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APRESENTAÇÃO

 

 Em comemoração ao “Dia do Hidrógrafo”, apresento a septuagésima segunda edição dos 
Anais Hidrográficos.
 Nosso tradicional anuário, desde 1933, mantém a comunidade marítima informada sobre 
as atividades desenvolvidas pela DHN por meio da divulgação de artigos técnico-científicos. 
 Neste tomo, ademais da aula inaugural ministrada pelo Capitão de Mar e Guerra EDSON 
CARLOS FURTADO MAGNO,  Vice-Diretor de Hidrografia e Navegação,  aos alunos do Curso 
de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais (CAHO), constam diversos artigos que abordam 
temas relacionados com a hidrografia, oceanografia, navegação, sensoriamento remoto, maregrafia, 
sinalização náutica, dentre outros. 
 A Diretoria de Hidrografia e Navegação reconhece o esmero e agradece aos autores dos 
artigos, fundamentais para o constante aprendizado e atualização daqueles interessados.
 Por fim, convido-os a navegarem por esta publicação, desejando uma leitura agradável e 
proveitosa.

Marcos Sampaio Olsen
Vice-Almirante

Diretor



O quadro ao fundo, de autoria de Afonso Carlos, foi o 
1º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2015.
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E xcelentíssimo Senhor Vice-
Almirante Antonio Reginaldo 
Pontes Lima Junior, Diretor de 

Hidrografia e Navegação, senhores Mestres, 
Instrutores, Oficiais-Alunos integrantes do CAHO 
2015, Oficiais, Senhoras e Senhores. 

O convite formulado pelo senhor Diretor 
de Hidrografia e Navegação para ministrar esta 
aula inaugural muito me honrou, afinal, estou 
diante dos oficiais que daqui a vinte anos es-
tarão no comando e direção das Organizações 
Militares subordinadas à Diretoria de Hidrografia 
e Navegação (DHN). 

Vinte e três oficiais, sendo dois deles 
estrangeiros, iniciavam há vinte e quatro anos 
o Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia, 
o CAHO-1991. Eram grandes as expectativas. 
Matérias como Geodésia, Topografia, Geologia 
e Geofísica, Sinalização Náutica, Cartografia, 
Marés, Aerofotogrametria, Sondagem e 
Varredura, Hidrografia e Construção da Carta 
Náutica provocavam extrema ansiedade. Afinal, 
do que tratavam? Em um ano seria possível en-
tender tudo isso? 

No levantamento final de curso constata-
mos que sim, era possível.

Hoje, o currículo do CAHO possui o con-
ceito atribuído pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI) como categoria “A”. Conforme 

PROFERIDA PELO CAPITÃO DE MAR E GUERRA
EDSON CARLOS FURTADO MAGNO1

1Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval (1987), aperfeiçoamento em Hidrografia (DHN), cursos de 
Estado-Maior para Oficiais Intermediários e Superiores na Escola de Guerra Naval (EGN), de Comando e Estado-Maior 
Conjunto no Instituto Nacional de Defesa (INADE), no Equador, e MBA em Gestão Empresarial (COPPEAD-UFRJ).

I – Aula Inaugural para a 68a Turma do 
Curso de Aperfeicoamento de Hidrografia para 

Oficiais (CAHO)

definido para os cursos dessa categoria, vossa 
formação como hidrógrafos será concluída a bor-
do de nossos navios, após dois anos de prática 
dos ensinamentos ministrados neste ano. 

É para mim, portanto, um enorme desa-
fio ministrar esta aula inaugural. Desta forma, 
procurarei transmitir aos senhores o que é a 
hidrografia e o seu papel na sociedade, o que 
é ser hidrógrafo e o que a DHN espera dos 
seus hidrógrafos.

O que é a hidrografia e o seu papel na 
sociedade

De acordo com a OHI, a hidrografia é o 
ramo das ciências aplicadas que trata da me-
dição e descrição das características físicas dos 
oceanos, mares, zonas costeiras, lagos e rios, 
bem como  da previsão de sua mudança ao lon-
go do tempo, tendo como propósito principal 
a segurança da navegação e o apoio a todas 
as outras atividades marítimas, incluindo o de-
senvolvimento econômico, segurança e defesa, 
pesquisa científica e proteção ambiental.

A segurança da navegação nos remete à 
Convenção SOLAS (Safety Of Life At Sea), capí-
tulo V, em destaque suas regras 4, 5 e 9. 

Pela Convenção os governos contratantes 
se comprometem a transmitir avisos relativos à 
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navegação (Avisos-Rádio Náuticos) a todos os 
interessados e a outros governos interessados 
(regra 4), a possuírem serviços e a disseminarem 
avisos meteorológicos (regra 5) e a possuírem 
serviços hidrográficos (regra 9).

Considerando que a Constituição brasilei-
ra define em seu Art. 84 que "compete privati-
vamente ao Presidente da República: VIII – cele-
brar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional", 
concluímos que o estado brasileiro atribui gran-
de importância à segurança da navegação.

Ainda de acordo com a OHI, nos últimos 
anos alguns fatores têm demonstrado a neces-
sidade de uma adequada cobertura de levan-
tamentos hidrográficos (LH) e da produção de 
cartas e publicações de auxílio à navegação, 
conforme definido na Convenção SOLAS:

– o advento dos navios Very Large Crude 
Carriers (VLCC);

– a necessidade de proteger o ambiente 
marinho;

– alterações dos padrões comerciais 
marítimos;

– a crescente importância dos recursos do 
fundo do mar; e

– a Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM), afetando áreas de 
jurisdição nacional.

A realidade brasileira contempla esses 
fatores. Citamos, por exemplo: os navios ti-
po VALEMAX, que chegam a transportar até 
400.000 toneladas de minério pelas Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB); as Unidades de 
Conservação componentes do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 
conforme definido na Lei n° 9.985/2000, que es-
tão sendo representadas nos roteiros e nas car-
tas náuticas, desde que a sua representação nas 
cartas não interfira na representação dos ele-
mentos atinentes à segurança da navegação; as 
pesquisas conduzidas em AJB – projeto REVIZEE 
(Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva) 

e REMPLAC (Recursos Minerais da Plataforma 
Continental); e o LEPLAC (Levantamento da 
Plataforma Continental).

Em âmbito nacional a DHN cumpre um 
relevante papel diante desses fatores, tendo em 
vista exercer a função de:

– serviço hidrográfico brasileiro e, confor-
me definido no Decreto-Lei n° 243, de 28 de fe-
vereiro de 1967, ser a responsável por elaborar 
e executar o Plano Cartográfico Náutico, atribui-
ção privativa da Marinha;

– serviço meteorológico marinho, cuja 
área de responsabilidade – METAREA V – pos-
sui aproximadamente 10 milhões de km2;

– disseminador dos Avisos-Rádio Náuticos 
para a área marítima NAVAREA V, que também 
possui uma área aproximada de 10 milhões de 
km2; e

– apoiar as operações SAR, por meio da 
elaboração de previsões meteorológicas para os 
navios empregados nessas operações, em área 
muito superior às NAVAREA e METAREA V.

Atualmente, como em outros serviços con-
gêneres em nível mundial, a DHN defronta-se 
com a possibilidade de que as cartas náuticas, 
adequadas décadas atrás, tenham que ser atu-
alizadas, considerando a compilação de novos 
dados, coletados segundo um maior grau de exa-
tidão e com melhor cobertura do fundo marinho. 

Afinal, a navegação por satélite, com 
maior exatidão e disponibilidade, fez com que 
dados históricos ganhassem o atributo de “mal 
posicionado”, gerando um problema ainda maior 
para os navegadores e para os serviços hidro-
gráficos. Novas tecnologias e metodologias têm 
melhorado a exatidão com que os LH atuais são 
realizados, aprimorando a acurácia das informa-
ções representadas nas cartas náuticas.

Para efeitos de planejamento, a Divisão 
de Levantamentos do Centro de Hidrografia 
da Marinha (CHM) fez um cálculo preliminar 
para conhecer o tempo necessário à realiza-
ção de LH para a coleta de dados atuais, isto 
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é, que contemplassem as novas técnicas e me-
todologias, alcançando as especificações téc-
nicas da publicação S-44 (Especificações para 
Levantamentos Hidrográficos) da OHI, com o 
propósito de serem compilados com os dados 
já representados nas cartas náuticas existentes, 
com o fim de atualizá-las.

Sessenta e quatro  anos foi o resultado 
alcançado no cálculo. Este valor suscita a inda-
gação, quais foram os parâmetros estabelecidos 
para chegarmos a esse valor?

Considerou-se que os LH deveriam ser 
realizados em profundidades superiores a trin-
ta  metros; com ecobatímetros de tecnologia 
monofeixe, atendendo a exatidão proposta na 
S-44; que o LH seria realizado por um único na-
vio, coletando dados por vinte e quatro  horas 
ao longo de trezentos e sessenta e cinco  dias.

Para as profundidades inferiores a trinta  
metros o período deve ser superior, haja vista o 
maior rigor das especificações da OHI, que con-
sideram o emprego de ecobatímetros de tecno-
logia multifeixe.

A sociedade brasileira discute intensa-
mente a necessidade de planejamento, ou a fal-
ta do mesmo. Nesse sentido, em 1933, a DHN 
elaborou e passou a executar o Plano Básico 
Cartográfico, o mais antigo plano cartográfico 
do Brasil, que foi concluído em 1975, com a pu-
blicação da carta náutica n° 200 – da Ilha de 
Maracá à Ilha do Machadinho.

Em 1995 é aprovado pelo Diretor de 
Hidrografia e Navegação o II Plano Cartográfico 
Náutico Brasileiro (II PCNB), concebido para 
atender a orientação da OHI de que os servi-
ços hidrográficos construíssem cartas náuticas 
internacionais, também conhecidas como cartas 
INT, que têm como principal característica pos-
suir os elementos de texto no idioma inglês. No 
Brasil, as cartas INT possuem como característi-
ca principal a sua construção nos idiomas inglês 
e português, bem como de serem construídas 
nas escalas de 1:1 000 000 e 1:300 000.

Contudo, com o advento das cartas ele-
trônicas de navegação (no inglês, ENC), a DHN 
percebeu a necessidade de elaborar um novo 
plano que contemplasse as ENC, as novas cartas 
náuticas dos rios da bacia Amazônica e bacia do 
rio Paraguai. Nesse contexto, encontra-se em 
fase final de elaboração o III Plano Cartográfico 
Náutico Brasileiro (III PCNB), que deverá ser pu-
blicado em 2015.

Em âmbito internacional, a DHN parti-
cipou da elaboração da 1ª. edição e das atu-
alizações da publicação Especificação para 
Levantamentos Hidrográficos da OHI (S-44), que 
hoje se encontra na 5ª. edição.

A contínua evolução tecnológica experi-
mentada pela navegação impõe à OHI e IALA 
(International Association of Marine Aids to 
Navigation and Lighthouse Authorities) constan-
te avaliação de suas especificações. Nesse senti-
do, a DHN conta com vários membros participan-
do dos grupos de trabalho, comitês e subcomitês 
dessas duas instituições. Isso tem permitido a rá-
pida assimilação das novas especificações, haja 
vista que as conhecemos antes de serem publica-
das, bem como se realizem gestões para evitar a 
adoção de uma especificação que seja de difícil 
ou custosa assimilação pelo Brasil.

