 
H e G, amplitude e atraso de fase de cada 
CH, respectivamente. Esse método é ba-
seado nas diferentes variações das fases das 
componentes, resultante das diferenças de 
suas frequências angulares. (Franco, 2009). 
Ou seja, quanto maior a diferença entre as 
frequências angulares de duas componen-
tes, mais fácil será discriminar estas com-
ponentes de um sinal composto. 

Diversos métodos vem sendo desen-
volvidos buscando a melhoria na deter-
minação destas CCHH, como podem ser 
verificados nos trabalhos de Godin (1972), 
Foreman (1977), Foreman (1978), Pawo-
wicz et al (2002) e Franco (2009). Em es-
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pecial, estes dois últimos autores fizeram 
uso de ferramentas computacionais para 
desenvolverem pacotes de programas ca-
pazes de agilizar as atividades de AH que 
eram manuais, trocando estas por proces-
samentos digitais, tornando a AH uma 
atividade que despende menos tempo e 
sendo menos susceptível a erros por exaus-
tão humana. No entanto, as aplicações dos 
resultados obtidos na AH devem ser feitas 
com  rigor metodológico e dentro de um 
erro aceitável, e sendo assim, há uma ne-
cessidade de verificação dos resultados ob-
tidos com a aplicação das AH provenientes 
destas ferramentas computacionais. 

Portanto, este trabalho busca   avaliar 
de forma comparativa  os pacotes de pro-
gramas PACMARE e T_TIDE desenvol-
vidos, respectivamente, por Franco (2009) 
e Pawowicz et al (2002) e, assim, mostrar 
o potencial prático de novos pacotes de 
programa, uma vez que a AH do Pacmaré 
já vem sendo utilizada exaustivamente nos 
estudos hidrográficos em âmbito nacional. 

2. OBJETIVOS

Este trabalho objetiva a comparação 
dos métodos de Análise Harmônica  dos 
programas computacionais PACMARE 
e T-TIDE a fim de observar a similarida-
de funcional de ambos os métodos. Para 
tanto,  foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos:

1) Adquirir série temporal de 1 ano  
 das alturas do nível do mar sem  
 lacunas. 

2) Fazer a Análise Harmônica dos  
 dados para trechos da série  
 temporal, a saber, 1 e 12 meses,  
 utilizando os programas PACMA- 
 RE e T-TIDE. 

3) Comparar as Constantes Harmô_
 nicas provenientes da análise. 
4) Calcular e comparar  as alturas do  

 nível médio (Z0) em relação ao  

 Nível de Redução (NR) obtidos  
 com as constantes do PACMARE  
 e do T_TIDE. 

5) Obter as previsões de maré oriundas  
 das constantes harmônicas obtidas  
 com o PACMARE e o T-TIDE. 

3.  METODOLOGIA

Aquisição de Dados

Os dados de alturas observadas da 
superfície do mar são oriundos da esta-
ção da Ponta da Armação, localizada nas 
coordenadas 22º 53.0’ S e 43º 08.1’ W. 
Esses dados foram obtidos entre as 00:00 
h do dia 01/01/2013 e as 23:55 h do dia 
31/12/2013 por meio de um equipamento 
de radar localizado dentro do Complexo 
Naval da Ponta da Armação como esque-
matizado na figura 1.

Figura 1 – Esquema e imagem de satélite da área do 
CNPA onde está localizado o radar. Os círculos em azul 
na porção inferior à esquerda das imagens representam a 
locação do marégrafo de radar.
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Seguidamente, foram efetuadas as AH 
para todas as 6 séries temporais em ambos 
os programas Pacmaré e T-Tide, méto-
dos os quais serão descritos mais a frente. 

Métodos de Análise Harmônica

As AAHH foram calculadas por 
meio de dois métodos os quais se encon-
tram implementados nos pacotes T_TIDE 
e Pacmaré, que agora serão apresentados. 

T_TIDE

O T_TIDE (Pawowicz et al, 2002) 
determina as amplitudes e fases com base 
em algoritmos e códigos em FORTRAN 
descrito por Godin (1972), Foreman 
(1977) e Foreman (1978). Esse método 
baseia-se na análise harmônica do nível 
do mar no domínio do tempo do seguinte 
modo: a fórmula empírica
         R

   z(t)=z0+∑ Ak cos(ωk t – ak)+n(t)       (1)
      k=1    
reproduz com adequada precisão a varia-
ção do nível do mar em um determinado 
local, uma vez que  as constantes harmô-
nicas (Ak, ak) são determinadas a partir 
de um estudo matemático dos dados. O 
significado dos símbolos utilizados são os 
seguintes:

z(t):  nível do mar observado em um ins- 
 tante t;
z0:  nível médio;
ωk:  frequência angular presente nas for- 
 ças geradoras de maré ou criada por  
 interações não lineares;
n(t): contribuição de outros fatores físicos  
 extra maré;
R:  número de componentes harmôni- 
 cas significantes ou resolvíveis; e
(Ak, ak): amplitude e atraso de fase das  
 componentes de índice k.

O método normalmente aplicado 
para obter as constantes harmônicas (Ak, 
ak) é o dos mínimos quadrados, a fim de 
minimizar a diferença entre a equação (1) 
e os valores horários observados do ní-
vel do mar. Considerando que a média 
das diferenças é zero (média aleatória), 
a quantidade que se deve minimizar é o 
quadrado da diferença. As diferenças en-
tre as observações e o modelo harmônico 
são expressas como
                   R

   n(t)=z(t) – z0 –∑ Akcos(ωkt – ak)        (2)
                 k=1    

onde somente z(t) é conhecido inicial-
mente a partir de um conjunto de obser-
vações do nível do mar; z0 

e Ak e ak
 
são 

solicitados e n(t) representa a diferença 
entre as observações e o modelo harmôni-
co. Assume-se que n(t) comporta-se como 
um ruído branco, que implica em n(t)=0 e 
n2(t)=s2, sobre o intervalo (-T, T). s2 é a va-
riância das diferenças ou erro. Assume-se 
que esse erro é o mesmo para toda a série, 
significando estacionaridade. O erro acu-
mulado sobre o intervalo de observação é:
   T    R

    ϵ =∑ [z (t) – z0– ∑ Akcos(ωkt – ak)]
2
    (3)

 t=–T k=1   

A magnitude desse erro depende da  
escolha de z0 e das constantes harmôni-
cas. A condição mais favorável de (Ak,

 
ak) 

é que ϵ seja mínimo sobre o intervalo de 
observações. Matematicamente trata-se    
Akcosak = Xk e Aksenak = Yk , uma vez que 
são lineares. Então, o erro quadrático em 
termos de Xk  e de Yk é:
   T   R

ϵ(Xk,Yk)=∑[z(t)–z0–∑(Xk cosωk t–Yk 
 t=–T k=1 

senωkt)]
2          (4)

A condição para um mínimo é:

	 					∂ϵ	= 0					∂ϵ		= 0
	 ∂Xk' 	 ∂Yk' 



162

k'
 
denotando um valor específico do ín-

dice k.

Executando as derivadas parciais e reor-
ganizando os termos, obtém-se
  T        R   T

∑z (t)cosωkt =∑Xk[ ∑cosωktcosωkt]       (5)
t=–T  k=0 t=–T   
  T         R     T 

∑z (t)senωkt =∑Yk[ ∑senωktsenωkt]      (6)
t=–T   k=1 t=–T   
que são equações normais do sistema li-
near, cuja solução é a determinação das 
incógnitas Xk

 
e Yk. 

PACMARÉ

O método de análise harmônica, 
desenvolvido por Franco & Rock (1972), 
obtém as componentes harmônicas da 
maré, aplicando o Método dos Mínimos 
Quadrados (MMQ ) no domínio das fre-
quências. Para isto, emprega-se a análise 
de Fourier como ferramenta para a elabo-
ração de filtros que dependem essencial-
mente da diferença entre as frequências 
angulares da série de Fourier e de maré. 

Vale lembrar que a exigência da line-
aridade das equações do sistema, quando 
na verdade há interações não lineares na 
maré observada, acarreta algumas limita-
ções na estimativa das constantes harmô-
nicas, que podem ser minimizadas pelas 
componentes harmônicas de águas rasas. 
Ainda assim, os resultados mostram que 
o método é muito eficiente para obter as 
constantes harmônicas da maré. 

A altura da maré na forma real é, num 
instante t,
 Q

y(t) = R0 +∑ Rjcos(ωj t-rj)         (7)
 J=1

onde 
Rj = fj Hj

– rj = V0j + uj – gj

Na forma complexa, a altura da maré as-
tronômica é
         Q

y(t) = ∑ cj e iωjt                  (8)
 J=1

onde cj representa os coeficientes comple-
xos da maré, que podem ser escritos na 
forma

cj = 1 (aj – ibj)    para j≠0                (9)
 2

A altura da maré observada, num instan-
te t, é igual a soma da  maré astronômica 
com o ruído extra maré. 

                                                                          
yOBS(t)=yASTRO(t)+yRUÍDO(t)      (10)

A equação (10) está no domínio de tempo. 
Pode-se representá-la no domínio da fre-
quência, aplicando os coeficientes espec-
trais da maré observada e do ruído
  N–1

cn = 1 ∑ yOBS(kDt)e –iωnkDt     (espectro da maré observada)    
 N K=0                       (11)

  N–1

en = 1 ∑ yRUIDO(kDt) e –iωnkDt      (espectro do ruído)  (12)
 

N K=0                      

Subtraindo a equação (12)  da equação (11) 
e estendendo o somatório até N, tem-se
   N

cn – en=1 ∑[yobs(kDt) – yruído(kDt)]e –iωnkDt  
 N K=0   

–  
1 [yobs(NDt) – yruído(NDt)]e –i ﴾2π   n﴿NDt  

 N NDt 

Visto que yobs(kDt) – yruído(kDt) é igual a maré 
astronômica, dada pela equação (8) e que 
yruído(kDt)/N pode ser desprezado, por ser 
muito pequeno, tem-se
   N   Q

cn – en=  1 ∑ ∑ cjeiωjkDt  e –iωnkDt – 1 yobs(NDt)  
  N K=0 j=–Q N

  Q   N

=  1 ∑ cj ∑e –i(ωn– ωj )kDt – 1 yobs(NDt)  
 N j=–Q  K=0   N



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

163

ARTIGOS

Os coeficientes complexos de Fourier 
da maré observada e do ruído são, 
respectivamente,

cn = 1 (an – ibn)   e    en = 1 (an – iβn ),     
  2

 
2         

As partes real e imaginária são,
     Q

 1(an– αn)+
1 [ yobs(0)–R0]= 1       aj (An , j + An , – j)2 N  2

 
j=1

   

  Q 
 1 (bn– βn) = 1 ∑ bj (An , j – An , – j)                   (14)
2   2  j=1 

                 
onde (An , j + An , – j) e (An , j – An , – j) são os filtros 
de maré, cujos elementos An , j e An , – j  são 

An , j =(– 1)n  sen[(ωn-ωj)(N+1)  Δt⁄2]

 Nsen[(ωn-ωj)Δ́t ⁄ 2]

An , – j = (– 1)n
  
sen[(ωn-ωj)(N+1)  Δt⁄2]

 Nsen[(ωn+ωj)Δ́t ⁄ 2]

Os sistemas (13) e (14) têm N/2 
equações e Q incógnitas. Visto que, em 
geral, N/2>Q, estes sistemas são redun-
dantes e podem ser resolvidos pelo mé-
todo dos mínimos quadrados (MMQ). A 
questão é encontrar os parâmetros aj e bj, 
que tornam mínima a soma dos quadra-
dos dos resíduos. Ou seja,
 

2
 

2∑ αn =mínimo      ∑ βn = mínimo
     Q
onde αn= an+ 2 [yobs(0)–R0]–∑ aj (An, j+An, – j) e  

    

N j=1
 

   Q 
	 	βn– bn – ∑ bj (An, j – An, – j)
  j=1

                              
Comparação das Análises Harmônicas

A comparação dos métodos de AH 
foi feita com base nas variáveis de ampli-
tude (H) e fase (G) para cada componen-
te. Destas foram feitas a comparação por 
diferença variável por variável de cada CH 

(13)

e foi efetuado pela verificação da acurácia 
das AH pelo cálculo de erro pelo RMSE 
equação (15). Outra métrica utilizada para 
a comparação dos resultados obtidos pelos 
diferentes métodos de análise harmônica 
testados é o Erro Quadrático Médio mis-
fit ou, em inglês, Root Mean Square misfit 
(RMSmisfit). Esta métrica é aplicada a ca-
da componente de maré separadamente, 
sendo que para cada componente teremos 
um valor de RMSmisfit. O cálculo é feito 
decompondo cada componente de maré 
nos seus dois “termos” escalares e então 
é calculada a diferença quadrática média 
considerando todos os termos  RMSmisfit 
(16), sendo que, neste último, o RMS é 
calculado para as diversas fases das CH 
em apenas um ponto (THOMAS et al, 
2007; SARASENO et al, 2010). Essas 
equações são apresentadas abaixo. 

RMSE = [n-1∑n [H0 –Hm]2](1/2) (15)
 i=1

RMSmisfit = { ∑ 1 [(H0 cos (G0) – Hm cos (Gm))2 +  2
(H0 sen(G0) – Hm sen (Gm))2 ]}(1⁄2) (16)

Onde H0 e G0 são, respetivamente, a 
amplitude e fase oriundas da AH do T_
TIDE, Hm e Gm as mesmas variáveis pro-
venientes da AH do PACMARE e n o 
número de CCHH provenientes da AH.

Em seguida foi utilizado o método 
de Análise Harmônica Cruzada (AHC) 
para o estudo da coerência e variância en-
tre as CCHH, isso nos permitirá o grau de 
similaridade entre os resultados das aná-
lises feitas pelo T_TIDE e PACMARE 
(FRANCO, 2009).

Para uma análise prática das AAHH 
foi efetuado o cálculo dos níveis de redu-
ção da maré para medir a proximidade 
entre os resultados das AHH. Assim, fo-
ram calculados o coeficiente de Courtier 
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(Courtier, 1928), o 2k e o Z0, segun-
do as equações abaixo. O coeficiente de 
Courtier relaciona as principais CCHH 
diurnas e Semidiurnas para classificar o 
tipo de maré pela equação (3).

C=  H(K1)+H(O1)                    (17)
  H(M2)+H(S2)

Assim, 0<C≤0,25 se caracteriza 
marés Semidiurnas (SD), 0,25<C≤1,50 
caracteriza marés Semidiurnas com de-
sigualdade diurna (SDD), 1,50<C≤3,00 
caracteriza marés Mistas (M) e C>3,00 
caracteriza marés Diurnas (D).