Neste cenário, a DHN empreende gran-
de esforço para adotar as novas tecnologias e 
metodologias na elaboração de seus produtos 
e serviços, e, principalmente, na qualificação de 
seus oficiais e praças. Cursos de doutorado e de 
mestrado são anualmente solicitados para ofi-
ciais, bem como cursos técnicos para as praças.

Isso tem permitido a elaboração de pro-
dutos e serviços que estão no mesmo nível dos 
serviços congêneres em âmbito internacional.

O acordo existente entre a DHN e o 
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), 
intermediado pela Empresa Gerencial de 
Projetos Navais (EMGEPRON) exemplifica muito 
bem o nível alcançado por esta Diretoria. Pelo 
acordo, permite-se ao UKHO compilar os dados 
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das cartas náuticas brasileiras para a produção 
de cartas náuticas, em uma escala menor do 
que as nacionais, e comercializá-las. Por exem-
plo, nossas cartas da foz do rio Amazonas até 
Macapá são construídas na escala de 1:80 000. 
As cartas inglesas, que contemplam o mesmo 
trecho, são publicadas na escala de 1:200 000. 
Somente após a publicação dos bacalhaus, ree-
dições e novas edições de nossas cartas é que o 
UKHO publica suas cartas, pois são compilações 
de nossas cartas.

A interação entre as OM do CNPA é muito 
grande, não só administrativamente, como na 
divulgação dos produtos e serviços para a se-
gurança da navegação.

É assim que os avisos-rádio náuticos 
originados no CHM são disseminados com o 
apoio da estação rádio da Base de Hidrografia 
da Marinha em Niterói (BHMN), que os difunde 
para o restante do país por meio das Estações 
Rádio de Marinha (avisos costeiros e interiores). 
Indiretamente apoia a transmissão dos avisos 
para a área oceânica, que são disseminados 
via satélite por empresa contratada, ao manter 
ininterrupto fornecimento de energia elétrica.  

Mesmo procedimento é adotado para a 
disseminação das previsões meteorológicas e 
dos Avisos de Mau Tempo. 

Os avisos-rádio náuticos e as previsões 
meteorológicas (regras 4 e 5 da Convenção 
SOLAS) compõem o que conhecemos como ser-
viço de Informações de Segurança Marítima (no 
inglês, MSI), que, portanto, é um serviço pres-
tado pelo estado brasileiro com o propósito de 
contribuir para a segurança da navegação.

Grandes avanços foram alcançados nas 
últimas décadas no que diz respeito à meteoro-
logia e a oceanografia, principalmente a partir 
da utilização da modelagem numérica. Isso vem 
permitindo a elaboração de produtos e serviços 
com um alto nível de confiabilidade, tanto para a 
segurança da navegação como em apoio ao pla-
nejamento e à execução das operações navais.

A DHN tem sido capaz de atender em al-
to nível as demandas da sociedade e da própria 
MB, sendo rápida em responder demandas bem 
específicas, como por exemplo: a compilação das 
informações meteorológicas para a Antártica em 
um único sítio, possibilitando aos navios NApOc 
Ary Rongel e NPo Almirante Maximiano rápido 
acesso a todas as informações necessárias à to-
mada de decisão em um ambiente digital confor-
tável e confiável. A necessidade foi identificada 
na OPERANTAR-2012/2013, quando o NApOc Ary 
Rongel, em seu regresso, enfrentou dificuldades 
em cruzar grandes concentrações de blocos de 
gelo. Destaca-se também a elaboração de pre-
visões meteorológicas especiais com elevada 
confiabilidade para as operações que ocorrem no 
Haiti e Líbano, para os NE Brasil em seu cruzeiro 
de instrução e NV Cisne Branco. 

No âmbito desportivo, a DHN, por meio do 
CHM, apoiou a equipe brasileira de vela durante 
os Jogos Panamericanos e Olímpicos, bem como 
a navegação do barco BRASIL 1, no interior da 
METAREA V, durante a sua participação na re-
gata de volta ao mundo. Fruto dessa expertise, 
fomos lembrados para apoiar, em conjunto com 
o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a 
elaboração de previsões meteorológicas para a 
Baía de Guanabara e litoral da cidade do Rio de 
Janeiro durante a realização dos Jogos Olímpicos, 
a se realizarem em 2016 no Rio de Janeiro.

Por conta do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal, houve 
uma grande demanda da Secretaria de Portos 
(SEP) para a validação dos LH pós dragagem, 
realizados no âmbito do Programa Nacional de 
Dragagem (PND), bem como na validação de 
projetos de sinalização náutica. 

Analisados conforme os preceitos técni-
cos estabelecidos pela OHI, o grande número 
de LH inconsistentes, portanto inválidos pa-
ra atualização da carta náutica, gerou grande 
demanda sobre a DHN, que, em um primeiro 
momento, chegou a ser considerada como um 
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entrave ao desenvolvimento nacional. Ao mes-
mo tempo, projetos de sinalização náutica não 
eram analisados, tendo em vista considerarem 
um modelo batimétrico inválido, ou ainda pela 
sua própria inconsistência, devido ao não aten-
dimento das especificações técnicas definidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e pela World Association for Waterborne 
Transport Infrastructure (PIANC).

Foi essencial a existência de corpo técnico 
qualificado, prestando um assessoramento con-
fiável e consistente à DHN e aos representantes 
regionais e locais da Autoridade Marítima. 

Importante componente da segurança da 
navegação, a sinalização náutica contempla ou-
tros sistemas além dos faróis, faroletes, boias, 
RACON etc. O Automatic Identification System 
(AIS) e o Vessel Traffic System (VTS) são realida-
des, cuja regulamentação pela autoridade marí-
tima tem como origem o Centro de Sinalização 
Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR).

 Diante de uma nova realidade, foi neces-
sária a atualização de processos destinados à 
impressão das cartas náuticas e publicações de 
auxílios à navegação. Nesse sentido, a BHMN 
incorporou uma nova impressora offset, de ele-
vado rendimento que supera em muito a produ-
tividade da máquina anterior. A impressora de 
chapas para impressão também foi atualizada, 
o que proporcionou a materialização de um pro-
cesso totalmente automatizado para a impres-
são offset por meio de um fluxo contínuo de 
dados. Com o apoio da EMGEPRON, a BHMN, 
a partir da aquisição de três  impressoras in-
dustriais, passou a imprimir cartas náuticas sob 
demanda. Desde então, é possível efetuar com-
pras on-line de cartas náuticas no sítio http://
www.cartasnauticasbrasil.com.br/ da internet.

Encontra-se em andamento a atividade 
de carga dos dados no Hydrographic Production 
Database (HPD), banco de dados espacializado, 
onde serão carregados os dados geoespaciais, 
situação que permitirá a produção de cartas 

náuticas – em papel e vetorial – a partir de uma 
única origem. Recentemente, com a vetorização 
do Atlas de Cartas Piloto, no formato S-57, será 
possível o ingresso de dados meteoceanográ-
ficos no HPD, situação que poderá permitir a 
elaboração de boletins climatológicos a partir 
dessa fonte de dados.

Neste século, a Organização Marítima 
Internacional (no inglês, IMO) criou o conceito 
conhecido como e-navigation, que contempla a 
integração de produtos e serviços em um único 
ambiente.

Por este novo conceito, navios e estações 
de terra passarão a ter a mesma consciência 
situacional. Informações cartográficas atualiza-
das, auxílios à navegação (sinalização náutica e 
sistemas) confiáveis e informações meteoceano-
gráficas estarão disponíveis no formato S-100 e 
poderão ser utilizadas em um ECDIS (Electronic 
Chart Display and Information System).

É possível perceber que o e-navigation 
é multi-setorial, incorporando outros seto-
res da sociedade brasileira. Visualiza-se que a 
DHN cumpra uma parcela do papel destinado 
à Marinha do Brasil (MB) na implantação deste 
conceito no Brasil.

Um grupo de trabalho foi criado no âm-
bito da DHN, com o propósito de delimitar as 
competências da DHN nesse processo, identi-
ficando os seus produtos e serviços aplicáveis 
no e-navigation, bem como identificando outros 
possíveis atores na própria MB e externos à MB.

Com relação à oceanografia, é destacá-
vel o papel da MB na formação de profissionais 
dessa área de estudo. Muitos alunos cumprem 
suas horas obrigatórias de prática no mar a 
bordo de nossos navios e lanchas. O convívio 
a bordo desperta o interesse desses alunos, fa-
zendo com que alguns deles ingressem poste-
riormente na MB por concurso. Além de ser uma 
ótima fonte para recrutamento desses jovens, 
os dados obtidos nessas campanhas oceano-
gráficas enriquecem o Banco Nacional de Dados 
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Oceanográficos (BNDO), nossa fonte para a ela-
boração de produtos climatológicos.

Senhores oficiais-alunos, neste breve pa-
norama, onde foram destacados somente os 
pontos principais, percebemos a importância da 
DHN para a sociedade brasileira, bem como a 
importância de nossas atividades na fortifica-
ção do Poder Marítimo e Poder Naval nacionais.

Com relação ao Poder Marítimo, mui-
tos estudos têm procurado estimar o grau de 
retorno de investimentos em hidrografia. No 
artigo intitulado IMPACTO ECONÔMICO DOS 
LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, Brian 
Connon, da Marinha norte-americana, e Rod 
Nairn, do Serviço Hidrográfico Australiano, reve-
lam que o grau de retorno é de 1:10. No artigo 
é destacado que cartas náuticas atualizadas po-
dem permitir o tráfego de navios de grande ca-
lado com maior rapidez, e, portanto, permitin-
do uma grande movimentação de mercadorias 
entre os portos; o apoio ao desenvolvimento do 
país e de estratégias de proteção e preservação 
dos recursos dos oceanos; apoio ao gerencia-
mento das áreas costeiras; e à defesa nacional.

Com relação ao Poder Naval, o Plano 
de Desenvolvimento do Programa Oceano 
(PLADEPO) para o período 2013-2016 atribui 
à DHN a coordenação e execução do mes-
mo. Quatro  são os projetos que compõem o 
PLADEPO: Previsão Ambiental Especial, Cartas 
Eletrônicas Militares, Dados Ambientais para 
Sistemas e Levantamento Ambiental Expedito.

O propósito do PLADEPO é o de elaborar 
produtos voltados para as operações navais es-
pecíficas, na forma de informações e previsões 
ambientais, provendo o devido apoio à aplica-
ção do Poder Naval.

O que é ser hidrógrafo e o que a DHN 
espera dos seus hidrógrafos

O hidrógrafo pode ser definido como o 
profissional que ocupa metade do seu tempo de 

trabalho em levantamentos de campo e a outra 
metade em gabinete, processando os dados co-
letados. Os levantamentos hidrográficos são re-
alizados com alguma frequência em condições 
adversas de mar, passando longos períodos de 
tempo no mar ou em áreas isoladas. 

No Canadá, por exemplo, os hidrógrafos 
de águas árticas podem trabalhar em isola-
mento por até quatro meses. Na Amazônia, a 
primeira parte do LH para produção das cartas 
náuticas do Atlas da Hidrovia do Rio Madeira 
durou cinco  meses.

No Reino Unido o hidrógrafo é definido 
como o profissional responsável pela coleta e 
análise das informações que constam de uma 
carta náutica, como o tipo de sedimento, pon-
tos conspícuos ou acidentes geográficos, sinali-
zação náutica, perigos à navegação, profundi-
dades, latitude e longitude. É também respon-
sável pela elaboração e divulgação dos avisos 
aos navegantes e pelas previsões meteorológi-
cas que garantem a segurança no mar.

Podemos, ainda, definir o hidrógrafo co-
mo o profissional que coleta dados geoespa-
ciais em campo, por meio de medições em terra, 
a bordo de embarcações ou navios, ou ainda 
em aeronaves; valida esses dados, levando em 
consideração as especificações técnicas, ainda 
em campo, na fase conhecida como pré-proces-
samento; e, finalmente, conclui a sua análise 
na fase conhecida como pós-processamento. O 
resultado de seu trabalho é entregue para vali-
dação final no serviço hidrográfico.

Destaca-se acima a extrema importância 
das embarcações e navios na consecução dos 
LH. Este componente é fundamental para que 
um LH tenha êxito. 

São os navios subordinados ao Grupa- 
mento de Navios Hidroceanográficos (GNHo) 
que desempenham essa função na DHN. Na 
Amazônia, os navios subordinados aos Serviços 
de Sinalização Náutica do Norte (SSN-4) e de 
Sinalização Náutica da Amazônia Oriental 
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(SSN-9), este recém-criado, possuem a missão 
de realizar os LH naquela bacia hidrográfica. 
Na bacia do rio Paraguai estão presentes um  
Aviso-Hidrográfico e Lanchas Balizadoras com a 
missão de realizar os LH naquela bacia. 

A bordo, os oficiais HN, egressos do CAHO, 
deverão colocar em prática todos os ensinamen-
tos ministrados no curso. Serão consolidados os 
fundamentos de como realizar as medições, co-
mo planejar uma campanha hidrográfica, os re-
cursos necessários (materiais e humanos), as exa-
tidões requeridas, as incertezas observadas etc.

Esses fundamentos serão importantes 
quando for completado o período obrigatório 
de embarque. Em terra ou no gabinete, a só-
lida formação acadêmica e a prática serão de 
extrema importância para os novos desafios 
de carreira.

A análise e a validação de LH para atu-
alização ou construção de uma carta náutica 
serão de sua competência. A disseminação de 
informações de segurança da navegação se-
rão rotinas do seu  dia a dia. Poderá, ainda, 
ser necessário elaborar consistentes pareceres 
como assessoria direta de seus Comandantes/
Diretores, e do próprio Diretor de Hidrografia 
e Navegação.

Nossa atividade nos impõe grandes de-
safios. São requeridas respostas imediatas dos 
hidrógrafos para perguntas que não têm res-
postas, ou ainda, que demandarão tempo para 
serem respondidas. 

Nossas respostas devem ser técnicas, 
com as respectivas incertezas associadas.

O início dessa formação já começou nas 
aulas de nivelamento. A bordo pratiquem todo o 
tempo. Sejam observadores. A natureza que pre-
tendemos representar em modelos e cartas sem-
pre nos oferece pistas para o melhor caminho.

É importante sabermos que sempre co-
meteremos erros nas medições, mas deveremos 
sempre ter em mente quais são os limites des-
se erro. Sempre que possível, deveremos estar 

aquém desses limites. Quando não for possível, 
que seja bem descrito nos relatórios porque não 
foi possível atender às especificações técnicas.

O monitoramento da coleta de dados 
deve ser contínuo. Não se esqueçam de que os 
custos para manter um navio no mar são mui-
to altos. Não devemos deixar o terreno com 
dúvidas. Em gabinete não é possível corrigir 
os dados.

Minha geração aprendeu e praticou hi-
drografia com instrumentos e equipamentos 
analógicos. Os registros dos dados eram efetu-
ados em cadernetas. Os ecogramas, maregra-
mas, diagramas de redução das profundidades 
eram todos em papel.

Os “tops”, hoje conhecidos como “fixos”, 
eram efetuados, em média, a cada cinco  minutos. 
Nos passadiços dos navios, o instante do “top” 
era identificado para a equipe de sondagem por 
uma campainha de mesa. Um minuto antes, dois  
toques para todos estarem atentos. No instante 
do “top” um único toque da campainha. Todos 
da equipe de sondagem acionavam seus equipa-
mentos e registravam suas medições em cader-
neta. Todas as medições eram sincronizadas.

Hoje a coleta é automatizada. A frequên-
cia com que os dados são coletados é de fra-
ções de segundo. A posição GPS é a de menor 
frequência, ocorrendo a cada segundo.

Os protocolos ou procedimentos para 
uma boa coleta de dados, e, portanto, para um 
LH ser realizado com êxito, estão estabelecidos. 
Assim, basta cumpri-los.

É fato que nossas instruções técnicas (IT) 
estão desatualizadas. Entretanto, muito esfor-
ço tem sido aplicado na tarefa de atualizá-las. 
Mesmo assim, falta muito a realizar.

Ao conversar com um oficial hidrógrafo 
que cursou o CAHO-2014, o mesmo destacou a 
necessidade da atualização das IT. Concordei e 
disse que o problema é de todos os hidrógrafos. 
Destaquei que as IT sobre a operação do mul-
tifeixe existentes foram elaboradas a bordo do 
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NHo Taurus, em 2002, e aprimoradas no CHM 
antes de sua publicação.

Ao final do CAHO-2015 a DHN espera que 
os senhores estejam completamente compro-
metidos com a segurança da navegação. Que 
as tarefas a vós atribuídas sejam realizadas com 
o maior esmero e dedicação. Que os resultados 
sejam consistentes, o que garantirá a elabora-
ção de produtos e serviços com qualidade.

No Departamento de Ensino da DHN os 
senhores terão a oportunidade de ver a foto de 
todas as turmas que cursaram o CAHO, bem co-
mo ter acesso às notas finais de todos os alu-
nos. No Arquivo Técnico, terão acesso a LH as-
sinados pelos Almirantes Câmara, Nogueira da 
Gama, Maximiano etc. 

Essa é a nossa história, que iniciou no 
ano de 1876, data da criação da Repartição 
Hidrográfica.

No entanto, o que nos faz sermos úni-
cos e diferentes é o legado de oficiais, praças e 

servidores civis que aqui trabalharam com o fir-
me propósito de contribuir para a segurança da 
navegação. Seus esforços estão materializados 
no conhecimento e na competência com que 
possuímos hoje.

Neste exato momento, muitos navegantes 
brasileiros ou estrangeiros, em trânsito pela AJB 
ou no Atlântico Sul, talvez estejam utilizando a 
bordo nossos produtos e serviços. Seus agrade-
cimentos, entretanto, nunca serão ouvidos na 
DHN. Assim é o nosso serviço. Trabalhamos du-
ro pela pura satisfação do trabalho bem feito.

Enfim, é isso que a DHN espera dos 
senhores.

Sejam bem-vindos oficiais-alunos do 
CAHO-2015.

Que os senhores, ao fim do curso, tenham 
a clara percepção do significado de nosso lema: 

“RESTARÁ SEMPRE MUITO O QUE FAZER”.
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1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS CARTAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

221 Barra Norte do Rio Amazonas 1:100.000 1a Edição Setembro

4029 Da Ilha Panumã a Itacoatiara 1:100.000 1a Edição Outubro

4030 De Itacoatiara a Novo Remanso 1:100.000 1a Edição Outubro

4031 De Novo Remanso à Ilha das Onças 1:100.000 1a Edição Outubro

4032 Da Ilha das Onças a Manaus 1:100.000 1a Edição Outubro

1712 Porto de Santos (Parte Norte) 1:15.000 1a Edição Outubro

1713 Porto de Santos (Parte Sul) 1:15.000 1a Edição Outubro

22500
(INT 2118)

De Salvador à Barra do Poxim 1:300.000 1a Edição Novembro

b) CARTAS REEDITADAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

3365 Do Porto Tarumã a Corumbá 1:25.000 2a Edição Setembro

3366 De Corumbá ao Estirão da Água Branca 1:10.000 2a Edição Setembro

3367 Da Volta do Gato ao Passo do Pescador 1:10.000 2a Edição Setembro

3370 Da Volta Morcegueiro ao Passo da Faia 1:10.000 2a Edição Setembro

3371 Do Passo da Faia a Volta Grande 1:10.000 2a Edição Setembro

3374 Do Passo Domingos Ramos Inferior ao 
Passo Domingos Ramos Superior 1:10.000 2a Edição Setembro

3375 Da Volta do Carandazinho à Volta do Cururu 1:10.000 2a Edição Setembro

c)  CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
30 Costa Sudeste da América do Sul (INT 201) 1:3.500.000 2a 74

51 Atol das Rocas e proximidades 1:100.000 3a 2

110 Baía do Oiapoque 1:80.000 1a 10

111 Da Baía do Oiapoque às Ilhas de Taparabo 1:30.000 2a 1

201 Barra Norte do Rio Amazonas 1:79.989 12a 98

202 Da Ilha do Bailique à Ponta do Capital 1:79.992 6a 168

203 Da Ponta do Capital às Ilhas Pedreira 1:79.996 4a 171

II – Trabalhos Realizados em 2015
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TRABALHOS REALIZADOS EM 2015