Após isso, seguimos para o cálculo do Z0 
que depende do tipo de maré. Para as ma-
rés SD, M e D utilizou-se respectivamen-
te as equações (18), (19) e (20).

Z 0. SD=H(M 2)+H(S 2)+H(N2)+H(K 2)             
  (18)

Z 0 . M=H( M 2)+H(S 2)+H(K 1)+H(O 1)              
  (19)

Z0.D=H(M2)+H(S2)+H(K1)+H(O1)+H(P1)    
  (20)

O cálculo de Z0  para as marés SDD está 
condicionado ao valor de 2k que é calcu-
lado pela equação (21) abaixo.

2k=G(M2)–[G(O1)+G(K1)]                 (21)

E assim, o cálculo Z0.SDD  é determi-
nado em função do valor de 2k segundo o 
estabelecido a seguir. Assim, com o Z0  se-
rá comparada a estimativa do nível abaixo 
do nível médio do mar.

Se, –2°<2k<2°:Z0.SDD= H(M2) + H(S2) +H(N2)      (22)
 

Se, 2k = 180±2:Z0.SDD=H(M2)+H(S2)+H(N2)+H(O1)+H(K1)    (23)

Se, 2k ≠ 180±2:Z0.SDD=H(M2)+H(S2)+H(O1)+H(K1)+ H(P1)    (24)

Terminada a verificação direta das 
CCHH de ambos os métodos, optou-se 
por comparar as previsões geradas com 
base nas CCHH resultantes. Assim, cal-
culou-se uma série temporal prevista ho-
rária para o mesmo período dos registros 
de maré, de 1 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2013. Para estas séries foram calculados 
RMSE como descrito na equação (15) e o 
coeficiente de correlação (r), equação (25) 
que nos permite determinar a direção e o 
grau da relação linear entre duas variáveis 
quantitativas (MOORE, 2007).

r = ∑n   (Pi – P)(Oi – O)     (25)
 

i=1       (n–1) Sp So   

P = altura dos dados previstos;
O = altura dos dados observados;

S  = variâncias relativas às alturas; e
n = número de amostras de altura de cada 
série temporal.

Além das estatísticas entre os da-
dos previstos, foram calculados RMSE, 
Correlação e Resíduo (isto é, diferença 
entre o observado e o previsto) das pre-
visões confrontadas com os dados obser-
vados, obtendo assim, a proximidade da 
previsão utilizando as CCHH e os dados 
de campo.

Por fim, foi calculada a Incerteza 
Vertical Total (IVT) para ser utilizada co-
mo referência para a comparação entre os 
métodos e a comparação dos métodos com 
os dados in situ. O cálculo foi feito segun-
do o proposto por OHI/DHN (2008). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise Harmônica 

Obteve-se a análise harmônica pa-
ra a Ponta da Armação com dados horá-
rios da altura do nível do mar, relativos 
ao ano de 2013, utilizando os programas 
T_TIDE e PACMARE. Na Tabela 1 po-
de-se observar as constantes harmônicas 
comuns as duas análises. 

Pode-se observar que a diferença 
máxima entre as amplitudes é 0,53 cm 
para a componente de água rasa SN4, 
sendo o erro médio quadrático com 95% 
de confiança igual a 0,54 cm. Ressalta-se 
que tal diferença deve-se basicamente à 
componente SN4, com as demais compo-
nentes com erro de milímetros a décimo 
de milímetros.

Com essas componentes comuns re-
alizou-se uma análise cruzada a fim de ve-
rificar a coerência entre as mesmas, cujos 
resultados estão apresentados na Tabela 2. 
Considerou-se a análise harmônica de um 
ano do PACMARE como estação de re-
ferência, sendo a análise do T_TIDE para 
o mesmo período, a estação secundária.

Os atrasos de fase de ambos os pro-
gramas apresentaram diferenças inferio-
res a 5º, com exceção das componentes 
L2, 2N2, MK3 e 2SM6. Dessas últi-
mas a maior diferença entre T_TIDE e 
PACMARE foi -25,34º para a L2, cuja 
amplitude é pequena (menor que 2 cm). 
As componentes M2, O1 e P1, cujas fases 
são consideradas no cálculo do Z0

,
 espe-

cificamente para a determinação de 2k, a 
fim de decidir qual é a expressão adequa-
da para Z0,

, 
têm atrasos de fase semelhan-

tes, como pode ser observado na Tabela 2.

Essa incerteza é calculada relativa a 95% 
do nível de confiança se referindo à esti-
mativa do erro derivado da combinação 
de erros aleatórios e residuais resultante 
da correção de erros sistemáticos. Assim a 
IVT é calculada segundo a equação:

                IVT=√(b×d)2 + a2      (26)

Na qual:

a :  representa aquela parcela da in- 
  certeza que não varia de acordo  
  com a profundidade.
b :  é um coeficiente que representa  
  aquela parcela da incerteza que va- 
  ria de acordo com a profundidade.
d :  é a profundidade.
b×d :  representa aquela parcela da incer- 
  teza que varia de acordo com a pro- 
  fundidade.

O cálculo do IVT foi efetuado segundo os 
parâmetros utilizados nos levantamentos 
hidrográficos mais rigorosos, denomina-
do Ordem Especial. Para tanto, segundo 
OHI/DHN (2008), deve-se utilizar os 
seguintes valores para os parâmetros mí-
nimos:

a :  0.25 m.
b : 0.00075

O valor batimétrico médio utilizado 
para a estimativa do IVT foi de 20 me-
tros, uma vez que devido as característi-
cas da Ordem Especial, é improvável que 
esses levantamentos sejam conduzidos em 
águas cujas profundidades ultrapassem os 
40 metros. 
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Tabela 1 – Componentes comuns das análises harmônicas do T_TIDE e do 
PACMARE. H (amplitude em centímetros) e g (atraso de fase corrigido para 

o fuso legal em graus)

Em relação à diferença entre os atra-
sos de fase pode-se observar que os maio-
res atrasos ocorreram nas componen-
tes Q1, P1, L2, 2N2, K2, MO3, MK3, 
2MS6 e 2SM6, dentre as quais P1, L2, 
2N2, K2, MK3 e 2SM6 são as que resul-
taram em erros superiores a 5°. Tais erros 
representam um atraso no tempo em mi-
nutos de respectivamente 35, 51, 40, 23, 
18 e 6 minutos. Desses atrasos o que de-
ve ser observado com mais atenção é o da 
componente K2, pois é a única com am-
plitude superior a 5 cm, o que poderá ser 
relevante na previsão de maré. 

As componentes de águas rasas 
comuns as duas análises apresentaram 
constantes harmônicas praticamen-
te iguais. As diferenças de amplitude 
não ultrapassaram 0,1 cm, exceto para 
a componente SN4, cuja diferença foi 
0,53 cm, enquanto que a diferença entre 
os atrasos de fase não ultrapassou 6, 13º, 

exceto para MK3 e 2SM6, que são com-
ponentes de amplitude muito pequena, 
especialmente a última. 

Com essas componentes comuns 
realizou-se uma análise cruzada a fim 
de verificar a coerência entre as mesmas, 
cujos resultados estão apresentados na 
Tabela 2. Considerou-se a análise har-
mônica de um ano do PACMARÉ como 
estação de referência, sendo a análise do 
T_TIDE para o mesmo período a esta-
ção secundária. 

Com exceção da L2 (0,97), as prin-
cipais componentes semidiurnas e diur-
nas (Q1, O1, K1, P1, N2, M2, S2 e K2) 
e as principais de águas rasas (MN4,M4 
e MS4) apresentaram coerência 1, signi-
ficando que as CCHH obtidas pelos dois 
métodos de análise harmônica no domí-
nio do tempo (T_TIDE) e da frequência 
(PACMARÉ) são altamente coerentes 
com variância próxima de zero. 
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Tabela 2 – Resultado da análise cruzada entre as constantes harmônicas do 
PACMARE e do T_TIDES

Cálculos do Coeficiente de Courtier e 
do Z0

Após a avaliação das CCHH prove-
nientes diretamente da AH, calculou-se o 
Coeficiente de Courtier com as constan-
tes de ambos os programas anteriormente 
apresentadas na Tabela 1 e os resultados 
se encontram a seguir.

CT_Tide =  

CPacmare = 

Como resultado foram obtidos os valo-
res adimensionais de 0,32 e 0,31 para CT_Tide 
e Cpacmare. Portanto, os coeficientes são pra-
ticamente iguais significando que utilizando 
as CCHH proveniente de ambos os méto-
dos, foi obtida, para a Ponta da Armação, 
a mesma classificação de maré, que segun-
do Franco (2009) é denominada Semi- 
diurna com Desigualdades Diurnas (SDD). 

Logo, para a análise de um nível de 
referência determinou-se o valor de Z0. 
Primeiramente, sabendo-se da classifica-
ção SDD para ambos métodos calculou-
-se o índice 2k com as constantes do T_
TIDE e do PACMARÉ: 

2kT.Tide = 86,05º - [91,3º + 146,56º] = -151,81º ou -151,81º +360º = 208,19º

2kPacmare  = 87,17º - [89,58º + 149,72º] = -151,13º ou -151,13º + 360º = 208,87º
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Para os índices 2kT.Tide e 2kPacmare obteve-
-se os valores 208,19º e 208,87º, respec-
tivamente, assim, tem-se novamente a si-
milaridade dos valores calculados a partir 

das AAHH de ambos os programas. Es-
tando os valores de 2k entre 180º e 360º, 
foi conduzido o cálculo de Z0

 
 da seguinte 

maneira: 

Z0  = H(M2) + H(S2) + H(K1) + H(O1) + H(P1)

 Z0T.Tide  = 34,54 cm + 19,06 cm + 6,25 cm + 10,92 cm + 2,12 cm = 72,89 cm

Z0Pacmare  = 34,69 cm + 18,74 cm + 5,62 cm + 11,14  cm + 1,86 cm = 72,05 cm

A partir da equação para cálculo do Z0  
relativa ao 2k foram obtidos os valores 
para Z0T.Tide e Z0Pacmare de 72,89 cm e 72,05 
cm, respectivamente, obtendo valores 
com menos de 1 cm de diferença. Então 
os valores de Z0

 
são praticamente iguais, 

sendo o calculado com as constantes do 
T_TIDE ligeiramente maior.

Erro Quadrático Médio Incluindo 
Atraso de Fase (RMSmisfit)

A figura 2 apresenta o RMSmisfit 
da AH do PACMARE confronta-
da com a AH do T_TIDE discretizada 
por CH. Em média os resultados apre-
sentaram um desvio de 0,28 cm entre as 

CCHH, estando portanto em evidência 
as CCHH K2, S2, 2N2, L2, K1 e M2, 
em ordem decrescente de erro. Dentre es-
tas 6 CCHH, a K2 e S2 representam os 
pontos de divergência crítica entre as duas 
AAHH, uma vez que as duas são respon-
sáveis por 29,5% e 21,3% do erro quadrá-
tico médio, totalizando em mais de 50% 
do RMSmisfit total calculado, que foi de 
5,95 cm. 

Uma vez que esta estimativa do er-
ro leva em consideração a amplitude e a 
fase das componentes verifica-se que as 
componentes K2 e S2 são as maiores con-
tribuintes para a coerência da forma e da 
altura das séries temporais previstas no 
T_TiIDE e no PACMARE. 

Figura 2 – Resultado do RMS por componente harmônica provenientes das AH do PACMARE e 
T_TIDE a partir de uma série temporal de 12 meses de observações.
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Comparação de Séries Temporais Pre-
vistas e Observada

Foram realizadas as previsões nu-
méricas com as constantes julgadas sig-
nificativas por cada um dos programas, 
para valores horários do período compre-
endido de janeiro a dezembro de 2013. 
Além das 21 CCHH comuns obtidas por 

ambos os métodos, foram consideradas na 
previsão mais 19 componentes na lista do 
T_TIDE e mais 51 componentes na lista 
do PACMARE.

A partir das alturas previstas, obti-
vemos as estatísticas de resumo RMSE 
e Coeficiente de Correlação, que foram 
compiladas nas Tabelas 3 e 4 abaixo.

Tabela 3 – Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) com um nível de confiança de 
95% entre as alturas de maré previstas pelos programas PACMARE e T_TIDE e 

entre essas e as alturas observadas.

Tabela 4 – Coeficiente de correlação (r) com um nível de confiança de 95% entre as 
alturas de maré previstas pelos programas Pacmare e T_Tide e entre essas 

e as alturas observadas.

Observando ambas as tabelas, nota-
-se uma melhor acurácia quando compa-
rados com os dados observados do que en-
tre si, o que pode estar relacionado tanto 
com as diferentes amplitudes e atrasos de 
fase entre as componentes comuns, quanto 
com o fato de os métodos estimarem com-
ponentes significativas diferentes. Além 
disso, verifica-se a alta correlação entre os 
métodos e entre estes e a maré observa-
da, significando que as séries temporais de 
maré previstas estão concordantes entre si 
e oscilam conforme a realidade quando 
comparadas com a maré observada, com 
valores de 0,98 e 0,99 para o T_TIDE e o 

PACMARE, respectivamente. Essa acu-
rácia e concordância entre as alturas pre-
vistas e observadas podem ser observadas 
na figura 3. 

A crítica dos números relativos ao 
RMSE das alturas pode ser feita compa-
rando-os com o IVT médio, que segundo 
OHI/DHN (2008) pode ser calculado da 
seguinte maneira para uma profundidade 
de aproximadamente 20 m:

IVTreferência=±√(0,00075×20)2+0,252

IVTreferência=±0,25m
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Figura 3 – Janela de aproximadamente um mês da série temporal anual de alturas horárias 
provenientes das previsões feitas nos programas PACMARE (FRANCO), em vermelho, e T_TIDE 

(TTIDE), em azul. Nestas séries foram sobrepostas, no mesmo período, dados observados sem o 
nível médio (OBSF), em amarelo, e as diferenças entre os dados observados e as previstas, em verde a 

diferença em relação ao T_TIDE e em marrom em relação ao PACMARE.

Sendo assim, em uma análise com-
parativa com o IVT, observa-se que o 
RMSE entre as alturas provenientes das 
marés previstas pelo T_TIDE e pelo 
PACMARE, e as alturas observadas, que 
é de 11,33 cm e 9,96 cm, respectivamente, 
o que é inferior à metade do valor do IVT, 
que é de ± 25 cm.  Este resultado nos per-
mite afirmar que o T_TIDE reproduz re-
sultados com uma acurácia próxima à do 
PACMARE, e considerando o RMSE 
como um erro significativo relacionado à 

variação vertical, ambos os dados são re-
presentativos em relação ao IVT. 

Com o programa PACMARE obte-
ve-se as alturas e os horários das preamares 
e baixa-mares as quais estão apresentadas 
nas Tabelas 5 e 6 para 3 dias de quadratura 
e de sizígia, respectivamente. Nesses resul-
tados é marcante a concordância entre os 
horários e as alturas das preamares e baixa-
-mares com diferenças que não excederam 
6 min e 3 cm, respectivamente, nos perío-
dos de quadratura e sizígia analisados.

Tabela 5 – Previsão de preamares e baixa-mares em 3 dias de quadratura calculadas a 
partir das séries previstas com as CCHH provenientes do T_TIDE e PACMARE.
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Tabela 6 – Previsão de preamares e baixa-mares em 3 dias de sizígia calculadas a par-
tir das séries previstas com as CCHH provenientes do T_TIDE e PACMARE.

5.  CONCLUSÕES 

O T_TIDE reproduz resultados 
com acurácia próxima à do PACMARE, 
de forma que pode ser utilizado em aná-
lises harmônicas, cálculos do Nível de 
Redução e previsões de maré. Sendo 
o T_TIDE um método computacional 

implementado em MATLAB, o qual é 
amplamente utilizado em análises oce-
anográficas, isso permite sua fácil uti-
lização dentro de uma análise completa 
envolvendo plotagem de dados, como, 
por exemplo, na confecção de cartas de 
corrente de maré e cartas cotidais. 
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RESUMO 
Este artigo tem como eixo dire-

tor a Publicação Especial S-44 5a edi-
ção de fevereiro de 2008 da Organização 
Hidrográfica Internacional. Concentra-
se no Planejamento do Levantamento 
Hidrográfico e no seu arcabouço bá-
sico de apoio. Aborda alguns dos por-
quês que fazem do Planejamento e do 
Reconhecimento as duas mais importan-
tes atividades do levantamento hidrográ-
fico e resgata o papel da antiga poligonal 
principal da DHN, adaptada às modernas 
tecnologias, para expandir a rede GPS. O 
principal objetivo deste artigo é colaborar 
com o processo ensino-aprendizagem dos 
cursos ministrados pela Superintendência 
de Ensino da DHN. Nas considerações 
finais, destaca-se que o melhor serviço de 
campo é o de gabinete corroborando, as-
sim, a importância do Planejamento e do 
Reconhecimento.

Palavras-Chave:
Especificações para LH, Sinalização 
Topográfica, Planejamento de poligonal, 
Cálculo de poligonal na projeção UTM, 
Tolerâncias na poligonação, rastreio GPS, 
Datum vertical.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO DE 
LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO E O APOIO 

TOPOGEODÉSICO
Prof. Antonio Vieira Martins1

ABSTRACT
This article is based on the 

Special Publication S-44, 5th edition 
February 2008, of the International 
Hydrographic Organization. It focuses 
on Hydrographic Survey and Planning 
in its basic framework of support. It 
addresses some of the reasons that 
make planning and reconnaissance the 
two most important activities of hydro-
graphic survey and rescues the role of 
the old main polygonal of DHN, adap-
ted to modern technologies, to expand 
the GPS network. The main purpo-
se of this article is to collaborate with 
the teaching-learning process of cour-
ses offered by the Superintendency of 
Education of DHN. In the final consi-
derations, it is emphasized that the best 
field service is the office, thus confir-
ming  the importance of planning and 
field reconnaissance.

Keywords:
Specifications for LH, Topographic 
signs, polygonal Planning, polygonal 
calculation inprojection UTM, toleran-
ces in polygonal, GPS tracking, vertical 
datum.

¹ MSc Geomática, Engenheiro Cartógrafo e Civil, Professor Aposentado da UERJ e da DHN.
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1.  INTRODUÇÃO

Este artigo tem início com os 
requisitos mínimos utilizados nos 
Levantamentos Hidrográficos – LH re-
comendados pela S-44 da OHI, 5a edi-
ção e supõe que o planejamento do ar-
cabouço básico de apoio ao LH é feito 
logo após o planejamento do LH. Este 
planejamento orienta o anteprojeto da re-
de geodésica local, rastreada por GPS. O 
artigo também cita as fontes que contri-
buem para a incerteza total horizontal da 
profundidade, mas não as quantifica, por 
fugirem ao escopo deste artigo. O artigo 
procura justificar a metodologia adotada 
na implantação do referido arcabouço bá-
sico ao partir de pontos de maior preci-
são existentes no Brasil, a Rede Brasileira 
de Monitoramento Contínuo – RBMC. 
Partindo desta rede, mostra o encadea-
mento de vários métodos com os respecti-
vos instrumentos, de maneira que o leitor 
perceba o aumento das incertezas desde a 
RBMC até a incerteza da posição hori-
zontal da profundidade. No decorrer da 
apresentação dos métodos utilizados são 
feitas várias considerações de modo que se 
explore ao máximo as novas tecnologias 

de medição e cálculo. O artigo também 
aborda a questão do datum vertical do 
LH e faz algumas considerações sobre as 
incertezas dos elementos definidores de 
uma estação maregráfica.

2.   REQUISITOS  MÍNIMOS 
DOS  LEVANTAMENTOS 
HIDROGRÁFICOS

Os requisitos mínimos para os LH 
das diversas ordens estão contidos na Tabela 
1, onde estão definidos os valores admis-
síveis da incerteza total na determinação 
do posicionamento, designada por Total 
Horizontal Uncertainty - THU e da incer-
teza total na medição das profundidades, 
designada por Total Vertical Uncertainty 
- TVU. A máxima THU admissível va-
ria segundo a ordem do LH, sendo fixa 
para a Ordem Especial e dependendo da 
profundidade reduzida d para as restantes 
ordens. Os Levantamentos Hidrográficos 
são classificados em 4 ordens em função da 
área a sondar e do tipo de navegação espe-
rado. Para cada uma das ordens estão es-
tabelecidos requisitos mínimos que foram 
internacionalmente definidos. As ordens 
são Especial, 1a, 1b e 2. 

Tabela 1 - Alguns Requisitos Mínimos dos Levantamentos Hidrográficos

ORDEM 

Exemplos de 
Áreas Típicas 

Máxima THU 
admissível 

(a um Nível de 
Confiança de 

95%) 

Máxima TVU 
admissível 

(a um Nível de

Confiança de 
95%) 

Capacidade de 
Detecção 

de Estruturas 

Métodos 
e 

Equipamentos 
Recomendados 

 
ESPECIAL 

Áreas onde o resguardo à quilha 
é crítico, 

normalmente com 
profundidades inferiores 

a 40 m. 

2 m 
a = 0,25 m 
b = 0,0075 

 
Estruturas 

cúbicas com 
aresta superior 

a 1 m. 

 
Medição de 

profundidades ao 
longo de faixas 
com SMF ou 
medição de 

profundidades ao 
longo de perfis, 

complementadas 
pelos dados de 
um sistema de 

varrimento, 
SFS com SL. 
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      1 

        
a 

Áreas com profundidades 
inferiores a 100 m e onde o 
resguardo à quilha é menos 

crítico, mas onde possam existir 
estruturas com interesse para a 

navegação de superfície. 

    5 m + 0,05 * d 
a = 0,5 m 
b = 0,013 

Estruturas 
cúbicas com 

aresta superior a 
2 m em fundos 

até  40m; 
Em fundos 

superiores, aresta 
superior a 10% 

da profundidade. 

Medição de 
profundidades ao 
longo de faixas 
com SMF ou 
medição de 

profundidades ao 
longo de perfis, 

complementadas 
pelos dados de 
um sistema de 

varrimento.

b 

Áreas com profundidades 
inferiores a 100 m e onde o 

resguardo à quilha não é um 
requisito para a navegação de 

superfície esperada para a área

                    5 m + 0,05 * d a = 0,5 m       b = 0,013 

2 
Áreas com profundidades superiores 
a 100 m, não requerendo busca total 

do fundo.
20 m + 0,10 * d 

 A fórmula que permite calcular o 
valor máximo admissível de TVU para 
um determinado levantamento reconhece 
que existem erros dependentes e indepen-
dentes da profundidade. Os parâmetros 
"a" e "b" dados pela Tabela 1 para cada 
Ordem, juntamente com a profundidade, 
permitem calcular o valor do TVU para 
uma profundidade específica a um nível 
de confiança de 95%: 

TVU(95%) = ±√ a2+(a2 + b * d)2

onde:
a = representa a incerteza que não 

varia com a profundidade; 
b = coeficiente que representa a in-

certeza que varia com a profundidade;
d = profundidade reduzida;
b*d = representa a incerteza que va-

ria com a profundidade.

3.  PLANEJAMENTO 
DOS   LEVANTAMENTOS 
HIDROGRÁFICOS 

Na grande maioria dos casos, o ob-
jetivo principal do LH é a coleta de dados 

para produção ou atualização da carto-
grafia náutica para efeitos de segurança da 
navegação. Os LH destinados para outros 
fins, como para controle de obras marí-
timas ou cálculo de volumes oriundos da 
dragagem, por exemplo, podem ser plane-
jados e executados de acordo com requisi-
tos específicos. No entanto, independen-
temente do propósito do LH, este deve 
ser classificado com a Ordem que mais se 
adequar à área a sondar e ao tipo de na-
vegação esperado, devendo ser respeitados 
os requisitos mínimos, em conformidade 
com a Tabela 1. Na fase do planejamen-
to, deverão ser elaboradas as Instruções 
Especiais para Levantamento – IE que 
devem conter todas as especificações e 
orientações técnicas para a execução do 
LH.

O planejamento do LH se inicia 
tendo em mente a Ordem, a profundidade 
média e características da área de sonda-
gem e as condições ambientais esperadas. 
Faz-se a consulta das cartas náuticas exis-
tentes sobre as quais se desenha o antepro-
jeto da distribuição espacial das linhas de 
sondagem, o espaçamento entre elas e das 
linhas de verificação. Este anteprojeto será 
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justificado na fase de Reconhecimento, no 
terreno. No anteprojeto pode-se conside-
rar dois casos: o primeiro é se ter como 
condição prévia o método e o equipa-
mento de sondagem; no segundo caso, 
eles podem ser selecionados. A área a ser 
sondada pode ter características tais que, 
obriguem a utilização de mais de um mé-
todo e os respectivos equipamentos para 
atender à medição de profundidades mui-
to próximas ao cais ou que possam consis-
tir em perigo à navegação, por exemplo.

4.  LEVANTAMENTO 
TOPOHIDROGRÁFICOS

Se for preciso, poderão ser utilizados 
métodos de topografia, para completar o 
LH, para efetuar a ligação mar-terra em 
zonas de espraiado ou de rocha que cobre 
e descobre, por exemplo.

Qualquer que seja o método topo-
gráfico utilizado, deve-se procurar que 
sejam, no mínimo, respeitados os requisi-
tos da Ordem do LH em causa, em con-
formidade com a Tabela 1. Na aquisição 
dos dados por métodos topográficos, es-
tes podem ser referidos a um sistema de 
projeção diferente do sistema do LH. É 
necessário conhecer a relação entre os dois 
sistemas para que estes dados sejam ade-
quadamente convertidos para o sistema 
de projeção do LH. Por exemplo, a carta 
náutica a ser produzida adota a projeção 
de Mercator, todavia a área de aproxima-
ção do porto pode ser mapeada segundo a 
Noção do Plano, que é uma simplificação 
da projeção de Mercator no que diz res-
peito à variação do espaçamento entre os 
paralelos da carta. Neste caso, o compri-
mento do arco de um minuto de meridia-
no, calculado na latitude média do Plano, 
é considerado constante. As escalas do 
Plano variam de 1:25.000 até 1:10.000. 
Nas áreas de perigo à navegação e para 
as Folhas de Bordo – FB, usam-se a pro-
jeção Universal Transversa de Mercator 

– UTM ou LTM, em escalas maiores do 
que 1:10.000.

4.1. Posicionamento 
 
As posições obtidas durante um LH 

devem ser referidas a uma Rede Geodésica 
adequada, devidamente estabelecida e re-
ferenciada. De preferência, todas as posi-
ções deverão estar referidas ao WGS 84. 
Se, por ventura, existirem pontos de LH 
anteriores em outro Datum, deve-se fazer 
a transformação do Datum antigo para o 
WGS 84. 

4.2.  Incerteza Horizontal 

Neste momento, a incerteza hori-
zontal refere-se à incerteza na posição da 
sondagem. Esta é afetada por diferentes 
fontes de incerteza, tais como:

a) Incerteza do sistema de 
posicionamento; 

b) Incerteza do feixe e da distância; 
c) Incerteza associada ao modelo de 

trajetória do feixe (incluindo a velocidade 
de propagação do som na água) e o ângulo 
do feixe; 

d) Incerteza na determinação da 
proa da embarcação; 

e) Incerteza do alinhamento do 
transdutor ou dos transdutores; 

f) Incerteza da localização e alinha-
mento dos diferentes sensores; 

g) Incerteza da determinação dos 
movimentos da embarcação (i.e. balanço 
e caturro); 

h) Incerteza dos offsets do sistema de 
posicionamento; e

i) Incerteza na sincronização em 
tempo dos sistemas de posicionamento, 
de medição de profundidades e da deter-
minação dos movimentos da embarcação.

Todas estas fontes contribuem para 
a Total Horizontal Uncertainty – THU. 
Um modelo estatístico deve ser adotado 
de forma a combinar todas as fontes de 



ANAIS HIDROGRÁFICOS – DH3 – LXXI

177

ARTIGOS

incerteza com o intuito de determiná-las 
no posicionamento. A incerteza nas posi-
ções obtidas deverá ser calculada para um 
nível de confiança de 95% e deverá ser re-
gistrada juntamente com os dados.

No caso de serem instalados em 
terra equipamentos que permitam deter-
minar ou melhorar o posicionamento no 
LH (v.g. DGPS), a incerteza da posição 
do equipamento relativamente ao sistema 
geodésico deve ser tida em conta no cál-
culo do THU.

4.3.  Rede Geodésica Local

O posicionamento num LH de-
ve-se apoiar em pontos de uma Rede 
Geodésica adequada devidamente esta-
belecida e referenciada à Rede Brasileira 
de Monitoramento Contínuo – RBMC, 
estabelecida pelo IBGE e mostrada na 
figura 1 a seguir. Os círculos assinalam 
uma abrangência de 100 km da respectiva 
estação.