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

204 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana 1:80.000 4a 186

231 Da Ilha de Machadinho ao Cabo de Maguari 1:80.000 1a 14

241 Da Baía do Viera Grande a Chaves 1:80.000 1a 5

242 Das Ilhas dos Porcos à Baía do Vieira 1:80.000 3a 51

302 De Salinópolis ao Canal do Espadarte 1:10.000 4a 63

305 Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição 1:99.970 5a 24

320 Porto de Belém 1:15.000 6a 1

410P Proximidades da Baía de São Marcos 1:135.000 3a 35

412 Baía de S. Marcos prox. portos Itaqui e S. Luiz 1:30.000 5a 23

414 Baía S. Marcos – de Itaqui ao Term. da Alumar 1:14.999 4a 1

515 Porto de Luís Correa 1:25.000 4a 1

703 Porto de Areia Branca 1:25.000 2a 35

704 Porto de Guamaré 1:15.000 1a 39

705 Terminal portuário de Pecém 1:15.000 1a 31

720 De Areia Branca a Guamaré 1:100.000 3a 26

802 Porto de Natal 1:85.000 8a 57

806 Proximidades de Cabedelo 1:50.000 1a 1

830 Porto de Cabedelo 1:15.000 6a 1

901 Porto de Maceió 1:7.500 3a 34

902 Porto de Recife 1:15.000 5a 30

905 Baía de Tamandaré 1:10.000 1a 0

906 Proximidades do Porto de SUAPE 1:15.000 2a 0

910 Proximidades de Itapessoca 1:55.000 1a 1

920 Proximidades do Porto de Maceió 1:80.000 2a 34

1000 De Maceió ao Rio Itariri 1:311.492 4a 1

1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25.000 1a 39

1002P Barra do Rio São Francisco do Norte 1:20.000 2a 7

1003 Barra do Rio Sergipe 1:25.000 8a 35

1100 Do rio Itariri a Ilhéus 1:308.541 3a 133

1101 Proximidades Porto de Salvador 1:29.976 4a 75

1102 Porto de Salvador 1:12.000 5a 3

1103 Baía de Aratu e adjacências 1:15.000 6a 1

1105 Porto Madre de Deus 1:8.000 3a 1

1106 Baía de Todos os Santos – parte norte 1:30.010 1a 26
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

1110 Baía de Todos os Santos 1:65.000 3a 1

1200 Do Porto de Ilhéus à Ponta de Cumuruxatiba 1:305.090 3a 73

1201 Porto de Ilhéus 1:12.500 6a 12

1210 Proximidades do Porto de Ilhéus 1:50.000 2a 1

1301 Barra de Nova Viçosa 1:30.000 1a 3

1310 Canal de Abrolhos e proximidades 1:100.025 1a 37

1401 Portos de Vitória e Tubarão 1:15.000 9a 3

1402 Do Pontal da Regência a Ponta do Ubu 1:135.000 2a 100

1403 Da Ponta do Ubu ao Cabo de São Tomé 1:150.000 2a 90

1404 Proximidades da Ponta de Ubu 1:50.000 2a 67

1405 Porto do Açu 1:25.000 1a 209

1406 Proximidades do Porto do Açu 1:75.000 1a 210

1410 Prox. dos Portos de Vitória e Tubarão 1:50.000 3a 139

1420 Proximidades da Barra do Riacho 1:50.000 2a 64

1501 Baía de Guanabara 1:50.000 4a 314

1503 Enseada de Cabo Frio 1:20.000 6a 97

1504 Enseada de Búzios 1:20.000 4a 2

1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 1:40.000 2a 106

1506 Proximidades da Baía de Guanabara 1:75.000 3a 150

1507 Enseada de Macaé e proximidades 1:25.000 1a 118

1508 Do Cabo Frio a Ponta Negra 1:75.000 2a 77

1511 Barra do Rio de Janeiro 1:19.989 4a 1

1512 Porto do Rio de Janeiro 1:20.000 4a 23

1515 Baía de Guanbara – I. Mocanguê e prox. 1:8.000 3a 169

1517 Uso restrito MB 1:10.000 1a 1

1531 Baía de Guanabara – I. do Boqueirão e adja 1:6.500 2a 46

1550 Bacia de Campos 1:300.000 1a 1

1607 Baías da Ilha Grande e Sepetiba 1:80.000 3a 4

1620 Da Barra Rio de Janeiro à Ilha Grande 1:120.015 1a 3

1621 Baía da Ilha Grande – parte leste 1:40.090 2a 94

1622 Baía de Sepetiba 1:40.122 3a 71

1623 Porto de Itaguai 1:20.000 4a 71

1631 Baía da Ilha Grande – parte central 1:40.067 2a 0

1632 Baía da Ilha Grande – parte centro norte 1:40.109 2a 89

1633P Baía da Ilha Grande – parte oeste 1:40.075 1a 66

1636 Porto de Angra dos Reis e proximidades 1:20.000 3a 98

1637 Baía da Ribeira 1:25.000 1a 64
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

1641 Da Enseada  Mar Virado ao Porto de São 
Sebastião 1:39.914 1a 41

1642 De São Sebastião à Ilha dos Gatos 1:39.861 1a 66

1643 Canal de São Sebastião - parte norte 1:15.000 3a 26

1644 Canal de São Sebastião - parte sul 1:15.000 2a 32

1645 Canal de São Sebastião 1:50. 000 1a 76

1701 Porto de Santos 1:25.000 7a 112

1702 Mar Pequeno (da Barra de Icapara a Cananéia) 1:27.500 2a 10

1801 Porto de Itajaí 1:15.000 5a 96

1804 Porto de São Francisco do Sul 1:27.000 3a 23

1820 Proximidades da Barra de Paranaguá 1:100.000 3a 1

1821 Barra de Paranaguá 1:25.000 4a 3

1822 Porto de Paranaguá a Antonina 1:25.000 4a 62

1830 Proximidades do Porto de São Francisco do Sul 1:89.459 4a 45

1902 Proximidades da Ilha de Santa Catarina 1:100.928 2a 64

1903 Canal Norte de Santa Catarina 1:50.075 2a 1

1906 Planos da Ilha de Santa Catarina e adj. 1:30.000 1a 6

1907 Da Ilha de Coral à Ilha das Araras 1:49.740 1a 15

2010 Proximidades de Tramandaí 1:50.000 1a 13

2102 De São José do Norte ao Canal de Setia 1:25.052 1a 1

2103 Da Barra do Canal São Gonçalo as Porteiras 1:25.097 1a 1

2104 Canal de São Gonçalo (da Barra a Pelotas) 1:15.000 1a 14

2105 Canal da Feitoria e proximidades 1:25.115 1a 11

2106 Saco do Rincão e proximidades 1:25.085 1a 12

2107 Barra do Rio Guaíba 1:24.949 1a 1

2109P Da Ponta Grossa a Porto Alegre 1:25.036 2a 26

2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 1:50.000 4a 40

2112 Do Rio Grande a Feitoria 1:80.000 2a 1

2113 De Porto Alegre ao Terminal de Santa Clara 1:15.000 1a 1

2140 Lagoa dos Patos 1:271.653 2a 61

2210 Costa do Albardão 1:50.000 1a 6

3316 Da Isla Pedernal ao Paso Caa-pucu-mi 1:25.000 2a 11
3317 Da Isla del Loco ao Paso Siete Puntas 1:25.000 2a 13
3318 Do Paso Siete Puntas ao Paso Milagro 1:25.000 2a 11
3319 Do Rio Ypané ao Paso Saladillo 1:25.000 2a 13

3320 Da Isla Saladillo ao Paso Romero-cué 1:25.000 1a 13

3325 Da Isla San Carlos a Isla Piquete-cambá 1:25.000 2a 13

TRABALHOS REALIZADOS EM 2015



DHN  –  Diretoria de Hidrografia e Navegação 

20

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
3326 Da Isla Piquete-cambá ao Paso Itá-pucú-mi 1:25.000 2a 13

3327 Do Paso Itá-pucú-mi ao Puerto Max 1:25.000 2a 13

3328 Da Isla Caá-pucú-mí à Isla Carayacito 1:25.000 2a 13

3329 De Itacuá ao Puerto Risso 1:25.000 2a 13

3330 Do Puerto Risso à Isla Dalmacia 1:25.000 2a 13

3331 Da Isla Dalmacia à Isla San Roque 1:25.000 2a 11

3332 Puerto Vallemi 1:25.000 2a 8

3333 Foz do Rio Apa 1:25.000 2a 13

3344 Da Ilha do Rabo da Ema à Ilha do Algodoal 1:25.000 1a 9

3345 Da Ilha do Algodoal à Volta Rápida 1:25.000 1a 8

3346 Da Volta Rápida à Ilha do Chapéu 1:25.000 1a 8

3348 Do Puerto Esperanza à Ilha Cabeça de Boi 1:25.000 1a 5

3349 Da Ilha Seseputá à Foz do Rio Negro 1:25.000 1a 6

3350 Da Foz do Rio Negro à Isla Patativa 1:25.000 1a 8

3351 Da Ilha Santa Fé ao Passo Rebojo Grande 1:25.000 1a 8

3352 Do Passo Rebojo Grande à Ilha do Marco 1:25.000 1a 4

3353 Do Estirão Coimbra à Ilha Paratudal 1:25.000 1a 7

3354 Do Passo Piúvas Inferior à Ilha dos Bugres 1:25.000 1a 7

3355 Da Ilha dos Bugres à Ilha Nabileque 1:25.000 1a 7

3356 Do Passo Conselho à Volta do Acurizal 1:25.000 1a 9

3357 Da Volta do Acurizal ao Riacho do Abrigo 1:25.000 1a 8

3358 Da Orçada de São José à Ilha Caraguatá 1:25.000 1a 7

3359 Da Ilha Caraguatá à Ilha Cambará Ferrado 1:25.000 1a 9

3360 Do Estirão Cambará Ferrado ao Passo Abobal 1:25.000 1a 10

4103 A/B Prainha-Costa do Ituqui-Ilha do Meio 1:100.000 7a 422

4104 A/B Ilha do Meio-Ilha de Santa Rita Parintins 1:100.000 4a 56

4203 Da Fazenda Caiçara a Arapiranga 1:20.003 2a 18

4341 Estr. Breves e Boiucu (da I. S. Helena à I. 
Apracaxi) 1:50.000 1a 1

4343 A/B Furos do Tajapuru, Cia Limão e Ituquara 1:50.008 1a 40

4381 A/B Rio Tapajós - Santarém/Surucu/Aveiro 1:100.063 1a 28

4411 Da Foz do Rio Trombeta ao Lago Quiriquiri 1:25.000 1a 101

4412 Do Lago Quiriquirí ao Lago Paru 1:25.000 12a 105

4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1a 107

4414 Da Ilha Jacitara ao Lago Axipica 1:25.000 1a 103

4415 Do Estirão do França ao Lago Aracuã 1:25.000 1a 105
4416 Do Lago Aracuã ao Lago Bacabal 1:25.000 1a 102
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO
4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1a 105

4418 Porto Trombetas 1:25.000 1a 105

10001 Carta do mundo projeção azimutal equidistante 1:65.000.000 1a 22

12100 Carta índice – Bacia Amazônica e seus acessos 1:300.000 1a 57

19400 Do Recife à Dacar 1:3.500.000 1a 1

21020 De Salinópolis a Fortaleza 1:1.000.000 1a 36

21070 Do Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta Grande 1:1.000.000 2a 26

21080 Do Cabo de Santa Marta Grande ao Arroio Chuí 1:1.000.000 1a 1

21300 Do Cabo Norte ao Cabo Maguari 1:300.000 1a 21

21900 Da Ponta Maceió ao Cabo Calcanhar 1:300.000 1a 11

22100 Do Cabo Calcanhar a Cabedelo 1:300.000 1a 30

22300 De Maceió a Aracaju 1:300.000 1a 13

23000 Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 2a 267

23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 2a 240

23300 De Paranaguá a Imbituba 1:300.000 1a 81

23500 De Pinhal ao Rio Grande 1:300.000 1a 5

25119 Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía Serratt 1:40.000 1a 2

25120 Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do Rei 
Jeorge 1:40.000 1a 5

25121 Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do 
Almirantado 1:40.000 3a 6

2 – CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS EM 2015

NÚMERO TÍTULO

BR401406 Proximidades do Porto do Açu

3 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a)  NOVAS EDIÇÕES

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DN5 Almanaque Náutico para 2016 72a Edição

DG6 Tábuas das Marés para 2016 53a Edição

DH8-13 Lista de Auxílios Rádio 2015-2019 13a Edição

DH18-7 Lista de Sinais Cegos 2015-2019 7a Edição

TRABALHOS REALIZADOS EM 2015
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DH3 Anais Hidrográficos Tomo LXXI 2014 71a Edição

DH20 Relação das Cartas e Publicações Náuticas e Respectivas 
Correções Nº 1 e 2/2015 Edição Semestral

b) REIMPRESSAS

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DN12-5 Livro das Agulhas Magnéticas 5a Reimpressão

c)  MODELOS REIMPRESSOS 

NÚMERO TÍTULO

DHN-0617-2 Rosa de Manobra (Ampliada)

DHN-0618-2 Rosa de Manobra (Reduzida)

DHN-0622-5 Registro de Ocorrência da Navegação (Folha N-2)

DHN-0623-4 Observação do Crepúsculo

DHN-5934-4 Observações Meteorológicas de Superfície

DHN-0611 Cálculo de Azimute e Desvio da Agulha

DHN-5911 Mensagens de Análise para Navios

DHN-5936 Representação Gráfica Utilizada nas Cartas Meteorológicas da DHN

DHN-5939 Carta de Pressão ao Nível do Mar

DHN-6016 Descrição de Estação Maregráfica (F-41)

DHN-6212 Observações Oceanográficas

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO PAÍS

–  Décima Reunião Plenária da Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, 
Climatologia e Hidrologia (CMCH). Brasília, DF.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO PAÍS

– Primeira Reunião do Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das Atividades de 
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (Cex-CMCH-1/2015). Brasília, DF.

III – Programas de Conclaves e Intercâmbios
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PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIO

– Primeira Reunião da Comissão de Cartografia Militar (COMCARMIL 1/2015) e Primeira Reunião 
Plenária de 2015 da Comissão de Meteorologia Militar (COMETMIL). Niterói, RJ.

– Segunda Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR 2/2015). Brasília, DF.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– Sessão do Subcomitê de Navegação, Comunicações, Socorro e Salvamento (NCSR 2). UK, 
Londres.

– Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial (CE OMM 2015). 
Suíça, Genebra.

– Apresentação do Relatório Parcial Revisado, referente à Região Sul Brasileira, perante a 
Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Nova Iorque, EUA.

– Reunião com a Subcomissão da CLPC da ONU, designada para análise da Proposta Parcial 
Revisada de Limite Exterior da Plataforma Continental da Região sul Brasileira. Nova Iorque, EUA.

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– American Meteorological Society Annual Meeting 2015. Fênix, EUA.

– Reunião da Mesa Diretora da COI (COI 1 2015). Paris, França e Genebra, Suíça.

– Transfer Standard Maintenance and Application Development Working Group Meeting and 
Digital Information Portrayal Working Group TSMAD 1 2015 e DIPWG 2015. Ottawa, Canadá.

– Worldwide Enc Database Working Group (WEND-WG). Cingapura, Cingapura.

– Sessão do Comitê Internacional de Intercâmbio de Dados e Informações Oceanográficas IOC 
IODE 2015. Brugge,  Bélgica.

– U.S. HYDRO 2015. Maryland, EUA.

– Reunião da Aliança Regional em Oceanografia para o Atlântico Sudoeste Superior e Tropical 
(OCEATLAN 2015). Montevidéu, Uruguai.

– Reunião da Hydrographic Antartic Commission HCA 2015. Guaiaquil, Equador.

– Reunião da Comissão Hidrográfica do Atlântico Sudoeste CHAtSO 2015. Montevidéu, Uruguai.

– Reunião do Tidal and Water Level Working Group (TWLWG 2015). Silver Spring, EUA.
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– Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities (IALA 1 2015). Kuala Lampur, Malásia.

– Reunião do Inter Regional Coordination Committee IRCC 2015 e Reunião do Capacity Building 
Sub-Committee (CBSC 2015). Cidade do México, México.

– Reunião da Mesa Diretora, Sessão do Conselho Executivo e Sessão da Assembleia da 
Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI 2 2015). Paris, França.

– Meeting of World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee WWNWS SC 2015. 
Monte Carlo, Mônaco.

– IC-ENC Steering Committee 16. Munique, Alemanha.

– Inland ENC Harmonization Group Meeting (IEHG 2015). Nanjing, China.

– OCEANS Washington 2015. Washington, EUA.

– Reunião e Conferência do "Advisory Board on the Law of the Sea" ABLOS 2015. Monte Carlo, 
Mônaco.

– Session of the Data Buoy Cooperation Panel DBCP 2015. Genebra, Suíça.

– Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee HSSC 2015. Busan, Coreia do Sul.

– Workshop sobre Gerenciamento de Dados de Pesquisa – Research Data Management – 
RDM. Flórida, EUA.

– Exchange of Mutual Multibeam Experiences 2015 (FEMME 2015). Trondheim, Cingapura.

– Taller de S-100. Montevidéu, Uruguai.

– Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic Commission MACHC 2015. St. 
John's, Antigua.

2 – INTERCÂMBIOS

– Intercâmbio no Canadian Hydrographic Service (CHS – Quebec Region).

– Intercâmbio no Serviço Meteorológico Alemão (DWD – Deustcher Wetterdienst).

– Intercâmbio no Centre for ENCs (IC-ENC) .

– Intercâmbio no Australian Maritime Safety Authority – (AMSA).

– Intercâmbio no Serviço Hidrográfico do Reino Unido (CNEH-UKHO).
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CURSOS REGULARES

1 – CURSOS EXTRA-MB

– Curso de Formação de Sargento (CFS) Especialista em Meteorologia Aeronáutica – EEAR – 
Guaratinguetá – SP.

– Curso de Especialização em Meteorologia Aeronáutica – ICEA – SP.

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

– Não houve.

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

Nesse contexto, ministra cursos de aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais, de Hidrografia 
e Navegação e de Faroleiro para 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 inter-
câmbios, estágios e conclaves.

A par dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, a DHN tem desenvolvido o treinamento 
do pessoal para o adequado desempenho de funções técnicas e administrativas por meio de cursos 
expeditos e de estágios de qualificação nas áreas de Meteorologia, Oceanografia e Batitermografia; 
e dos estágios voltados para a área de Sinalização Náutica e para as atividades de aquisição e pro-
cessamento 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 reco-
nhecido por aquela Organização como categoria “B”, o que atesta a excelente qualidade dos cursos 
ministrados e demonstra que a DHN, a cada dia, se qualifica para superar os novos desafios dessa 
ampla área de conhecimento, investindo na qualificação de seu pessoal.

IV – Cursos e Estágios em Instituições Extra-MB

V –  Cursos Regulares
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1 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS (CAHO)

Oficiais que concluíram o 68º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais – Turma 2015:

Primeiro-Tenente DOUGLAS PINHEIRO MAZZUCO                                                                
Primeiro-Tenente PHELIPE DA SILVA FERREIRA GARCIA                                       
Primeiro-Tenente RAFAEL DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA                                             
Primeiro-Tenente MÁRIO DA SILVA SANTOS NETO                                            
Primeiro-Tenente FELIPE RODRIGUES SANTANA                                          
Primeiro-Tenente (QC-CA) RODRIGO TECCHIO                                          
Primeiro-Tenente FELIPE QUEIROZ DE CARVALHO                                                          
Primeiro-Tenente PEDRO COSTA DO NASCIMENTO                                     
Primeiro-Tenente ROSEMAR DUARTE BARJA JUNIOR                                                    
Primeiro-Tenente (QC-CA) JEFFERSON PEREIRA CIPRIANO                                                          
Primeiro-Tenente DORACY DE JESUS DONIN JÚNIOR                              
Primeiro-Tenente (QC-CA) ADILSON DE OLIVEIRA TOLEDO

1º Colocado: 1ºTen  DOUGLAS PINHEIRO MAZZUCO, com média final 9,448.

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

1ºTen  DOUGLAS PINHEIRO MAZZUCO   
   9,448

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA”
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais que obti-

ver 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  PHELIPE DA SILVA FERREIRA GARCIA  9,440

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

tiver 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  DOUGLAS PINHEIRO MAZZUCO   9,617

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 abrange as disciplinas de 
Sinalização Náutica e Navegação – Sistemas e Normas, desde que em nenhuma delas tenha obtido 
média inferior a oito (8,0).

1ºTen  (QC-CA) RODRIGO TECCHIO 9,209
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CURSOS REGULARES

Foto do encerramento do CAHO 2015 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 43º Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2015:

3ºSG-HN 03.1083.33 MAURICIO MARTINS RIBEIRO
3ºSG-HN 05.0387.15 ANDERSON TAVARES CORRÊA
3ºSG-HN 05.0308.11 NEMUEL SILVA COSTA
3ºSG-HN 05.0182.42 FELIPE CHAGAS DOS SANTOS
3ºSG-HN 05.0164.61 ALEXANDRO OLIVEIRA COSTA PINTO
3ºSG-HN 05.0378.91 ELIÉZER DA CUNHA SANTANA
3ºSG-HN 05.0368.01 VINICIUS CARLOS DE SOUZA
3ºSG-HN 05.0368.01 VINICIUS CARLOS DE SOUZA
3ºSG-HN 05.0321.99 JOÃO MARIA DE OLIVEIRA COSTA
3ºSG-HN 05.0188.89 LEANDRO FRAZÃO BARBOSA
3ºSG-HN 05.0389.61 ANDERSON AMORIM ABRANTES
3ºSG-HN 05.0308.20 CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
3ºSG-HN 05.0366.91 SILVIO DE SOUZA ALMEIDA
3ºSG-HN 05.0160.96 TIAGO MEDEIROS RODRIGUES
3ºSG-HN 05.0172.38 VINICIUS CHEVRAND PEREIRA
3ºSG-HN 05.0374.17 MARCUS VINICIUS BERINGUY DOS SANTOS
3ºSG-HN 05.0303.40 ATHILA PIRES DE JESUS
3ºSG-HN 05.0349.22 ANDERSON SATURNO CAMELO DE ARAÚJO
3ºSG-HN 05.0360.20 GUSTAVO LUIS ROCHA LOPES

1º Colocado: 3ºSG-HN 03.1083.33 MAURICIO MARTINS RIBEIRO, com média final  9,291.
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PRÊMIOS  ESCOLARES:

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

3ºSG-HN  03.1083.33  MAURICIO MARTINS RIBEIRO 9,291

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

rem em cada curso de aperfeiçoamento.

3ºSG-HN  03.1083.33  MAURICIO MARTINS RIBEIRO  9,291

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

que obtiver maior média na área de Hidrografia, que abrange as 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  03.1083.33  MAURICIO MARTINS RIBEIRO 9,543

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

3ºSG-HN  05.0365.01  VINICIUS CARLOS DE SOUZA 9,134

PRÊMIO “RADLER DE
AQUINO”

Destina-se a premiar o alu-
no 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  05.0378.91  ELIÉZER 
DA CUNHA SANTANA         8,928

Foto do encerramento do C-Ap-HN 2015 no Salão Nobre da DHN.
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3 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FAROLEIRO (C-Ap-FR)

Militares que concluíram o 29º Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2015:

3ºSG-FR    05.0390.02   ANDERSON BRAVO MOREIRA
3ºSG-FR 05.0164.44   CARLOS EDURADO ASSUMPÇÃO NUNES
3ºSG-FR 05.0388.39   ANTONIO DA SILVA SANTOS
3ºSG-FR 05.0185.44   OSIEL FRANCISCO DAS DORES JÚNIOR
3ºSG-FR 05.0289.73  DIÊGO ALMEIDA DA SILVA
3ºSG-FR 05.0308.46  DENILSON MARTINS MENDES
3ºSG-FR 05.0294.65  EDILSON NAZARENO DA SILVA PINTO
3ºSG-FR 05.0300.64 MARKOS ROBERTO MENDES DUTRA

1º Colocado: 3ºSG-FR 05.0390.02 ANDERSON BRAVO MOREIRA, com média final 9,896.

PRÊMIOS  ESCOLARES:

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

3ºSG-FR   05.0390.02   ANDERSON BRAVO MOREIRA 10,000 

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   05.0390.02   ANDERSON BRAVO MOREIRA 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   05.0390.02   ANDERSON BRAVO MOREIRA 9,896
3ºSG-FR   05.0164.44   CARLOS EDURADO ASSUMPÇÃO NUNES 9,831
3ºSG-FR   05.0388.39   ANTONIO DA SILVA SANTOS 9,699
3ºSG-FR   05.0185.44   OSIEL FRANCISCO DAS DORES JÚNIOR 9,512

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

tiver 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   05.0390.02   ANDERSON BRAVO MOREIRA 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   05.0164.44   CARLOS EDUARDO ASSUMPÇÃO NUNES 9,867

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 II e 
Sinalização Náutica Aplicada II, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,0).