Portanto, um anteprojeto da Rede deve 
ser elaborado logo após o término do an-
teprojeto do LH. Se existirem vértices de 
Rede Geodésica de LH anteriores, eles 
deverão ser considerados no anteprojeto 
para que, no Reconhecimento, eles sejam 
identificados e se avalie o seu estado de 
conservação bem como a respectiva inter-
visibilidade e visibilidade para a área de 
trabalho que se destinam.

A Rede Geodésica Local, de pre-
ferência, deverá abranger toda a área do 
LH. Entretanto, esta hipótese poderá ter 
como implicações a localização de alguns 
de seus vértices em situações tais que os 
quesitos de intervisibilidade e visibilida-
de, já mencionados, fiquem prejudicados. 
Além disso, se as coordenadas dos vérti-
ces forem determinadas por rastreamento 
de satélites GPS, a localização deles de-
verá permitir a intervisibilidade para toda 
a constelação GPS, pois o rastreamento 
tem que ser simultâneo em todos os vérti-
ces onde se instalarem os receptores GPS. 
No Reconhecimento, entre outros cuida-
dos, deve-se ter atenção para a existência 
de possíveis interferências aos sinais emi-
tidos pelos satélites, bem como de estru-
turas que possam causar-lhes reflexões, 
originando o multicaminhamento dos 
sinais. Nestes casos, causariam erros nas 
coordenadas dos vértices da Rede.

Dois dos vértices da Rede 
Geodésica Local devem ser interligados 
à RBMC. Um deles, se possível, deverá 
estar situado próximo ao centro da área 
do LH. Durante o ajustamento da Rede 
Geodésica Local, as coordenadas deste 
ponto serão transportadas para os demais 
vértices. Isto possibilitará que se mini-
mize a propagação dos erros. O rastreio 
GPS da Rede Geodésica Local e da sua 
interligação com a RBMC devem ser pre-
cedidos por um criterioso planejamento. 
Este planejamento inicia pela escolha do 
dia e do período desse dia que se dispo-
nha da maior quantidade de satélites GPS 

Figura 1 – RBMC em 2011 (Fonte IBGE)

A seleção dos locais onde se materiali-
zarão os vértices da Rede Geodésica Local 
é feita na ocasião do Reconhecimento. 
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no céu. O posicionamento deles, entre si, 
deverá acarretar o maior volume da pirâmi-
de formada por eles e a estação de rastreio. 
Os satélites formam a base da pirâmide 
e a estação de rastreio, o vértice. Um alto 
valor do volume da pirâmide ocorre com 
um grande espaçamento entre os satélites 
e isto acarreta uma baixa diluição da pre-
cisão na determinação das coordenadas da 
estação rastreadora. Essa diluição pode ser 
na planimetria (PDOP) ou na altimetria 
(VDOP). Para selecionar o período do dia 
do rastreio é preciso dispor do almanac, que 
é o conjunto de efemérides da constelação 
GPS, que é disponibilizado na Internet ou 
pelo rastreio da constelação de satélites por 
cerca de 15 minutos. O período seleciona-
do deve ser tal que o PDOP seja menor do 
que 5. Em geral, as efemérides correspon-
dem a uma data anterior à data do rastreio 
a ser realizado. Entretanto, a configuração 
das órbitas dos satélites e de suas posições 
nas respectivas órbitas variam pouco no 
tempo e no espaço.

A duração mínima do rastreio é de 
40 minutos e deve ser acrescida de um va-
lor, em minutos, numericamente igual ao 
dobro da distância x que separa as estações 
rastreadoras, em quilômetros. Portanto, 
em linguagem matemática, pode-se es-
crever que a duração y do rastreio é, em 
minutos: 

y = 2x + 40

Esta duração permite que se tenham 
observações redundantes, requisito man-
datório para a aplicação do método dos 
mínimos quadrados – mmq, para a obten-
ção dos valores mais prováveis das coor-
denadas da estação rastreadora e das suas 
incertezas. Ao final do ajustamento as in-
certezas são apresentadas na forma de uma 
matriz, a matriz de variância-covariância 
(MVC). A solução do posicionamento 
pelo GPS pode ser entendida, em termos 
didáticos, pela noção de lugar geométrico 

(LG). O LG da posição da estação ras-
treadora é a superfície de uma esfera cujo 
centro é o satélite de coordenadas conhe-
cidas. A interseção de quatro esferas de-
fine um ponto no espaço tridimensional, 
sem interferência dos erros dos relógios.

Portanto, a quantidade mínima de 
satélites rastreados é quatro. Entretanto, 
para se ter observações redundantes é pre-
ciso rastrear mais de quatro satélites, no 
mesmo instante, ou rastrear esse grupo de 
quatro satélites em diferentes instantes, 
chamados épocas, ao longo de suas órbitas 
no decorrer do tempo do rastreio. No caso 
de mais de quatro satélites estarem dispo-
níveis, escolhem-se conjuntos de quatro 
deles tais que as esferas de cada conjunto 
se interceptem ortogonalmente ou o mais 
próximo desta situação. Esta descrição 
corresponde ao método de posicionamento 
absoluto onde apenas um rastreador é uti-
lizado. No caso da interligação da Rede 
Geodésica Local à RBMC e no rastreio 
para a implantação da rede local, utiliza-
-se o método relativo onde se usam dois 
rastreadores, um deles está, permanente-
mente, estacionado no vértice da RBMC 
e o outro, temporariamente, no vértice 
que interligará a Rede Geodésica Local à 
RBMC. 

A solução do problema do posicio-
namento pelo método relativo é um vetor 
cuja origem está no vértice de coordenadas 
conhecidas, no caso o vértice da RBMC 
e a sua extremidade é no vértice a deter-
minar. Este vetor é denominado Linha de 
Base – LB. Uma importante consideração 
que se pode fazer é realizar uma consul-
ta prévia ao IBGE para saber se a estação 
da RBMC escolhida no planejamento do 
rastreio estará operante no dia do rastreio. 
Caso não esteja, deve ser escolhida outra. 
É aconselhável utilizar mais de uma esta-
ção da RBMC para que a estação a deter-
minar seja controlada.

No rastreio entre os vértices da Rede 
Geodésica Local também se usa o método 
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relativo e, se o comprimento das LB for 
da ordem de 20 km ou maior, utilizam-se 
rastreadores de dupla frequência da onda 
portadora, L1 e L2, dos sinais emitidos 
pelos satélites para permitir a correção 
do efeito das condições meteorológicas e 
ionosféricas.

Em princípio, os vetores que for-
mam a Rede Geodésica Local devem ser 
linearmente independentes. Cada vetor 
é formado a partir dos dados rastreados 
pelos receptores, em duas estações. Por 
exemplo, ao se colocar um receptor em 
cada estação 1, 2 e 3, respectivamente, o 
rastreio simultâneo da constelação de sa-
télites gera um arquivo de dados em cada 
um deles o que permitirá formar os ve-
tores L12, L13 e L23. O tempo decorrido 
nesse rastreio simultâneo é denominado 
sessão de rastreio.

Figura 2 – Rastreio de triângulo

Na figura anterior vê-se que qualquer 
um dos vetores pode ser gerado a partir 
dos dados dos outros dois, por exemplo, 
L23 = L13 - L12. Portanto, só há dois ve-
tores linearmente independentes. Então, 
generalizando, podemos formar uma re-
lação entre a quantidade n de rastreadores 
e a quantidade de vetores independentes, 
que são as linhas de base independentes 
Lbind.

No Lb ind = No de rastreadores -1

A quantidade total Lb total de veto-
res que podem ser formados pelos n vérti-
ces da Rede Geodésica Local é a combi-
nação dos n pontos tomados dois a dois, 
ou seja, Lb total = C2 = n (n–1)

  
n
     2

O cálculo da quantidade de sessões 
de rastreio que originam vetores indepen-
dentes é feito dividindo-se o total de ve-
tores pela quantidade de vetores indepen-
dentes em cada sessão de rastreamento, ou 
seja:

No de sessões de rastreio =        Lb total

       Lb ind /sessão
Se o resultado da divisão não for um 

número inteiro, arredonda-se para cima.
Os vetores independentes devem ser 

considerados na Rede Geodésica Local 
formando circuitos fechados. O erro de 
fechamento em cada circuito consiste 
num controle de qualidade do rastrea-
mento. Nem sempre é conveniente usar 
todos os vetores da C2  para formar a Rede 
Geodésica Local. Por exemplo, se ela tem 
6 pontos e se dispõe de 6 rastreadores, 
podem-se formar um total de 15 vetores. 
A quantidade de sessões de rastreio será 3. 
Supondo-se que a área do LH, neste caso 
seja grande, isto terá como consequência 
alguns vetores com grande comprimento 
o que acarretará longa duração para cada 
sessão de rastreio. Ao longo desse tempo 
de rastreio, os satélites se movimentarão 
em suas órbitas e ocuparão posições que 
poderão acarretar a obstrução de seus si-
nais por acidentes naturais ou artificiais, 
antes de chegar ao receptor. O intervalo 
de tempo que ficar sem registro no arqui-
vo do receptor é denominado cycle Slip. 
É conveniente, então, que o projetista da 
Rede Geodésica Local não considere a 
totalidade dos vetores, mas que os restan-
tes continuem a cobrir a mesma extensão 
geográfica que a anterior e, consequente-
mente, uma menor quantidade de sessões 
de rastreio. 

Há softwares de processamento do 
rastreio que permitem que o calculis-
ta imponha os vetores que formam cada 
sessão de rastreio. O conjunto de veto-
res de cada sessão de rastreio deve for-
mar um polígono fechado. Neste caso 

n
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ele considerará somente os vetores inde-
pendentes em cada circuito. Entretanto 
há softwares que, além desta hipótese, 
oferecem outra que processa o total de 
vetores da rede, all baselines, tirando as-
sim, do calculista, a tarefa de selecionar os 
vetores a serem processados. Neste caso, 
o software considera no processamento, 
conjuntamente, os vetores linearmente 
independentes e dependentes. As Linhas 
de Base correspondentes aos vetores line-
armente dependentes são denominadas 
Linhas de Base Triviais. Há controvérsias 
sobre este caso, mas todos concordam que 
no caso das Redes Geodésicas Locais a 
área geográfica abrangida é relativamente 
pequena e, na prática, a diferença entre os 
valores das MVC de cada hipótese não é 
significativa. Portanto, a hipótese all base-
lines é mais cômoda. Vale a pena lembrar 
que, após o processamento de uma LB ou 
das LB da rede, as variâncias e as covari-
âncias, que são elementos da MVC, são 
apresentados considerando 95% como ní-
vel de confiança.

O rastreio de fase da portadora é a 
técnica de levantamento GPS mais pre-
cisa e as incertezas posicionais relativas 
estão na ordem de 2 a 5 partes por milhão 
(ppm) entre os dois receptores GPS, um 
deles colocado na estação de referência 
conhecida e o outro na estação desconhe-
cida que pode estar fixa ou em movimen-
to, como a antena receptora instalada em 
uma embarcação. Neste caso, o método é 
denominado de Cinemático em Tempo 
Real, RTK na sigla em Inglês, e ofere-
ce incertezas posicionais 3D de poucos 
centímetros para distâncias de, aproxi-
madamente, 20 km. A incerteza relativa 
do método RTK é ± 5cm ± 5 ppm. Este 
método satisfaz os requisitos da S-44 da 
OHI para LH de Ordem Especial. 

Em casos de levantamentos com 
requisitos mais elevados, ou seja, ± 2m 
da Tabela 1, os processos utilizados pa-
ra ligação com a RBMC ou para a 

implantação da Rede Geodésica Local 
devem ser baseados na medição da fase da 
portadora L1, L1/L2, etc. No planejamen-
to devem ser considerados os seguintes er-
ros possíveis para os vetores de diferentes 
comprimentos:

até 10 km ±1 cm ±1 ppm, tanto para 
receptores da portadora L1 quanto de L1/
L2;

de 10 a 40 km ±1 cm ±2 ppm para 
L1 e  ±1 cm ±1 ppm para L1/L2;

de 40 a 200 km NÃO APLICÁVEL 
para L1 e ±1 cm ±1 ppm para L1/L2 e

mais de 200 km NÃO APLICÁVEL 
para L1 e ±2 cm ±2 ppm para L1/L2(*)

(*) Com períodos de tempo adequados, sof-
tware e equipamentos especiais, os erros po-
dem ser inferiores a ±1 cm ±1 ppm.

 
A OHI lembra que, com a dispo-

nibilidade da banda L5 e a suplementa-
ção da constelação GPS com os satélites 
GLONASS, da Rússia, e GALILEO, 
da União Europeia, as especificações an-
teriores poderão sofrer alterações. Para 
mais considerações sobre Rede Geodésica 
Local e Ligação com a RBMC, está dis-
ponível para download [MARTINS - 
2008], no site https://sites.google.com/
site/hidrografiabra sil/.

4.4. Expansão da Rede Geodésica Local

Caso a área do LH não seja total-
mente abrangida pela Rede Geodésica 
Local, esta terá de ser expandida. A sua ex-
pansão se dará por intermédio dos Pontos 
de Apoio Principais que serão os vértices 
de poligonais medidas com Estação Total. 
Estas poligonais devem partir de dois vér-
tices da Rede Geodésica Local e ter seus 
erros controlados por outros dois vértices 
dessa rede que será o lado de chegada da 
poligonal. Desta maneira a poligonal é 
denominada Poligonal Enquadrada. Os 
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pontos da Rede Geodésica Local deverão 
apresentar um Raio de Incerteza, a 95% 
de nível de confiança (RI95) inferior a 
0,10 m. 

Em geral, o cálculo das poligonais 
pode ser feito na Projeção UTM. Porém, 
se a área abrangida pelo LH estiver situa-
da no extremo do fuso da projeção, a po-
ligonal principal deve ser calculada sobre 
a superfície do elipsóide. Entretanto, o 
cálculo poderá ser feito na projeção UTM 
se os ângulos e os lados elipsóidicos fo-
rem reduzidos ao plano de projeção. Os 
ângulos elipsóidicos serão transformados 
em planos pelas reduções angulares Ψ dos 
respectivos lados. A redução dos lados 
geodésicos para lados planos da projeção 
pode ser adotada em um único valor do 
coeficiente de deformação linear K, cal-
culada com as coordenadas dos vértices 
de partida e de chegada da poligonal. A 
redução angular correspondente ao lado 
comum com a Rede Geodésica Local po-
de ter valor significativo, principalmente 
se esse lado tiver a orientação norte-sul, a 
qual acarreta os valores máximos daquelas 
reduções. 