3ºSG-FR   05.0390.02 ANDERSON BRAVO MOREIRA 10,000

Foto do encerramento do C-Ap-FR 2015 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 54º Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação – Turma 2015:

MN-QPA   12.0213.77    LUNÁRIO DA SILVA LIMA
MN-QPA   12.0304.57   MARLLON LUIS MARTINS CARDOSO
MN-QPA   12.0360.05   MARCOS PAULO DE AZEVEDO ALVES
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MN-QPA   12.0249.29    AILTON SENNA MOREIRA DE SOUSA
MN-QPA   87.2076.21    ALAN CRÍSTIAN ANDRADE MACIEL 
MN-QPA   12.0353.51    MARCOS ANTONIO D'IPPOLITO FILHO
MN-QPA   12.0385.80    JONATHAN SANTOS DA SILVA  
MN-QPA   12.0367.65    LEANDRO COSTA CORDEIRO  
MN-QPA   12.0294.32    FERNANDO LIMA DOS SANTOS 
MN-QPA   12.0387.68    GABRIEL GOMES PAIXÃO 
MN-QPA   11.1524.43    TIAGO WESLEY CAVALCANTE BRABO 
MN-QPA   12.0390.12    LEANDRO SOARES DIAS
MN-QPA   12.0179.22    ANDRÉ PECLAT DE MACEDO
MN-QPA   12.0289.41    LEONARDO CIPRIANO DE LIMA 
MN-QPA   12.0279.28    PAULO CESAR DE MELO NOGUEIRA 
MN-QPA   86.7888.17    DIEGO DE SANTA ROSA FREITAS
MN-QPA   12.0184.14    ALLAN SOUZA ALVES 
MN-QPA   12.0185.97    FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO 
MN-QPA   12.0321.31    ÉDNEY VERAS ROCHA 
MN-QPA   12.0148.42    FELLIPE SARCINELLI PAES
MN-QPA   12.0279.87    LUÍS GUSTAVO ALVES DA SILVA
MN-QPA   12.0197.71    FLAVIO DE CASTRO SIMÕES 
MN-QPA   12.0155.39   FERNANDO SOUZA DA CRUZ  
MN-QPA   12.0195.00   CLEYTON ROBERTO PAULINO SILVA
MN-QPA   04.1450.03   GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS BENICIO
MN-QPA   87.2708.62   ALYSON LUIZ NEVES DA SILVA 
MN-QPA   12.0172.13    SAMUEL SOARES DOS SANTOS
MN-QPA   12.0239.22    VICTOR HUGO DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇÃO 
MN-QPA   12.0357.34    ROBERTO DA CRUZ SOARES NETTO
MN-QPA   12.0198.44    GIULIANO DE SANT'ANA CARBUTT     
MN-QPA   12.0361.11    RODRIGO COSTA CANÊDO
MN-QPA   12.0367.73    VIANEI MARTINS DOS SANTOS NETO
MN-QPA   87.1109.97    DOUGLAS CASTRO VIANA
MN-QPA   12.0364.21    ERIC MARQUES LARÉ  
     MN      17.3284.29    JEREMIAH SHIGWEDHA (MARINHA DA NAMÍBIA)

1º Colocado: MN-QPA 12.0213.77 LUNÁRIO DA SILVA LIMA, com média final 9,646.

PRÊMIOS ESCOLARES

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

MN-QPA  12.0213.77   LUNÁRIO DA SILVA LIMA 9,646

PRÊMIO “DISTINÇÃO”  
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,500) em 

suas respectivas especialidades.

MN-QPA  12.0213.77   LUNÁRIO DA SILVA LIMA 9,646
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PRÊMIO “BARÃO DE JACEGUAI”
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, des-
de que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito (8,000).

MN-QPA  12.0213.77   LUNÁRIO DA SILVA LIMA 9,775

PRÊMIO “ALMIRANTE JULIO DE NORONHA”
Destina-se a premiar as praças que mais se distinguirem em cada curso de Especialização.

MN-QPA  12.0213.77   LUNÁRIO DA SILVA LIMA 9,646

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

abrange as disciplinas de Meteorologia e Oceanografia, desde que em nenhuma delas tenha obtido média 
inferior a oito (8,000).

MN-QPA  12.0249.29  AILTON SENNA MOREIRA DE SOUSA 9,324

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  12.0213.77   LUNÁRIO DA SILVA LIMA 9,111

Foto do encerramento do C-Espc-HN 2015 no Salão Nobre da DHN.
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5 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE FAROLEIRO (C-Espc-FR) 

Militares que concluíram o 30º Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2015:

MN-QAP    11.0642.34   ROSINEY GAMA MARTINS 
MN-QAP    12.0164.46   NATAN DE SOUZA BORBA DA SILVA
MN-QAP    10.1157.22    PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FARIA 
MN-QAP    12.0892.57   IAN LIRA GOMES VERAS
MN-QAP    04.1978.10    RODRIGO FREITAS DE SOUZA 
MN-QAP    12.0249.70    LUCAS KLAINBERG MENDONÇA AMARO
MN-QAP 12.0169.00 DIEGO CANDIDO TELES DOS SANTOS
MN-QAP 12.0389.62 JONATHAN WALLACE BALAN 
MN-QAP 12.0352.11 JOSÉ DIRCEU DE SOUZA JUNIOR
MN-QAP  10.0526.31 ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA AMÂNCIO
MN-QAP 12.0326.54 RAPHAEL DA SILVA SANTOS 
MN-QAP 12.0249.96 FRANCISCO JEILSON SILVA DE SOUSA
MN-QAP 12.0259.92 ADRIANO MENDES DA SILVA
MN-QAP 12.0300.07 BRUNO L. RODRIGUES DE OLIVEIRA
MN-QAP 12.0256.07 THIAGO MIRANDA
MN-QAP 12.0363.91 AMANCIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
MN-QAP 12.0293.51 MIQUÉIAS XIMENDES DE ARAUJO
MN-QAP 12.0306.86 MARCOS ODILON DOS SANTOS 
MN-QAP 11.0104.52 CLEITON GOMES DA SILVA 

1º Colocado: MN-QAP  11.0642.34  ROSINEY GAMA MARTINS, com média final 9,844.

PRÊMIOS ESCOLARES:  

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

MN-QAP   11.0642.34   ROSINEY GAMA MARTINS 9,844

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,500) em 

suas respectivas especialidades.

MN-QAP   11.0642.34   ROSINEY GAMA MARTINS  9,844
MN-QAP   12.0164.46   NATAN DE SOUZA BORBA DA SILVA 9,833
MN-QAP   10.1157.22   PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FARIA 9,753
MN-QAP   12.0892.57   IAN LIRA GOMES VERAS 9,686
MN-QAP   04.1978.10   RODRIGO FREITAS DE SOUZA 9,621 
MN-QAP   12.0249.70   LUCAS KLAINBERG MENDONÇA AMARO 9,564
MN-QAP   12.0169.00   DIEGO CANDIDO TELES DOS SANTOS 9,530
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PRÊMIO “ALMIRANTE CÂMARA”
Destina-se a premiar o Marinheiro do C-Espc-FR que obtiver maior média na área de Equipamentos 

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

MN-QAP   10.1157.22   PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FARIA 9,954

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   12.0352.11   JOSÉ DIRCEU DE SOUZA JUNIOR 9,350

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   12.0892.57   IAN LIRA GOMES VERAS 10,000

Foto do encerramento do C-Espc-FR 2015 no Salão Nobre da DHN.
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VI – Comissões

NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

Entre 01JAN e 11ABR, o Navio Polar 
Almirante Maximiano participou 
das 4ª, 5ª e 6ª Fases da Comissão 

OPERANTAR XXXIII. Nesse período, foram rea-
lizadas 59 Estações Oceanográficas, empregan-
do-se o conjunto CTD-Rosette e 10 Lançamentos 
de Rede de Arrasto Vertical para coleta de 
Fitoplâncton. Além destas coletas, o Navio tam-
bém apoiou os projetos de pesquisa em terra, 
deixando pesquisadores na Estação Antártica 
Comandante Ferraz, nas Pontas Hennequim, 
Demay, Plaza, Turret e Telefon (todas na Baía 

do Almirantado), nas Ilhas Elefante, Deception, 
Half Moon e Livingston, Estreitos Antártico e de 
Gerlache e Baía Maxwell.

No período de 18 a 28MAI, o Navio re-
alizou a comissão ADESTRIP, contando com 
o embarque de 21 pesquisadores do Projeto 
“BioSuOr” (Biodiversidade e Conectividade 
de Comunidades Bênticas em Substratos 
Orgânicos). Nesse período, foi efetuado o res-
gate de 04 boias tipo Lander (figura 1), em pon-
tos da região oceânica compreendida entre os 
estados de São Paulo e Espírito Santo.
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Entre 05OUT e 31DEZ, o Navio par-
ticipou das 1ª, 2ª e 3ª Fases da Comissão 
OPERANTAR XXXIV. Nesse período, fo-
ram realizados 14 Lançamentos de Balão 
Meteorológico, empregando-se a estação fixa 
DigiCORA, 14 Lançamentos de boia de deri-
va, 2 Lançamentos de Flutuadores Argo, 27 
Estações Oceanográficas empregando-se o 
conjunto CTD-Rosette (figura 2), 04 Estações 
Geológicas empregando-se o amostrador 
Boxe-Core e 05 Estações Geológicas empre-
gando o amostrador Gravity-Core (figura 3). 

Além dessas coletas, foi realizado levanta-
mento hidrográfico no Estreito de Bransfield 
em apoio ao Plano Cartográfico Antártico. 
Como ocorre em todas as OPERANTAR, uma 
vez mais o Navio apoiou os projetos de pes-
quisa que coletam amostras em terra, tendo 
sido realizados lançamentos de pesquisado-
res na Estação Antártica Comandante Ferraz, 
nas Pontas Hennequim e Plaza (na Baía do 
Almirantado), nas Ilhas Deception, Half Moon 
e Livingston, Estreitos Antártico e de Gerlache 
e Baía Maxwell.

Figura 1 – Apoio ao Projeto BioSuOr

Figura 3 – Amostrador Gravity-Core

Figura 2 –  Lançamento do Conjunto CTD-Rossete
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NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO
“ARY RONGEL”

de exploração foram apoiados pelo Navio. O 
NApOc Ary Rongel foi utilizado como plataforma 
de lançamento e recolhimento desses grupos de 
pesquisadores que permaneceram durante dias 
acampados na Antártica coletando informações 
de múltiplos ramos da Ciência, como Biologia, 
Geologia, Arqueologia e Geodésia.

Em 21MAI, o Navio suspendeu do Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) com a fi-
nalidade de prestar apoio logístico ao Posto 
Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT), bem 
como ao Programa de Pesquisas Científicas da 
Ilha da Trindade (PROTRINDADE). Contribuindo 
para a 41ª Expedição, o Navio apoiou os seguin-
tes projetos: monitoramento da variabilidade 

A  Operação Antártica (OPERANTAR) 
XXXIII, iniciada no dia 06OUT2014 
e concluída em 14ABR2015, teve 

como tarefa apoiar logisticamente os Módulos 
Antárticos Emergenciais. Os trabalhos de campo 
a serem desenvolvidos nos refúgios, e acampa-
mentos previstos e servir como plataforma pa-
ra realização de pesquisas, a fim de contribuir 
para o abastecimento de materiais necessários 
às atividades científicas,  logísticas, transporte 
de pesquisadores e de equipes de manutenção, 
além do guarnecimento da Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF).