A não consideração da redução an-
gular no azimute de partida da poligonal 
causará uma rotação dela em torno desse 
ponto inicial. O ângulo de rotação será o 
valor da redução angular Ψ. Por exemplo, 
se o valor do Ψ for 3” e a poligonal tiver 
12 lados de 3.000m, em média, o efeito 
da rotação será um deslocamento  de cer-
ca de 0,50m no último ponto da poligo-
nal. Portanto, no anteprojeto da Poligonal 
Principal deve-se procurar “fechá-la” em 
algum dos vértices da Rede Geodésica 
Local tal que reduza a quantidade de seus 
lados, ou seja, em vez de uma poligonal 
de 12 lados é melhor ter duas de 6 lados 
cada uma. A poligonal é uma figura geo-
métrica pouco rígida e, além disso, apre-
senta o risco de seus erros de medição se 
compensarem. Portanto, quanto menor 
for a quantidade de ângulos e distâncias 

medidos, melhor. Existe um caso espe-
cial de uma poligonal fechada que realiza 
um circuito, começando e terminando no 
mesmo ponto. Embora possa ser adequa-
damente controlada, tal poligonal não é 
aconselhável porque um eventual erro no 
azimute de partida, que é igual ao de che-
gada, terá como consequência uma rotação 
da poligonal. Neste caso, os maiores erros 
ficarão no meio da poligonal. Este tipo de 
poligonal deve ser evitado. Entretanto se 
for inevitável, deve-se adotar um ponto 
de orientação de chegada diferente do de 
partida. Na Poligonal Principal, seus vér-
tices deverão apresentar um RI95 inferior 
a 0,20 m.

Finalmente, para complementar 
o arcabouço fundamental formado pela 
Rede Geodésica Local e pela a Poligonal 
Principal, podem ser criados os Pontos de 
Apoio Auxiliares para serem utilizados 
diretamente nos LH, ou como posições 
de controle, ou em levantamentos topo-
gráficos dos acidentes naturais e artificiais 
da parte emersa da área do LH, citados 
na Tabela 1. Eles devem ser determinados 
por Poligonais Secundárias ou através dos 
demais métodos topográficos por meio de 
observações redundantes, referidas a pon-
tos de maior ordem já determinados. Os 
novos pontos auxiliares deverão apresen-
tar um RI95 inferior a 0,50 m. 

Os vértices da Rede Geodésica 
Local e os Pontos de Apoio Principais 
devem ser devidamente perenizados, por 
meio de marcos de concreto incrustados 
no terreno e devidamente identificados. 
Os Pontos Secundários e outros pontos 
Auxiliares deverão, caso possível, ser pe-
renizados ou, pelo menos, ser devidamen-
te identificados para posterior utilização. 
Para cada ponto perenizado deverá ser pre-
enchida uma Ficha de Descrição, a F-21, 
e isto é feito durante o Reconhecimento. 
Sempre que possível, os Pontos de Apoio 
deverão ter suas altitudes referidas ao um 
Datum vertical adotado no LH. Na Ficha 
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de Descrição, entre outras informações, 
deve constar a descrição do roteiro a ser 
seguido para se chegar ao ponto. Na sua 
elaboração deve-se ter em mente que a 
ocupação do ponto, no futuro, pode ser 
feita por alguém que não participou do 
Reconhecimento. 

Na seleção dos métodos e instru-
mentos topográficos, em geral, é acon-
selhável manter um equilíbrio razoável 
entre as incertezas de ambos os tipos de 
medições: distâncias e direções. Uma re-
gra aplicável é:

Onde σDIST é o desvio padrão da 
distância indicado nas mesmas unidades 
da distância (DIST), e σANG é o desvio 
padrão de uma direção medida em segun-
dos sexagesimais. Então, para σANG = ± 1” 
o desvio padrão requerido na distância é 
de 5ppm (1/200.000) e para ± 4”, 25ppm 
(1/40000) é suficiente.

Os limites das incertezas cons-
tantes das Especificações ou Instruções 
Técnicas dos levantamentos não devem 
ser confundidos com a capacidade de 
leitura do instrumento ou a sua reso-
lução. As limitações do observador, as 
condições ambientais, as incertezas das 
correções, a hora em que a medição foi 
realizada, etc., também devem ser consi-
derados. Por exemplo, para a medição de 
uma distância inclinada com um ângu-
lo de elevação de 20º e 5km de compri-
mento, com uma incerteza de  ±0,5 m no 
desnível, a incerteza esperada na sua pro-
jeção horizontal é de 0,5tg 20°= 0,18m. 
Assim, apesar da medição ser realizada 
com um medidor eletrônico de distância 
EDM, cuja incerteza pode ser da ordem 
de ±1cm ±2ppm, e com a incerteza da 
distância inclinada de ±2cm, a incerteza 
±18cm na redução do lado ao horizonte 
põe em evidência a importância do ni-
velamento trigonométrico. Na Poligonal 

Principal as distâncias zenitais devem ser 
medidas com 4 séries em PD e PI. Além 
disso, a distância medida com o EDM 
deve ser corrigida em função das condi-
ções ambientais (pressão, temperatura, 
umidade). As alturas do instrumento e 
do sinal visado devem ser, cuidadosa-
mente, medidas. Todas as distâncias de-
vem ser medidas e contramedidas.

O método de nivelamento trigo-
nométrico mais preciso é quando as dis-
tâncias zenitais são medidas, simulta-
neamente, na medida e na contramedi-
da. Isto acarretaria a utilização de uma 
Estação Total em cada extremidade do 
lado. Entretanto, se for pequeno o tem-
po decorrido para o transporte da única 
Estação Total de uma extremidade do la-
do para a outra, as condições ambientais 
não terão sofrido alterações significativas 
e, assim, as distâncias zenitais unilaterais 
podem ser consideradas como sendo re-
cíprocas e simultâneas. Caso contrário, 
o método de nivelamento trigonométri-
co é denominado nivelamento trigonomé-
trico por distâncias zenitais unilaterais. A 
maneira de calcular o desnível h entre os 

extremos do lado medido é diferente nos 
dois métodos.

Supondo que dispomos de uma 
Estação Total e medimos a distância en-
tre o centro óptico 0 da luneta e o prisma 
P que reflete a onda eletromagnética ao 
incidir nele. Do limbo vertical do teodo-
lito obtém-se o ângulo zenital z. Desta 

Figura 3 – Medição indireta de h
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Vale lembrar que as parcelas de dh são consideradas em módulo, então:

= 0,07m.

Após o arredondamento, o desnível estimado é:

h = 571,17 ±  0,07 m.

maneira formamos um triângulo retân-
gulo do qual conhecemos a hipotenusa e o 
ângulo adjacente a um dos catetos h, pois 
ângulos alternos internos são iguais.

Para os valores abaixo que conside-
ram 95% para nível de confiança, qual se-
ria a incerteza em h?

D = 3500,00 ± 0,04m;  z = 80º 36' 28,4'' ± 3,5''.

.

Na fase de Planejamento, as incer-
tezas podem ser calculadas pelo cálculo 
diferencial. A diferencial da função h=D 
cos z  é: 

        
                                               

onde:   Δ́z = 3,5'' = 0,000 016968 rad e 
  Δ́D = 0,04m.

As derivadas parciais indicam a taxa de variação da função para a variação de uma 
unidade da variável em relação à qual estamos derivando. Então temos:

As parcelas de dh referentes à con-
tribuição das incertezas nas medidas da 
distância e do ângulo, 0,00653 e 0,05859, 
respectivamente, indicam que a contri-
buição da incerteza angular é, pratica-
mente, 10 vezes maior do que a linear. 
Portanto, se fosse necessário tomar algu-
ma providência para diminuir a incerteza 
na medição do desnível h a atenção deve-
ria ser concentrada na medição angular: 

melhorando a sinalização do ponto e/ou 
aumentando a quantidade de medidas de 
z ou adotando instrumento mais preciso.

Para se obter o valor da distância D 
a partir da medida eletrônica com EDM, 
é preciso corrigi-lo do efeito das condições 
ambientais. A correção meteorológica a 
ser aplicada às leituras feitas com um dis-
tanciômetro eletrônico, devida aos físicos 
Sears e Barrel, é:

onde: Δ́D1 é a correção atmosférica 
em ppm ou seja, mm/Km; p é a pressão 
atmosférica em mb; t é a temperatura em 

Celsius, h é a umidade relativa do ar em 
%, a = 1/273,16. Usa-se a letra h, mas, 
acredita-se que não haverá confusão com 
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As estações totais, em sua maioria, 
permitem a aplicação da correção do efei-
to das condições ambientais em tempo 
real aplicada ao lado medido D', sobre a 
superfície do terreno. O EDM usado para 
medir a distância é calibrado em determi-
nadas condições ambiente. A correção a 
ser aplicada será tanto maior quanto mais 
se afastem as condições ambientais daque-
las que existiam no instante da calibração. 
Para distâncias menores que 5 km, basta 
tomar as variáveis ambientais em um dos 
extremos do lado.

Os fabricantes geralmente fornecem 
as instruções para fazer as correções neces-
sárias nos seus equipamentos. Nos EDM, 
devem ser utilizados os prismas refletores 
com os quais foi realizada a calibração do 
sistema para evitar erros na medição das 
distâncias, por vezes superiores a 1 cm. De 
posse da distância corrigida D, precisamos 
do desnível h para reduzi-la ao horizonte.

A maneira mais precisa de se obter 
uma diferença de nível é por nivelamen-
to trigonométrico com distâncias zenitais 
recíprocas e simultâneas e a fórmula usada 
é dada a seguir:

onde:
i1 = altura da Estação Total no ponto 1;
s1 = altura do sinal acima do ponto 1;
i2 , s2 = altura da Estação Total e do sinal 
no ponto 2;
D = distância inclinada  corrigida do efei-
to das condições meteorológicas; e
h12 = diferença de nível entre os pontos 1 
e 2. 

Com o valor do desnível h e da dis-
tância inclinada D, faz-se as correções ao 
plano horizontal de cota igual a altitude 
da estação, e se usa o teorema de Pitágoras 
para obter a distância horizontal Dh:

a mesma letra para representar o desnível 
entre os extremos do lado inclinado D. O 
valor de x é definido a seguir:

A umidade relativa do ar h% é defi-
nida como a razão entre a pressão parcial 
do vapor de água (ea) e a pressão de satu-
ração do vapor de água (es), em condições 
de equilíbrio da atmosfera. 

onde:
ea  é a tensão parcial do vapor d’água no ar  
 e es,t’ é a sua tensão de saturação função   
 de t’;
es,t é a tensão de saturação do vapor d’água  
 em função da temperatura do bulbo  
 seco;
est’  é a tensão de saturação do vapor d’água  
 à temperatura do bulbo úmido;
P é a pressão atmosférica;
g  é a constante psicrométrica, sendo usa 
 dos, normalmente,

g = 6,67x10-4  para psicrômetro com ven- 
 tilação forçada; 
g = 8,0x10-4 para psicrômetro sem ven- 
 tilação forçada; 

A = 610,78 Pa = 6,1078 mbar = 4,5811 
mmHg.

Finalmente, a distância inclinada, em me- 
tros, entre os extremos do lado é:

D = D' + 103 C

Sendo                             milímetros.
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Para se transformar cada lado da 
poligonal usa-se um único valor do coefi-
ciente K de deformação linear da projeção. 
Ele é calculado pela expressão a seguir, 
adaptada pelo autor:

onde cosh indica o cosseno hiperbólico e:

E' = média aritmética entre os afastamen- 
  tos dos extremos do lado ao meridia- 
  no central do fuso do sistema de pro- 
  jeção.                         . 
  Sendo                             e, analoga- 
  mente para o ponto 1.
 
       é o raio gaussiano. M e N são  
  os raios de curvatura das seções nor- 
  mais principais do elipsóide no cen- 
  tro da área do LH. As seções nor- 
  mais são calculadas usando-se as  
  coordenadas geodésicas desse ponto.  
  O relatório de saída do software usa 
  do no processamento da Rede  
  Geodésica Local, entre outros dados,  
  fornece as coordenadas geodésicas  
  dos vértices da rede. Para o cálculo  
  de MN, a latitude geodésica também  
  pode ser obtida da carta náutica que  
  contém a área do LH. O erro no  
  valor de R por ser considerado cons- 
  tante é desprezível. Por exemplo,  
  uma variação de 10m em relação  
  ao valor adotado corresponde a um  
  erro relativo da ordem 10/6.371.000  
  ou seja 1/637.100.

K0 = 0,9996 para o Sistema UTM e  
  0,999995 para o LTM.

Sendo S a representação do lado s na 
projeção cartográfica adotada o seu valor é 
dado pela expressão: 

  S = Ks

Para se obter o efeito da incerteza 
do desnível dh no valor do lado reduzido 
ao horizonte Dh , diferencia-se a função 
anterior. Como a incerteza de D é muito 
pequena comparada com dh, o valor de D 
pode ser considerado constante nesta de-
rivação. Assim:

O sinal negativo significa que as du-
as grandezas Dh e h variam em sentido 
contrário ao se considerar a grandeza D 
constante, e pode ser ignorado aqui. A 
fração na expressão acima representa a 
tangente do ângulo de inclinação do lado 
D. Isto dá uma “dica” para que, entre os 
possíveis locais do terreno, deve-se esco-
lher para vértices da poligonal os de me-
nor desnível entre si. 

Normalmente se adota o Sistema de 
Projeção UTM ou LTM como represen-
tação cartográfica. Portanto, nos levanta-
mentos topográficos é usual fazer cálculos 
com coordenadas planas da projeção adota-
da; para este efeito, é necessário ter aplicado 
previamente as transformações ao plano da 
projeção. Para aplicar estas correções, cada 
um dos lados Dh deve ser reduzido ao nível 
do mar. Chamando Hm a média aritmética 
entre as altitudes H1 e H2 das extremidades 
do lado considerado e R o valor do raio da 
Terra, o lado s reduzida ao nível do mar é 
obtido pela relação a seguir:

    
ou    

Para avaliação da incerteza no valor 
de s, faz-se diferenciação da expressão an-
terior e obtém-se:

onde o fator entre parênteses pode ser 
considerado isento de erro, como será ex-
plicado adiante.
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O valor de K pode ser calculado com 
uma quantidade de algarismos significati-
vos maior do que a do s. Então, ele pode 
ser considerado isento de erro e assim, a  
incerteza do lado S é igual à incerteza de s.

O cálculo das poligonais deve apre-
sentar as coordenadas mais prováveis dos 
seus vértices e as respectivas incertezas. O 
ajustamento delas pelo método dos míni-
mos quadrados atende a esses dois requi-
sitos. Antes de aplicar o mmq, é conve-
niente fazer um cálculo preliminar da po-
ligonal distribuindo o erro de fechamento 
angular em primeiro lugar e depois o erro 
de fechamento das coordenadas. A dis-
tribuição do erro de fechamento linear é 
feita proporcionalmente ao comprimento 
de cada lado. As Especificações Técnicas 
da DHN adotam para a tolerância do erro 
angular:

± 3"n para a Poligonal Principal e
± 9"n para a Poligonal Secundária,

onde n é o número de estações onde se 
mediram os ângulos.

A tolerância do erro de fechamento 
linear adotadas pela DHN, antes da S-44, 
era:

ou 40 ppm  da soma dos lados, para 
a Poligonal Principal.

Uma consideração a ser feita quanto 
aos valores das tolerâncias adotadas pela 
DHN é que elas são anteriores à publica-
ção da S-44 da OHI. É preciso lembrar 
também, que a DHN adotava a Poligonal 
Principal para estender a rede de trian-
gulação do IBGE para as proximidades 
da área do LH. A Poligonal Principal 
era medida com distanciômetro à base de 
micro-ondas e o comprimento dos lados 
era da ordem de dezenas de quilômetros. 
Com o advento do GPS, a rede de trian-
gulação do IBGE foi substituída pela 

RBMC e, ao se interligar a RBMC com 
a Rede Geodésica Local por baselines pelo 
método de rastreamento estático relativo, 
a Poligonal Principal perdeu a finalidade.

Quando a Rede Geodésica Local 
abrange a área do LH, a Poligonal 
Secundária é suficiente para torná-la mais 
densa. Entretanto, o atendimento às con-
dições de boa recepção dos sinais GPS 
e  intervisibilidade entre alguns de seus 
vértices pode acarretar   a não proximida-
de da área do LH de todos os vértices da 
Rede Geodésica Local. Neste caso, para 
evitar que a Poligonal Secundária conte-
nha um grande número de lados, convém 
usar a Poligonal Principal, medida com 
Estação Total. Portanto, pelo exposto an-
teriormente, as antigas tolerâncias adota-
das pela DHN podem ser estreitadas de 
modo a se coadunarem melhor com as 
novas tecnologias e com as exigências da 
S-44. Neste artigo o autor sugere as tole-
râncias angulares:

             para a Poligonal Principal e

  para a Poligonal Secun- 
 dária.

Por exemplo, para uma Poligonal 
Principal com 9 ângulos medidos: pela 
especificação da DHN a tolerância angu-
lar é de 18", enquanto que pela especifica-
ção sugerida é 11". Para a Secundária, os 
valores são 1'21 para tolerância da DHN 
e 40" para a tolerância sugerida.

A menor tolerância angular exige 
um maior cuidado na centralização da 
Estação Total sobre o marco testemunho 
e na pontaria sobre o sinal visado. O sinal 
deve ser dimensionado adequadamente. 
Mesmo para os maiores comprimentos 
que as modernas Estações Totais permi-
tem medir, as tolerâncias sugeridas são 
factíveis de serem atendidas.

Quando se realiza o Reconhecimento 
constata-se que o terreno é soberano e há 
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casos que a Rede Geodésica Local fica 
afastada da área do LH, obrigando le-
var para área do LH pontos de controle 
para apoiar as Poligonais Secundárias. 
Faz-se necessária, neste caso, a Poligonal 
Principal, com tolerância linear sugerida 
abaixo:

(0,2m + 10ppm)  para a Poligonal Principal 

e o RI95% para qualquer vértice da 
Poligonal Principal não deve exceder 
0,20m e, repetindo, como as especifica-
ções da DHN para Poligonal Principal 
são anteriores à S-44, pode-se concluir 
que elas não consideravam este nível de 
confiança.

Para uma Poligonal Principal de 10 
lados de 2.500m cada lado, pela tolerância 
antiga da DHN para o erro linear seria 
1,00m. Para a especificação sugerida seu 
valor é 0,45m. Com respeito à Poligonal 
Secundária a DHN adota a tolerância li-
near constante da S-44, dada a seguir:

    ou 100 ppm  para a Poligonal 
Secundária. 

Reiterando, para atender às tole-
râncias para a Poligonal Principal e para 
a Poligonal Secundária a sinalização do 
ponto visado é uma condição importante, 
pois melhora a qualidade na medição dos 
ângulos zenitais e horizontais. A cor e a 
espessura do sinal devem ser compatíveis 
com a distância que o separa da Estação 
Total. A cor deve ter contraste com o fun-
do, se não o sinal desaparece totalmente 
com a distância. As dimensões do sinal 
devem ser calculadas em função da acui-
dade visual do olho humano e com a ca-
pacidade de ampliação do sistema óptico 
do teodolito e da distância entre o sinal e 
o teodolito. A acuidade visual é definida 
como sendo o menor ângulo sob o qual 
um objeto distante pode ser avistado ni-
tidamente, isto é, ser percebido de modo 

que o observador sinta a relação existente 
entre suas dimensões. Este ângulo é me-
nor no plano vertical do que no plano ho-
rizontal, devido à capacidade fisiológica 
do órgão visual humano. Para um órgão 
visual sem defeito, os valores médios obti-
dos experimentalmente são:

no plano vertical = 1'
no plano horizontal = 5'

Sendo menor a acuidade visual no 
plano horizontal, é em função dela que 
devem ser calculadas as dimensões dos 
sinais.

Na figura anterior o olho do observa-
dor está em 0 distante d do sinal de largu-
ra L, visto sob um ângulo a . Da Figura, 
podemos extrair a seguinte relação:

 Esse sinal está com a sua dimensão 
L ampliada A vezes pelo sistema óptico 
do teodolito. Para obtê-la sem a influência 
da ampliação, a fórmula acima deve ser 
dividida por A assim, a largura do sinal, 
finalmente, será:

 

Para um teodolito cujo sistema óp-
tico amplie 30 vezes, ou seja, A = 30 e fa-
zendo a = 5', teremos a equação acima na 
seguinte forma:

                         
                                  
A largura do sinal deve, pois, 

ser igual a 5 centésimos milésimos da 
distância.

Figura 4 – Sinal observado de 0
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 A figura 5 corresponde ao re-
ceptor de satélite duplo MX 1502 A de 
Magnavox sobre o teodolito universal 
Wild T2 e distanciômetro Wild DI 20, 
na década de 1980 [Wild 1982]. Embora 
antigo, dá uma ideia de um tipo de sinal 
usado, sempre atual. Sobre um tripé cen-
tralizado no ponto a visar, fixa-se na ba-
se nivelante um conjunto de balizas aco-
pladas umas às outras. A espessura l de 
cada parte do sinal atende aos diferentes 
comprimentos dos lados da poligonal. Ao 
visar o sinal, o operador elege a parte dele 
que coincide com a espessura do fio gra-
vado na luneta do teodolito.                                                                                  

Figura 5 – Sinal

Ao término das medições dos ângu-
los e das distâncias, calculam-se as poli-
gonais e os demais métodos topográficos, 
obtendo-se as coordenadas dos pontos de 
interesse do LH. A S-44 recomenda que 
o RI95% de qualquer ponto seja registra-
do juntamente com o valor de suas coor-
denadas. Uma maneira de obter a incerte-
za dos pontos de interesse do LH é pela 
propagação dos erros inerentes ao método 
topográfico usado na sua determinação. A 

outra é pelo ajustamento pelo mmq das 
observações redundantes para determinar 
o ponto. Nas poligonais, o método dos 
mínimos quadrados é precedido por um 
processo de cálculo mais simples. Neste 
processo faz-se o transporte do azimu-
te de partida ao longo da poligonal até 
o lado de chegada. Os lados de partida e 
de chegada pertencem à Rede Geodésica 
Local. O erro de fechamento angular ea é 
calculado pela diferença entre o azimute 
transportado at e o azimute fixo conheci-
do do lado de chegada af, conforme a ex-
pressão abaixo:

ea = at  –  af

Para o cálculo do azimute usa-se a 
expressão abaixo como sendo geral. Deve 
ser respeitado o sentido de desenvolvi-
mento da poligonal: 0, 1, 2,.., n, n+1. Os 
pontos 0 e 1 são os extremos do lado de 
partida e os pontos n e n + 1, do lado de 
chegada.
A expressão de cálculo do azimute é:

onde os pontos 1 e 2 devem ser interpreta-
dos como qualquer par dos pontos da poli-
gonal. A ordem dos pontos para realizar a 
subtração das coordenadas gera os sinais que 
permite definir o quadrante do azimute.

Figura 6 – Reduções angulares
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Como já foi dito, no cálculo do azi-
mute do lado de partida e de chegada é 
necessário levar em consideração a sua re-
dução angular Ψ. O pior caso é quando o 
lado tem a orientação norte sul e a área 
do LH se situa na extremidade do fuso 
UTM. A figura 6 ilustra a situação do la-
do e MC é o meridiano central do fuso. A 
redução angular Y10  correspondente ao 
lado de orientação de partida da poligo-
nal e é calculada pelas fórmulas abaixo, da 
projeção de Gauss:

radianos;

 radianos.  Sendo,

DN = N2 – N1 ; K0 = 0,9996 e 
R o raio gaussiano.    
 

O azimute do primeiro lado plano 
S12, já transformado para o plano de pro-
jeção, é:

Na fórmula acima os sinais dos Ψ 
são algébricos, e poderão mudar em fun-
ção de (N2 - N1). Não é possível calcular o 
azimute a12 porque não se conhece a re-
dução angular Ψ12 , a qual depende das 
coordenadas E2 , N2 , desconhecidas. Para 
obtê-las faz-se um transporte provisório 
de coordenadas com as expressões abaixo:

DE = S12senA12
DN = S12cosA12

Onde:
A12 = a10  + Ψ10  + b1   é o azimute geodésico 
projetado,
S12 = S12 k  é o valor do lado elipsóidico s12 
no plano de projeção UTM. O coeficiente 
K é o mesmo para toda a poligonal, con-
forme já foi dito.
b1   é o ângulo horizontal medido no ponto 
1 com a Estação Total.

As coordenadas aproximadas do 
ponto 2 serão:

N2 = N1 + S12cosA12
E2 = E1 + S12senA12

Com estas coordenadas pode-se cal-
cular o Ψ12 .

Este processo de cálculo é feito su-
cessivamente, ao longo da poligonal, até 
que o azimute transportado seja do lado 
formado pelo último vértice n da poligo-
nal e o vértice n + 1 da Rede Geodésica 
Local, que é o ponto de orientação de 
chegada da poligonal. Como já foi dito, 
calcula-se o erro de fechamento angular. 
Se este erro ultrapassar a tolerância, os 
ângulos terão de ser remedidos no campo. 
Entretanto, na hipótese de se ter cometi-
do um erro grosseiro em apenas um dos 
ângulos, é possível localizar em qual vér-
tice da poligonal esse erro ocorreu. Uma 
maneira simples é recalcular a poligonal 
iniciando o cálculo pelo seu último vértice 
n e usando os replementos dos ângulos b. 
Ao comparar as coordenadas provisórias 
obtidas no cálculo anterior e neste novo 
cálculo, aquelas que tiverem valores bem 
próximos corresponderão ao vértice on-
de o erro grosseiro foi cometido. Por re-
gra geral, é aconselhável antes de retor-
nar ao campo, revisar os dados medidos e 
processados.

Se o erro de fechamento angular for 
menor ou igual à tolerância, faz-se a cor-
reção dos azimutes dos lados. A correção 
angular é igual e de sinal contrário ao erro 
angular, ou seja:

onde:
Ca é a correção angular;
at e af  são, respectivamente, os azimutes  
  transportado e azimute final do la- 
  do de controle de chegada; e
n é o número de ângulos medidos.

*
*
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O azimute a12 recebe a correção Ca; 
o azimute a23 recebe a correção 2Ca e, as-
sim por diante, até que azimute an, n+1 re-
cebe a correção nCa, tornando-se igual ao 
azimute af.

De posse dos azimutes de cada lado 
S no plano de projeção, faz-se um novo 
transporte de coordenadas, desde o ponto 
1 até ao ponto n. Comparando-se as co-
ordenadas transportadas Nn, En  para este 
ponto com as suas coordenadas, Nn, En da 
Rede Geodésica Local, pode-se calcular 
o erro de fechamento linear ei com a fór-
mula abaixo.

Se este erro ultrapassar a tolerância 
linear, os lados da poligonal deverão ser re-
medidos no campo. Entretanto, se tiver sido 
cometido um erro grosseiro em apenas um 
de seus lados, há como descobrir esse lado 
equivocado. O azimute θ do erro de fecha-
mento linear ei é muito próximo do azimu-
te do lado onde se cometeu o erro grosseiro 
±180º. O azimute do erro de fechamento é 
calculado, como de costume, por:

Identificado o lado onde se cometeu 
o erro, deve-se corrigir o erro e refazer o 
transporte de coordenadas.

Para termos as incertezas nas coorde-
nadas de cada vértice, faz-se o ajustamen-
to pelo mmq, como já foi dito. A DHN 
já possui software adequado para o ajus-
tamento pelo mmq, no entanto, deve-se 
ressaltar que só podem ser alcançados bons 
resultados se os dados obtidos no campo 
forem de boa qualidade.

4.5. Levantamentos Topográficos 
Costeiros e Portuários

 Em geral, os levantamentos to-
pográficos costeiros que fazem parte dos 

* *

levantamentos hidrográficos são realiza-
dos por Topografia Clássica ou métodos de 
sensoriamento remoto, sendo a aerofoto-
grametria um deles. Nesses casos, a tarefa 
principal do hidrógrafo no processamento 
da informação consiste em obter uma in-
terpretação adequada das estruturas cos-
teiras, uma vez que a delimitação do lito-
ral não representa qualquer dificuldade e 
que as coordenadas dos pontos de controle 
em terra estão disponíveis. O hidrógrafo 
deve também assegurar que as estruturas 
e os sinais de auxílio à navegação têm as 
componentes da sua posição horizontal 
e vertical corretamente determinadas. A 
componente vertical e as altitudes devem 
estar referenciadas ao Datum vertical usa-
do no LH. Na área ocupada pelo porto, 
devido à sua reduzida extensão, os deta-
lhes são levantados através de medições 
topográficas no campo. A aplicação do 
GPS é feita com o uso do método de ras-
treamento relativo cinemático.

Entretanto, a extensão territorial do 
Brasil, sua imensa rede fluvial navegá-
vel, arquipélagos e sua base na Antártida 
apontam como método promissor para a 
construção e atualização de cartas náu-
ticas em escalas inferiores a 1:25.000 o 
Sistema Aerotransportado de Aquisição e 
Pós Processamento de Imagens Digitais, 
versão da Marinha do Brasil (SAAPI-
MAR). Este sistema utiliza câmaras di-
gitais profissionais de pequeno porte aco-
pladas a um helicóptero [BRASIL-2103].