No início do ano de 2015, vários proje-
tos com diferentes interesses científicos e locais 
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regional do transporte de calor; estudo de ba-
leias e golfinhos, morfologia dos caranguejos 
(figura 1) e consequências da anterior ocupação 
das cabras sobre a vegetação local, atracando 
no AMRJ em 01JUN.

Durante o Período de Manutenção do ano 
de 2015, que ocorreu entre os meses de JUN e 
SET, o Navio realizou a instalação do Ecobatímetro 
Monofeixe EA600, recuperando assim a capaci-
dade de realizar sondagem monofeixe.

Em 05OUT, o “Gigante Vermelho” suspen-
deu do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ) para iniciar a campanha ANTÁRTICA 
XXXIV, com a tarefa similar à OPERANTAR XXXIII.

O Navio realizou o transporte, do Rio de 
Janeiro para Rio Grande (RS), da Lancha Petrel, 
que serviu de apoio às atividades da EACF e foi 
doada pela Marinha para o “Museu Antártico” 
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Devido à anomalia na temperatura da 
superfície do mar observada em 2015, a qual 
resultou na permanência da concentração de 
gelo marinho na Antártica, o Navio permane-
ceu fundeado em Porto Willians (CHI) e somente 
chegou ao continente gelado em 07NOV.

Assim, a partir de 08NOV, o “Gigante 
Vermelho” iniciou o reabastecimento da EACF (fi-
gura 2), com o fornecimento de cargas diversas, 
de óleo combustível e material de apoio às pes-
quisas brasileiras na região. Bem como desem-
barcou a nova guarnição da EACF – Grupo-Base 

“Endurance” –, que exercerá suas funções até o 
início do próximo verão antártico, em 2016.

Nos dias 30NOV e 01DEZ, foi lançado o 
projeto “Paulo Câmara”, na Ilha Deception e na 
Península Antártica, proximidades da Base ar-
gentina “Primavera”, localizada no Estreito de 
Gerlache, com objetivo de estudar a evolução 
e dispersão de espécies antárticas bipolares de 
briófitas e líquens.

Em DEZ, o projeto “Schaeffer”, que estu-
da as mudanças na criosfera terrestre, ecossis-
tema e permafrost da Antártica e vizinhanças 
foi lançado por meio de helicóptero para rea-
lizar a manutenção e o descarregamento de 
dados armazenados nos sensores instalados em 
“POTTER”, “LOW HEAD” e “FIELDS”, localizados 
nas Ilhas Rei George.

Está ainda previsto para esta comissão 
o lançamento, na Ilha James Ross, os projetos 
“Schaeffer” e “Alexander Kellner”, esse último 
destina-se a prospecção de fósseis do cretáceo 
da sub-bacia daquela Ilha e evolução da fauna 
de vertebrados visando à reconstituição paleo-
ambiental e biogeográfica da península antárti-
ca (PALEOANTAR II).  

Posteriormente, será lançado o projeto 
“Zarankin” na península Bayers em Livingston, 
que estuda dentre outros aspectos arqueológi-
cos, as características das primeiras ocupações na 
Antártida vinculadas à exploração de mamíferos 
marinhos nas Ilhas Shetland do Sul.

Por fim, serão lançados, na 
Ilha Elefante, pesquisadores dos pro-
jetos “Schaeffer”, “Paulo Câmara” e 
“Eduardo Secchi”. Esse último estuda 
os processos e interações biológicas 
que determinam a estrutura das ca-
deias tróficas marinhas em três regi-
ões distintas ao redor da Península 
Antártica, para avaliar a vulnerabilida-
de destes ecossistemas em uma pers-
pectiva de mudanças climáticas.

Figura 1 –  Apoio a pesquisadores na
Comissão POIT
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Figura 2 – Abastecimento da EACF

Figura 3 – Operações Aéreas na Antártica
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“CRUZEIRO DO SUL”

No período de 01 a 06MAR, o Navio 
realizou a Comissão do Programa 
Nacional de Boias (PNBOIA XII),  

com a finalidade de coletar dados oceanográfi-
cos e meteorológicos no Atlântico Sul, por meio 
de boias de fundeio e de deriva, em apoio ao 
serviço meteorológico marinho e a comunida-
de científica. Nessa comissão, foram lançadas 
boias de deriva e flutuadores ARGO (figura 1), 
além da realização de estações oceanográficas 
em conjunto com os pesquisadores embarca-
dos (figura 2).

No período de 12 a 25MAR, o Navio 
participou da 9ª Reunião da Comissão 
Hidrográfica do Atlântico Sudoeste (CHAtSO) 
e da 11ª Reunião da Aliança Regional para a 
Oceanografia no Atlântico Sudoeste Superior e 
Tropical (OCEATLAN XI), ambas em Montevidéu, 
contribuindo para o estreitamento dos laços 
de amizade com a Marinha Uruguaia. As reu-
niões tiveram o propósito, dentre outros, de 
promover a cooperação técnica, a capacitação 
de treinamento de pessoal, bem como a con-
dução de investigações científicas no domínio 
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de levantamentos hidrográficos, cartografia e 
informações náuticas.

No período de 26MAR a 17MAI, o Navio 
realizou a Comissão OCEANO SUL, contemplada 
no Plano de Coleta de Dados Oceanográficos da 
DHN, que prevê a obtenção de dados físico-quí-
micos da água do mar destinados à produção 
de informações ambientais, necessárias ao pla-
nejamento e condução de Operações Navais nas 
áreas de interesse da Marinha. Os dados coleta-
dos ao longo desta comissão contribuíram para 
o enriquecimento da base de dados do Banco 
Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO). 
Nessa comissão, o Navio realizou estações oce-
anográficas a mil milhas da costa, tendo supera-
do condições de mar e vento adversas.

No período de 14 a 17DEZ, o Navio reali-
zou a Comissão Sinalização Náutica do Sudeste 
XII, visando a  prestar apoio ao Farol de Macaé 
e contribuindo para a segurança da Navegação 
nas águas jurisdicionais brasileiras;

Entre  16JUN e 15AGO, o Navio realizou, 
durante o Período de Docagem Extraordinário 
(PDE), no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ), a instalação do multifeixe EM-122 
e do perfilador de sub-fundo SBP (figura 3), 
o que o capacitou ao cumprimento das ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento no 
ambiente marinho, contempladas no Plano 
Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), da 
Comissão Interministerial para Recursos do 
MAR (CIRM).

Figura 1 – Lançamento de Boia de Deriva
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Figura 2 – Coleta de dados com o conjunto CTD-Rossete

Figura 3 – Gôndola do Multifeixe EM-122 e SBP-120
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NAVIO DE PESQUISA
HIDROCEANOGRÁFICO
“VITAL DE OLIVEIRA”

TRAVESSIA DO NPqHo “VITAL DE OLIVEIRA” 
COM APOIO AO PROJETO FORSA-2015

Durante a comissão de travessia de 
Singapura ao Rio Janeiro, o Navio 
de Pesquisa Hidroceanográfico 

“Vital de Oliveira” apoiou o Projeto de pesqui-
sa denominado FORSA-2015 (Following Ocean 
Rings in the South Atlantic), indicado pelo MCTI 
(figura 1), entre os portos de Cape Town (AFS) 
e Arraial do Cabo-RJ, quando embarcaram de-
zoito pesquisadores da FURG, INPE, UERJ, UFPE 
e UFSM. Neste apoio, o Navio realizou a amos-
tragem de  seis vórtices anticiclônicos lançados 

pelo sistema de Corrente das Agulhas, que pos-
teriormente atingiriam a costa brasileira.

A referida pesquisa teve como objetivos 
verificar a influência da dinâmica das corren-
tes e do clima, na caracterização das variáveis 
bioquímicas influentes na distribuição espaço 
temporal dos organismos marinhos (fitoplânc-
ton, entre outros). Medições de diversas va-
riáveis físicas, químicas e biológicas da água 
do mar foram obtidas ao longo da trajetória e 
principalmente nas regiões oceânicas onde se 
localizavam os vórtices. Do lado atmosférico 
foram obtidas estimativas dos fluxos de CO2, 
quantidade de movimento, calor sensível, calor 
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latente, além da realização de radiossondagens 
para observação dos perfis termodinâmicos.

Na chegada ao Rio de Janeiro, o Navio 
atracou na BACS e recebeu a visita do Ministro 
de Estado de Defesa, do Comandante da 
Marinha e membros do Almirantado, do Diretor 
de Hidrografia e Navegação e outras autorida-
des civis e militares.

COMISSÃO PIRATA BR-XVI

Nos meses de OUT e NOV, o Navio rea-
lizou a Operação PIRATA BR XVI, na região li-
torânea compreendida entre os Estados do Rio 
de Janeiro e do Ceará, com o fito de estudar 
as interações entre o oceano e a atmosfera que 
sejam relevantes para o entendimento da varia-
ção do clima nessa região. Esses estudos tive-
ram por instrumento uma rede de boias fixas do 
tipo ATLAS, que coletaram e disseminaram, por 
satélite, dados meteorológicos e oceanográfi-
cos. A rede é composta por quinze boias ATLAS, 
atualmente, das quais oito têm a sua manuten-
ção sob a responsabilidade da parte brasileira 
no projeto, por intermédio da DHN e do INPE.

A Comissão PIRATA BR-XVI também 
apoiou o programa PNBOIA (Programa Nacional 
de Boias), que tem como objetivo a coleta de 
dados oceanográficos e meteorológicos no 
Atlântico, por meio de uma rede de boias me-
teoceanográficas de deriva e de fundeio, em 
apoio às atividades de meteorologia e oceano-
grafia do Brasil.

Contando com o apoio de vinte pesquisa-
dores da FURG, INPE, UERJ, UFRJ, UFPE, UENF, 
UFC e UFF, o Navio realizou seis estações oce-
anográficas por meio do conjunto CTD-Rosette 
e 53 análises da água por meio de AUTOSAL e 
PORTASAL, efetuou sondagem com Multifeixe 
EM-710 e EM-122, perfilagem vertical com perfi-
ladores de correntes OS150kHz e OS75kHz, ras-
treio de pontos notáveis e referências de nível, 
além de nivelamento geométrico, lançamen-
to de boias de deriva, lançamento de Moving 
Vessel Profiler e Radiossondagem. 

COMISSÃO LEVANTAMENTO AMBIENTAL 
EXPEDITO EM REGÊNCIA – ES

Após o rompimento da Barragem de 
“Resíduos” da SAMARCO MINERAÇÃO S/A, na 
cidade de Mariana/MG, com o consequente 
lançamento de lama de rejeito no meio am-
biente, referente ao processo de mineração, 
o Governo do Estado do Espírito Santo solici-
tou apoio da Marinha do Brasil, por meio dos 
Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, a qual disponibilizou pron-
tamente o Navio e uma equipe pluri-institucio-
nal de pesquisadores.