4.6.  O Datum Vertical do LH

O datum vertical do LH é o nível 
médio do mar local (NML), determinado 
pela média aritmética da variação no nível 
médio instantâneo do mar no período, no 
mínimo, de cerca 32 dias, ou seja, o tempo 
que a Lua gasta para orbitar a Terra. O re-
gistro do nível instantâneo do mar é feito 
por um marégrafo, relacionado a uma ré-
gua de marés. Essas observações formam 
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uma série temporal na qual, aplicando-se 
a série de Fourier, realiza-se uma análise 
harmônica da maré que fornece os valores 
do NML e do NR.  Estes dois níveis se 
relacionam entre si por uma quantidade 
denominada Z0 que, ao ser subtraída do 
valor correspondente ao NML, na régua 
de marés, fornece a leitura da régua cor-
respondente ao NR.

Os desníveis entre o topo da régua 
de marés e as três RN materializadas nas 
proximidades da estação maregráfica são 
determinados por nivelamento geométri-
co de precisão. Desta maneira, as altitu-
des das RN em relação ao NML estarão 
determinadas. A partir de uma das RN 
pode-se transportar sua altitude para um 
dos vértices da rede Geodésica Local por 
nivelamento trigonométrico. Os demais 
pontos do arcabouço fundamental de 
apoio ao LH terão suas altitudes determi-
nadas, também, por nivelamento trigono-
métrico, a partir deste ponto.

Entretanto, com o advento do GPS 
pode-se contar com a altimetria por saté-
lites onde a superfície de referência é a do 
elipsóide do WGS-84. As altitudes assim 
determinadas são denominadas altitudes 
geométricas enquanto que aquelas referidas 
ao nível médio do mar são altitudes orto-
métricas. Elas se relacionam entre si pela 
grandeza N referente à separação vertical 
entre o nível médio do mar e a superfí-
cie do elipsóide, denominada ondulação 
geoidal. Para relacionar essas duas su-
perfícies de referência, basta rastrear com 
GPS uma das RN da estação maregráfica. 
No planejamento deste rastreio, tal como 
no caso de PDOP, devemos estar atentos 
ao VDOP que se refere à diluição da pre-
cisão da observação vertical. Quanto me-
nor o seu valor, melhor. 

A distância vertical entre o NML e 
a superfície do elipsóide N é calculada pe-
la relação a seguir:

onde Horto é a altitude ortométrica e Hgeo é 
a altitude geométrica.

Durante o LH, ao se determinar o 
posicionamento da antena da embarcação 
pelo processo RTK-GPS, a distância da 
antena até ao elipsóide é reduzida para o 
NML ao se adicionar N ao valor forneci-
do pelo satélite.

A incerteza da altitude geométrica 
é da ordem de grandeza da incerteza das 
outras duas coordenadas GPS, no máxi-
mo 1 cm. Logo, a incerteza de N será a 
composição da incerteza da Horto, da RN 
referida à estação maregráfica, com a in-
certeza da Hgeo. Como é feito um nivela-
mento geométrico de precisão entre a ré-
gua de marés e as RN, a incerteza deste 
desnível é menor do que 1 cm se a RN 
estiver situada a menos de 1 km da régua, 
pois a tolerância do nivelamento geomé-
trico é 8mm√K, onde K é a distância, em 
quilômetros, entre a régua de marés e a 
RN. A incerteza das altitudes ortométri-
cas das RN são iguais à incerteza da de-
terminação da leitura da régua referente 
ao NML. A régua de marés é dividida de 
1 em 1 cm e graduada de 10 em 10 cm, 
então podemos aceitar como significativos 
os algarismos dos centímetros e dos milí-
metros dos resultados da análise harmô-
nica da maré, S0 e Z0 e das altitudes orto-
métricas das RN que compõem a Estação 
Maregráfica.

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procura realçar a impor-
tância das atividades de Planejamento e de 
Reconhecimento na implantação do arca-
bouço básico de apoio a um Levantamento 
Hidrográfico. Realça algumas conside-
rações em outras atividades do LH, entre 
elas o planejamento do rastreio GPS, onde 
se destaca os baixos valores do PDOP e do 
VDOP para assegurar uma melhor preci-
são horizontal e vertical, respectivamente.
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Chama atenção para as condições a 
serem cumpridas no rastreio GPS da Rede 
Geodésica Local e recomenda a adoção de 
uma poligonal de precisão superior à da 
poligonal secundária para expandir aque-
la rede. Destaca que a poligonal é uma 
figura de baixa rigidez geométrica, por 
conseguinte, a qualidade de suas coorde-
nadas aumenta se ela for formada por uma 
pequena quantidade de lados. Para mini-
mizar o erro inerente ao nivelamento tri-
gonométrico, recomenda que eles tenham 
as menores inclinações possíveis.

Para compatibilizar as medidas 
de precisão realizadas com as modernas 
Estações Totais, sugere diminuir a atual 
tolerância do erro de fechamento angular 
para poligonal secundária e, consequente-
mente, recomenda a adoção de sinaliza-
ção adequada ao se realizar as medições 
no campo.

Destaca que, se a área do LH se si-
tuar na extremidade de um fuso da proje-
ção UTM, é recomendável levar em conta 

a deformação linear e a redução angular. 
Caso contrário, o erro de fechamento da 
poligonal pode ultrapassar a tolerância. 
Aponta para a alternativa da adoção da 
projeção LTM para evitar as grandes de-
formações da projeção UTM, neste caso.

Lembra que, ao se ajustar as poligo-
nais pelo mmq, em cada um de seus lados 
deve-se considerar o acúmulo das incerte-
zas desde a medida eletrônica até a sua re-
presentação na projeção UTM.  Antes de 
decidir voltar ao campo para remedir lados 
e ângulos ou reocupar estações de rastreio, 
recomenda que se esgotem todos os recur-
sos de pesquisa dos erros, no gabinete.

Realça que o hidrógrafo não deve se 
fiar nos modernos e complexos sistemas 
computacionais e softwares para realizar 
cálculos de toda a natureza. Sublinha que 
são as medições criteriosas das grandezas e 
suas devidas correções que garantem o su-
cesso do LH e o respeito às especificações 
da S-44 da OHI e ter em mente que “o me-
lhor trabalho de campo é o de gabinete”. 
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No dia 17 de janeiro, o Navio Hidrográfico “Sirius” completou cinquenta e seis 
anos de incorporação à Marinha do Brasil. Nesta ocasião foi realizada uma Cerimônia 
Militar alusiva ao aniversário do Navio que contou com a presença do Exmo. Sr. Diretor 
de Hidrografia e Navegação, além de ex-Comandantes do Navio.

Entre os dias de 27 e 31 de janeiro, foi realizado, nas dependências da Divisão de 
Cartografia do Centro de Hidrografia da Marinha, um curso sobre o software CARIS 
HPD “Paper Chart Editor”. Esse curso visou ao aprimoramento dos militares da Divisão 
de Cartografia para produção de cartas náuticas em papel, a partir do Banco  de Dados 
Hidrográficos para  Produção Cartográfica (HPD).

Em 29 de janeiro, foram aprovadas as Normas da Autoridade Marítima para 
Levantamentos Hidrográficos – NORMAM-25 (1a Revisão). Essa revisão visou a inse-
rir mais informações técnicas no referido documento, detalhando, em seus anexos, cada 
etapa do levantamento hidrográfico.

Em janeiro, o Navio Hidroceanográfico “Taurus” realizou o Teste de Aceitação de 
Porto do novo sistema de batimetria multifeixe EM-710. Este moderno equipamento 
permite a ensonificação total do leito marinho e contribuirá sobremaneira para os levan-
tamentos hidrográficos portuários e da plataforma continental, viabilizando o desenvol-
vimento econômico nacional e proporcionando Cartas Náuticas extremamente confiá-
veis aos navegantes.

De 16 a 17 de fevereiro, o Navio Hidrográfico “Sirius” participou da Cerimônia de 
Abertura do Ano Hidrográfico 2014, fundeado na Baía de Guanabara.

Em fevereiro, o Navio Hidroceanográfico “Taurus” realizou buscas com sonar de 
varredura lateral (SSS – Side Scan Sonar) durante o SAR 009/2014, para localização de 
uma aeronave desaparecida no mar, em apoio às buscas do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).
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Entre os meses de fevereiro e dezembro, o Navio Hidroceanográfico “Amorim do 
Valle” auxiliou nas atividades de sinalização náutica com apoio logístico para a manuten-
ção do Radiofarol da Ilha Rasa e o Farol de Macaé.

Entre os dias 18 e 20 de março, foi realizado, pelo Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA) do Ministério da Defesa (MD), o I Seminário da Comissão 
de Cartografia Militar (COMCARMIL), que promoveu debates sobre o cenário atual e 
novos horizontes do setor. Os participantes trataram de questões como a implantação de 
uma cartografia conjunta de defesa e as expectativas das Forças Armadas quanto à cria-
ção de um sistema integrado e compartilhado. O evento aconteceu na sede do Instituto 
de Cartografia Aeronáutica (ICA), no Rio de Janeiro.

No dia 27 de março, foi realizada a Passagem de Comando do Grupamento de 
Navios Hidroceanográficos (GNHo). Assumiu o cargo de Comandante do GNHo o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Henrique Renato Baptista de Souza.

Em 22 de abril, foi realizado a bordo do Navio Hidrográfico “Sirius”, um almoço 
de despedida do Serviço Ativo da Marinha do Almirante-de-Esquadra Luiz Fernando 
Palmer Fonseca.

No dia 25 de abril, foi publicada a primeira carta náutica resultante do proces-
so cartográfico realizado por meio do Banco de Dados Hidrográficos para Produção 
Cartográfica (HPD). A produção da carta nº 4361 – Da Baía do Marapatá à ilha do 
Jorocazinho, representa uma quebra de paradigma no processo de produção cartográfica, 
que vai, cada vez mais, sendo automatizada. Dessa forma, reduz-se a probabilidade de 
erros e diminui o tempo necessário para processamento dos dados.

Entre os meses de abril e junho, o Navio Hidroceanográfico “Amorim do Valle” 
realizou a atualização da Carta Náutica 1701 – Porto de Santos.

Entre os meses de abril e agosto, o CHM, por intermédio do Programa Ciência sem 
Fronteiras, enviou dois Oficiais para realizarem treinamento no Centro norte-americano 
de dados das boias (National Data Buoy Center – NDBC) da NOAA, no Stennis Space 
Center, em Mississippi-EUA. Esse intercâmbio vem a incrementar a capacitação técnica 
do pessoal na área de oceanografia operacional em prol do Programa Nacional de Boias 
(PNBOIA). O NDBC é a instituição responsável pelo maior programa de boias meteocea-
nográficas do mundo e referência internacional na disponibilização de dados gratuitos e de 
qualidade para toda a comunidade científica e para os centros de previsão meteorológica.

Entre os meses de abril e outubro, o Navio Hidroceanográfico “Amorim do Valle” 
apoiou a condução dos procedimentos de definição da curva de desvios da agulha mag-
nética, durante a etapa prática dos cursos de compensação da agulha magnética minis-
trados aos alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação da DHN.

No período de 24 a 31 de maio, o Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes 
Rego (CAMR), representou o Brasil  na XVIII Conferência da IALA (International 
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Esse impor-
tante evento internacional foi realizado em La Coruña, Espanha. Em Assembleia Geral 
havida durante a Conferência, o País foi reeleito para assumir uma das 24 vagas do 
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Conselho daquela entidade ao longo do próximo quadriênio (2014-2018), tendo recebido 
expressiva votação e alcançado a marca de segundo país mais votado.

No período de 28 de maio a 17 de junho, o Navio Oceanográfico “Antares” rea-
lizou a Comissão PRATA 2014, com o propósito de estreitar laços de amizade com a 
Armada Argentina, contribuindo para  abrilhantar a reunião da Comissão Hidrográfica 
do Atlântico Sudoeste (CHAtSo) e participar das comemorações do aniversário do 
Serviço de Hidrografia Naval da Argentina (SHN).

Entre 6 e 7 de junho, foi realizado o teste de aceitação da Estação Meteorológica 
Automática VAISALA  no Navio Hidrográfico “Sirius”.

No período de 10 de julho a 4 de setembro, o Navio Oceanográfico “Antares” rea-
lizou a Comissão PIRATA BR-XV, com o propósito de manter a operacionalidade das 
8 boias que constituem a contribuição brasileira ao Projeto PIRATA.

No dia 28 de julho, o Comando do 4° Distrito Naval (Com4°DN) e a DHN reali-
zaram a entrega da 1ª edição das cartas náuticas, do trecho entre a foz do rio Tocantins 
e o município de Tucuruí, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes 
(DNIT). As cartas náuticas são resultantes do Termo de Cooperação entre a Marinha 
do Brasil e o referido Departamento, celebrado em maio. Além do Levantamento 
Hidrográfico para atualização das Cartas Náuticas, o Termo de Cooperação previu, ain-
da, o planejamento do balizamento no trecho citado. 

A construção dos documentos foi iniciada com a coleta de dados em campo, por 
meio da aplicação de diversas e complexas técnicas na área de hidrografia. Foram le-
vantados, aproximadamente, 960 Km2 do trecho do rio Tocantins à jusante da Usina 
Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí com uma duração de 6 meses de trabalho. A análise e 
processamento dos dados obtidos duraram cerca de um ano.

Ao final das análises, as informações foram enviadas para o CHM, onde as cartas 
náuticas foram elaboradas, pela primeira vez no Brasil, por meio da nova sistemática de 
produção cartográfica com o emprego de um banco de dados. O evento aconteceu na 
sede do Com4°DN, na presença de ilustres convidados e onde o Encarregado do SSN-
4 proferiu palestra com detalhamento de todos os trabalhos executados. Em seguida, o 
Comandante do 4º Distrito Naval e o Diretor de Hidrografia e Navegação realizaram a 
entrega das cartas náuticas e do planejamento do balizamento do Rio Tocantins ao Sr. 
Gleilson Mendes Nunes, Coordenador Geral de Hidrovias e Portos Interiores do DNIT.

Entre os meses de julho e setembro, o Navio Hidroceanográfico “Amorim do Valle” 
realizou a instalação e o comissionamento do sistema de batimetria multifeixe EM-710.

Entre 3 e 7 de agosto, o CHM participou do XXVI Congresso Brasileiro de 
Cartografia, realizado em Gramado/RS, com uma representação de militares, no 
qual foi apresentado o trabalho “Conversão entre Objetos S-57 e Estrutura de Dados 
Geoespaciais Vetoriais”, pelo 1T (EN) Pinheiro, além da exposição de produtos carto-
gráficos elaborados pelo CHM. Os militares também participaram de cursos e mesas 
redondas sobre assuntos pertinentes à Cartografia.

Entre 4 de agosto e 3 de dezembro, o CHM, por intermédio do Programa Ciência 
sem Fronteiras, enviou uma Oficial para um treinamento técnico na empresa CARIS, 
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em Fredericton, New Brunswick-Canadá, com o objetivo de adquirir conhecimentos 
para implementação da base de dados de produção cartográfica.

Em agosto, o Navio Hidroceanográfico “Taurus” realizou sondagem do cais Norte 
da BNRJ em apoio ao setor operativo, além de varredura com sonar de varredura lateral 
(SSS – Side Scan Sonar) em apoio ao ComForS para localização e resgate de duas minas 
de exercício.

No dia 28 de setembro, foi lançado ao mar o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico 
(NPqHo) "Vital de Oliveira" no estaleiro Hangtong em Xinhui, na China.

No dia 6 de outubro, o Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” iniciou a 
Operação Antártica (OPERANTAR) XXXIII, com previsão de término em 14 de abril 
de 2015. Nesse período, o Navio tem prestado apoio logístico aos Módulos Emergenciais 
(MAE), aos trabalhos de campo desenvolvidos em refúgios, bem como servindo de pla-
taforma de pesquisa para projetos em diversas áreas do conhecimento.

No dia 11 de outubro, o Navio Polar “Almirante Maximiano” iniciou a Operação 
Antártica (OPERANTAR) XXXIII, com previsão de término em 10 de abril de 2015. 
Nesse período, o Navio tem prestado apoio logístico aos Módulos Emergenciais (MAE), 
aos trabalhos de campo desenvolvidos em refúgios, bem como servindo de plataforma de 
pesquisa para projetos em diversas áreas do conhecimento, tais como: oceanografia física 
e química, biologia marinha e geologia no continente Antártico.

Entre 25 e 29 de outubro, o Navio Oceanográfico “Antares” esteve presente em 
Itajaí-SC, durante a realização do VI Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO-
2014), que reuniu professores e estudantes de universidades de todo o país, bem como 
pesquisadores de várias áreas da Oceanografia.

Entre 29 de outubro e 28 de novembro, o CHM recebeu a visita do Sr. Jochen 
Förstner, pesquisador do Serviço Meteorológico Alemão (Deutscher Wetterdienst – 
DWD). A sua visita teve como objetivo implementar e operacionalizar novas rotinas, 
ajustes e configurações no modelo atmosférico COSMO, desenvolvido por aquele servi-
ço e utilizado presentemente no CHM para realização da previsão de tempo. As melho-
rias trazidas pelo Sr. Förstner permitiram incrementar a qualidade na determinação da 
precipitação gerada pelo modelo, bem como uma melhor representação dos fenômenos 
meteorológicos ocorridos em regiões tropicais do Brasil. Cabe salientar que o pesquisa-
dor em questão faz parte da equipe idealizadora desta ferramenta e que possui mais de 
quinze anos de experiência em previsão numérica de tempo. Nesse contexto, além de 
gerar grandes benefícios para os produtos gerados pelo Serviço Meteorológico Marinha 
(SMM), essa visita trouxe uma boa aproximação entre as duas instituições, o que tem 
sido de grande valia para ambas.

Entre os meses de outubro e dezembro, o Navio Hidroceanográfico “Amorim 
do Valle” atualizou a Carta Náutica 1801 – Porto de Itajaí, e realizou Levantamento 
Hidrográfico monofeixe e multifeixe nas proximidades e no interior do Rio Itajaí-Açu.

Em outubro, o Navio Hidroceanográfico “Taurus” realizou Levantamentos 
Hidrográficos na Marina da Glória e na Estação Rádio da Marinha no Rio de Janeiro.
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De 3 a 6 de novembro, militares da Superintendência de Meteorologia e Oceanografia 
do CHM participaram do XVIII Congresso Brasileiro de Meteorologia, na cidade de 
Recife-PE, e apresentaram 4 trabalhos científicos nas áreas de Climatologia Sinótica e 
Previsão do Tempo, Meteorologia em Mesoescala e Radar, Interação Oceano-Atmosfera 
e Climatologia. Os militares também participaram de cursos e mesas redondas sobre 
assuntos afetos à área de Meteorologia.

De 13 a 14 de novembro, foi realizada a Conferência Geointelligence Brasil 2014, no 
Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro/RJ. Serviu como uma plataforma para o intercâmbio de 
conhecimentos e apresentou as mais recentes tecnologias geoespaciais disponíveis para a to-
mada de decisão inteligente. A conferência abordou tecnologias, perspectivas e necessidades 
dos tomadores de decisões que influenciam diretamente a Política de Defesa Nacional.

Nos dias 17 e 21 de novembro, em continuidade aos esforços do CHM para o 
aprimoramento dos Oficiais Previsores do SMM nos conhecimentos sobre Meteorologia 
Antártica, em apoio aos navios da MB durante a realização da OPERANTAR, mais es-
pecificamente no monitoramento da cobertura de gelo marinho na região Antártica, foi 
realizado  o intercâmbio de um Oficial da Divisão de Previsões Meteoceanográficas no 
Centro norte-americano de gelo (National Ice Center – NIC), subordinado à Agência 
norte-americana para o Oceano e a Atmosfera (National Oceanic and Atmospheric 
Administration – NOAA). O referido oficial pôde acompanhar a rotina da instituição 
na elaboração de cartas de gelo, englobando cobertura, classificação e concentração de 
gelo marinho, bem como na identificação e no monitoramento da deriva de icebergs.

Entre os dias 25 e 27 de novembro, foram realizados pelo EMCFA/MD, nas 
instalações da 3ª Divisão de Levantamentos do Exército Brasileiro, em Olinda-PE, 
o II Seminário da Comissão de Cartografia Militar (COMCARMIL), promovendo 
debates para elaboração de um sistema de geoinformação de defesa, e o I Seminário 
da Comissão de Meteorologia Militar (COMETMIL), possibilitando a atualiza-
ção quanto às questões de meteorologia desenvolvida por instituições do âmbito do 
Ministério da Defesa.

No mês de novembro, durante a comissão PNBOIA VI/CBO 2014, o NOc 
“Antares” realizou os dois primeiros lançamentos de flutuadores ARGO pela DHN. 
Esses flutuadores são equipamentos oceanográficos autônomos, que coletam perfis ver-
ticais de temperatura e salinidade da água do mar enquanto derivam pelos oceanos. Os 
dois flutuadores foram lançados de modo a auxiliar a MB no estudo da massa d’água 
presente nas proximidades da Confluência Brasil-Malvinas.

A partir de 5 de dezembro, iniciou-se a disponibilização, na internet, no endereço 
http://www.chm.mb/box-levantamento-hidrografico/levantamento.html, de tabela que 
possibilita a consulta pelo usuário final da situação de todos os LH autorizados pelo 
CHM. A disponibilização visa a atribuir clareza nos processos de análise de levanta-
mentos hidrográficos e o livre acesso à informação.

Em 9 de dezembro, o  NOc “Antares” realizou o lançamento da boia RECIFE, 
boia meteoceanográfica em operação do Programa Nacional de Boias (PNBOIA). As 
boias do PNBOIA coletam e transmitem dados meteorológicos e oceanográficos em 
tempo real, em apoio ao  SMM e à comunidade científica brasileira.
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Em dezembro, foi disponibilizada, na internet, no endereço eletrônico http://

www.chm.mb/box-aviso-navegantes/avgantes/avgante.htm, a ferramenta “Correções 
das Cartas Náuticas”. Essa ferramenta, de fácil acesso ao cliente externo, possibilita a 
consulta das principais informações das cartas náuticas em vigor, por meio do menu tipo 
“drop-down”. Permite também ao usuário final, realizar o download de todos os Avisos 
Permanentes e Avisos-Rádio Náuticos afetos às Cartas Náuticas.

Foi concluída em dezembro, a instalação do guincho geológico Dynacom 766 no 
Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul”. Com esse importante equipamento o Navio 
está capacitado a coletar sedimentos em grandes profundidades, contribuindo para as ta-
refas da Diretoria de Hidrografia e Navegação e da comunidade científica embarcada.

Durante o ano de 2014, o Navio Hidroceanográfico “Taurus” contribuiu para rea-
lização do Levantamento Hidrográfico de Fim de Curso do ano de 2014 (LHFC-2014), 
prestando apoio com pessoal e material.

 
Durante o ano de 2014, houve a participação de Oficiais do CHM em Reuniões 

Funcionais dos Capitães dos Portos e Delegados e Agentes das Capitanias dos Portos, 
organizadas pela DPC, para os grupos do Nordeste, em março, das Hidrovias, em maio, 
do Norte, em setembro, e Sul/Sudeste, em outubro. Houve, ainda, a apresentação de pa-
lestras nos Estágios Preparatórios para Oficiais Designados para Capitanias, Delegacias 
e Agências (ESPOC), em junho e dezembro.

Em 2014, foram emitidas pelo CHM, para Entidades Executantes (EE) de 
Levantamentos Hidrográficos (LH), 399 autorizações para realização de LH em Águas 
Jurisdicionais Brasileiras, de acordo com o estabelecido na NORMAM-25 (1ª Revisão). 
Foram confeccionadas 26 Instruções Especiais (IE) destinadas a LH executados pelos 
navios da MB ou comissões volantes. Foram abertos 425 Relatórios de Análise (RA) 
decorrentes de LH realizados por EE e por navios da MB.

 Em 2014, a Divisão de Levantamentos do CHM analisou diversos levantamentos 
hidrográficos oriundos dos Navios subordinados ao GNHo e de empresas cadastradas no 
CHM. Destacam-se os levantamentos dos portos contemplados pelo Plano Nacional de 
Dragagem (PND), como Santos, Vitória, Cabedelo e Suape, demonstrando a participa-
ção ativa da DHN no processo de desenvolvimento do país, gerando Elementos para a 
Atualização e de Construção das Cartas Náuticas atinentes aos portos em expansão.

 No segundo semestre de 2014, o CHM, por intermédio do Programa Ciência sem 
Fronteiras, enviou um Oficial para um intercâmbio na NOAA, em Washington-DC, 
EUA, a fim de atender às novas exigências realizadas pela Comissão Técnica Conjunta 
para Oceanografia e Meteorologia Marinha (JCOMM). Trata-se de um novo padrão 
de produção de dados de previsão meteoceanográfica, em atendimento às cartas náuticas 
eletrônicas (ENC), que deverão disponibilizar esses dados de forma integrada às cartas 
náuticas. Nesse período, o Oficial desenvolveu trabalhos conjuntos com pesquisadores 
norte-americanos e adquiriu conhecimentos valiosos para a implementação destas novi-
dades no CHM.
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“Amazônia Azul”
O patrimônio brasileiro no mar

“Amazônia Azul”
O patrimônio brasileiro no mar

Denomina-se “Amazônia Azul” uma extensa área oceânica, 
adjacente ao continente brasileiro, e que corresponde a mais 
da metade da nossa área continental. Trata-se de um espaço 
marítimo brasileiro, de grandes dimensões, com recursos natu-
rais 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 mesmo 

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 ativida-
des de importação e exportação. Por outro lado, é do subsolo ma-
rinho, no limite da ZEE, mas, futuramente, no limite da Plataforma 
Continental estendida, que o Brasil retira a maior parte de seu pe-
tróleo 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-
-cobrir 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 ali-
mentar, cuja base reside nos oceanos. Organismos governamen-
tais 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) coor-
dena uma série de programas e ações, relacionados ao uso racio-
nal das Águas Jurisdicionais Brasileiras, tais como: 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 constitui numa de suas grandes vulne-
rabilidades. Isso porque, 

em tempos de globalização, a indústria nacional emprega tama-
nha gama de insumos importados que interferências com o livre 
trânsito nos mares levaria o Brasil rapidamente ao colapso. Caso 
idêntico é o do petróleo extraído na plataforma continental. Sem 
o petróleo, uma crise energética e de insumos pode paralisar 
o País, semeando dúvida sobre a competência brasileira para 
manter a autosuficiência energética.

A História nos ensina que toda riqueza desperta a cobiça, ca-
bendo 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 mercantes 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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O quadro acima, de autoria de Jesus, foi o 1º 
colocado da Gincana de Pintura da DHN, 

em 2014.

O quadro acima, de autoria de Ivonesyo Ramos, foi o
2º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2014.
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O quadro acima, de autoria de Thiago Castro, foi o 
1º colocado da Gincana de Pintura da Ilha Fiscal, em 
2014.

O quadro acima, de autoria de Pedro Costa, foi o 2º colocado da 
Gincana de Pintura da Ilha Fiscal, em 2014.
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Canção do Hidrógrafo
Música: Maestro Moacir Geraldo Maciel

Letra: CMG (Refo) Antonio Cesar Martins Sepúlveda

Navegante por onde singrares,
Louvarás nossa nobre missão:
Garantir segurança nos mares,

Segurança da Navegação!

Nós somos do nauta a estrela guia,
Que ilumina a derrota a percorrer;

Hidrografia! Hidrografia!
‘‘Restará sempre muito o que fazer...’’

Se marcares, ao largo, o lampejo,
De um farol a mostrar o caminho,

Saberás ser o nosso desejo,
Que jamais tu navegues sozinho

Nós somos do nauta a estrela guia,
Que ilumina a derrota a percorrer;

Hidrografia! Hidrografia!
‘‘Restará sempre muito o que fazer...’’

Já conheces do fundo a  prumada,
Sem haveres lançado o teu prumo,

pois navegas em área sondada,
pela  carta indicamos teu rumo

Nós somos do nauta a estrela guia,
Que ilumina a derrota a percorrer;

Hidrografia! Hidrografia!
‘‘Restará sempre muito o que fazer...’’

  
Se, em batalha, o feroz inimigo,
Tu combates altivo e sem medo,
Na Esquadra, estaremos contigo,
Desvendando do mar o segredo.

Nós somos do nauta a estrela guia,
Que ilumina a derrota a percorrer;

Hidrografia! Hidrografia!
‘‘Restará sempre muito o que fazer...’’

Marinheiro, do teu passadiço,
No oceano, em um rio ou baía
Sentirá ao teu lado o serviço,
E a grandeza da hidrografia.

Nós somos do nauta a estrela guia,
Que ilumina a derrota a percorrer;

Hidrografia! Hidrografia!
‘‘Restará sempre muito o que fazer...’’
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