Desta forma, o Navio de Pesquisa 
Hidroceanográfico “Vital de Oliveira” efetuou 
um levantamento das condições hidrobioló-
gicas na região litorânea adjacente à foz do 
Rio Doce, por meio de coleta diária de dados 
hidroceanográficos e geológicos, a fim de rea-
lizar a caracterização preliminar dos danos cau-
sados na área (figura 2).

Contando com o apoio de vinte pesqui-
sadores do IEAPM, UFES, UNISANTOS, UNESP, 
IEMA e PMV, realizou dezessete estações oce-
anográficas por meio do conjunto CTD-Rosette 
e 22 coletas de amostras geológicas com a 
draga Van Veen e Box Corer, além de sonda-
gem Multifeixe EM-710, perfilagem vertical 
com ADCP de casco OS150kHz e lançamento 
de boia de deriva.

LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO NAS 
PROXIMIDADES DO PERÍMETRO MOLHADO 

DO Com1oDN

Em cumprimento à Instrução Especial 
Simplificada LH 037/15 do CHM, o Navio rea-
lizou o Levantamento Hidrográfico (LH) no Rio 
de Janeiro, no período de 12 a 21DEZ, nas pro-
ximidades do perímetro molhado do Comando 
do 1o Distrito Naval. Foram estabelecidas 
seis áreas de sondagem com Ecobatímetro 
Multifeixe EM-2040 nas proximidades do 
Com1ºDN (figura 3).
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Figura 3 – Sondagem do Perímetro molhado do Com1oDN

Figura 1 – Projeto FORSA-2015

Figura 2 – LAE na Foz do Rio Doce
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
FAROLEIRO

“ALMIRANTE GRAÇA ARANHA”

No dia 08JUN, o Navio Hidro-
ceanográfico Faroleiro ''Almirante 
Graça Aranha'' concluiu a insta-

lação de dois grupos de Diesel Geradores, os 
quais resultarão em um significativo incremento 
na capacidade de geração de energia do meio. 

Em continuidade à modernização dos 
sistemas, em 09OUT, o Navio atracou na Base 
Almirante Castro e Silva (BACS) para recebi-
mento de um grupo propulsor, o MTU 16V sé-
rie 4000 M63 que será o Motor de Combustão 
Principal (MCP), e uma nova engrenagem redu-
tora, Reintjes LAF 873. O novo motor, além de 
ser mais leve e com menores dimensões, propi-
ciará aumento de potência com menor consumo 
de combustível. Aguarda-se a instalação desses 
novos equipamentos.

Concomitante à modernização, o Navio 
manteve a capacitação dos militares hidrógra-
fos, por meio da execução de um Levantamento 
Hidrográfico (LH) na área da Baía de Guanabara, 
por meio de uma equipe volante do Navio.

Assim, no período de 22MAI a 19JUN, 
utilizando-se o ecobatímetro Multifeixe 
Kongsberg EM3000 e o empréstimo da Lancha 
Balizadora ‘‘Pollux’’ do CAMR, foi efetuada a 
sondagem nas proximidades do Cais Norte do 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a fim 
de se verificar alterações nas profundidades 
da bacia de manobra e área de atracação do 
NAeSPaulo. Esse LH produziu elementos para 
atualização da carta náutica 1515 – Baía de 
Guanabara – Ilha de Mocanguê e proximida-
des (figuras 1 e 2).
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Figura 1 – Folha de bordo da sondagem no cais norte do AMRJ

Figura 2 – Área de sondagem
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NAVIO HIDROGRÁFICO
“SIRIUS”

Entre os dias 02 e 20FEV, foi realizada 
sondagem monofeixe nas proximi-
dades do Cais Norte do Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) na seção fron-
tal à porta batel do dique “Almirante Régis”, a fim 
de se obterem dados de batimetria para auxiliar a 
docagem do Navio Aeródromo “São Paulo”.

Ademais, no período de 23FEV a 06MAR, 
foi realizado outro Levantamento Hidrográfico 
monofeixe com o propósito de verificar a existên-
cia de assoreamento nas proximidades dos píe-
res da BNRJ para atualização da Carta Náutica nº 
1515 (Figura 2). Ambos os Levantamentos foram 
validados pelo Centro de Hidrografia da Marinha.

Como comissões, o Navio realizou, com 
sucesso, nos dias 19 e 20OUT, experiência de 
máquinas com o MCP de boreste, ocasião em 
que  foram efetuados diversos adestramentos 

relativos ao PAD fase II, além da qualificação dos 
militares recém-embarcados nos serviços em re-
gime de viagem. Nos dias 11 e 12NOV, o Navio 
realizou, no interior da Baía da Guanabara, a 
comissão ADESTRIP 2015, visando à preparação 
para a CIAsA.

Nos dias 04 e 05DEZ, o Navio participou 
da cerimônia de declaração de Guardas-Marinha 
da Escola Naval, realizando diversos exercícios 
operativos em proveito do adestramento. Em to-
das as oportunidades em que se fez ao mar, o 
Navio aproveitou para pôr em prática os conheci-
mentos transmitidos em adestramentos teóricos. 
Para tal, foram conduzidos exercícios em regime 
de viagem, visando  incrementar a prontidão da 
tripulação para fazer frente às situações de emer-
gência, bem como aprimorar o trabalho conjunto 
das equipes de bordo.
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Figura 1 – Preparação da lancha de sondagem, com transdutor fixo ao casco

Figura 2 – Levantamento Hidrográfico na BNRJ
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NAVIO OCEANOGRÁFICO
“ANTARES”

COMISSÃO PNBOIA I/2015

No período de 01 a 06MAR, após 
participar da Parada Naval em 
Comemoração aos 450 anos da 

Cidade do Rio de Janeiro, o Navio Oceanográfico 
“ANTARES” iniciou a Comissão PNBOIA I. A re-
ferida Comissão que contempla o apoio ao pro-
grama PNBOIA (Programa Nacional de Boias) e 
aos Projetos REMO e REMETEOO, desenvolvidos 
pelo CHM em conjunto com a PETROBRAS e a 

COPPE-UFRJ, respectivamente, que têm como 
objetivo a coleta de dados oceanográficos e 
meteorológicos no Oceano Atlântico, por meio 
de uma rede de boias meteoceanográficas de 
deriva (figura 1 e 2) e de fundeio, em apoio à 
produção de informações ambientais, voltadas 
ao setor operativo da MB, à segurança da na-
vegação, à indústria de petróleo, para o desen-
volvimento de modelos numéricos operacionais 
de circulação oceânica e estudos de processos 
oceanográficos, às atividades de meteorologia 
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e oceanografia do Brasil.  Foram realizados três 
lançamentos que ocorreram em dias consecuti-
vos a partir do dia 03MAR. Também foram lan-
çadas três boias de deriva nas proximidades dos 
locais de fundeio das boias de coleta de dados 
meteoceanográficos.

Durante o mesmo período, o Navio tam-
bém participou da Operação Amazônia Azul, 
a qual teve o propósito de intensificar a fisca-
lização do cumprimento de leis e regulamen-
tos e reprimir ilícitos de toda ordem nas AJB, 
apoiando na compilação do quadro tático e 
provendo informações meteorológicas aos 
demais meios da Esquadra e Distritais parti-
cipantes. Foram reportados pelo Navio 364 
contatos no período.

COMISSÕES APOINST XI E APOINST XII

Com o objetivo de apoiar a formação dos 
futuros Hidrógrafos durante o Levantamento 
Hidrográfico de Final de Curso (LHFC) na região 
da Baía de Sepetiba, o Navio Oceanográfico 
"ANTARES" realizou as Comissões APOINST XI 
(de 09 a 13NOV) e APOINST XII (de 07 a 11DEZ).

Durante as Comissões, ao embarcarem no 
NOc "ANTARES" , os alunos tiveram a oportuni-
dade de solidificar seus conhecimentos obtidos 
em sala de aula, realizando estações oceanográ-
ficas com o conjunto CTD/Rosette e processando 
seus dados obtidos, operando o Side Scan Sonar, 
realizando compensação da agulha magnética, 
realizando lançamento de XBT e praticando na-
vegação em águas restritas.

Figura 1 – Recolhimento de Boia meteoceanográfica Axys do 
PNBOIA

Figura 2 – Boia meteoceanográfica Axys – PNBOIA
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“TAURUS”

Uma equipe volante do Navio 
Hidroceanográfico “Taurus” execu-
tou um Levantamento Hidrográfico 

(LH) na Baía de Guanabara, no período de 
30MAR a 15MAI, na área compreendida entre o 
Sul da Ilha de Mocanguê, o Centro de Sinalização 
Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR) e o 
Píer Almirante  Paulo Irineu Roxo Freitas (PIRF). 

O levantamento foi realizado com o apoio da 
Lancha Balizadora Pollux, do CAMR, e teve como 
objetivo principal determinar os melhores rumos 
para atracação e desatracação do PIRF, levando 
em conta, principalmente, a navegação de em-
barcações com calados maiores que 6,0 metros e 
contribuindo, assim, para melhorar a segurança 
da navegação (figuras 1 e 2).
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Figura 2 – Levantamento Hidrográfico nas proximidades de Mocanguê

Figura 1 – Área do Levantamento Hidrográfico
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO NO CAIS 
DE ATRACAÇÃO DO NAVIO MUSEU BAURU

Nos dias 10 e 17NOV, foi realizado 
um Levantamento Hidrográfico 
monofeixe com uma equipe vo-

lante do Navio no cais de atracação do Navio 
Museu Bauru e proximidades, com o objetivo de 

determinar a profundidade no local para servir 
de subsídio ao estudo de viabilidade da atraca-
ção do NRP Sagres naquele cais (figuras 1 e 2).

Esta faina contou com a participação dos 
alunos do CAHO-2015, na qual esses tiveram a 
primeira oportunidade de ver na prática a teoria 
estudada ao longo do curso e vislumbrar o dia a 
dia de um Oficial Hidrógrafo em campo.
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Figura 1 – Área de Sondagem no cais de atracação do Navio Museu Bauru

Figura 2 – Folha de bordo



DHN  –  Diretoria de Hidrografia e Navegação 

56

VII – Artigos

1 Ajudante da Seção de Análise de Dados Oceanográficos, Oceanógrafa pela FURG, MSc em Sensoriamento  
 Remoto pelo Inpe.
2 Encarregado da Seção de Coleta de Dados Oceanográficos do CHM, Oceanógrafo pela UERJ, MSc em  
 Engenharia Oceânica pela COPPE/UFRJ.
3 Ajudante da Seção de Análise de Dados Oceanográficos, Oceanógrafa pela UFBA, MSc em Dinâmica dos  
 Oceanos e da Terra pela UFF.

RESUMO

O rompimento da barragem de Fundão, 
da mineradora Samarco, localizada em Mariana/
MG, em novembro de 2015, gerou uma grande 
enxurrada de rejeitos de mineração. Estes re-
jeitos atingiram o rio Doce e, posteriormente, 
a região costeira, gerando grande preocupa-
ção nacional. A circulação oceânica de regiões 
costeiras próximas às desembocaduras de rios 
apresenta grande variabilidade espaço-tempo-
ral por serem ambientes de transição altamente 
dinâmicos. No intuito de acompanhar a disper-
são da pluma de sedimentos gerada pelo rom-
pimento da barragem, foi realizado um monito-
ramento por meio de dados de satélite, dados 
de boia meteoceanográfica e dados de vazão 
do rio. Foi observado que existe uma diferen-
ciação entre as forçantes que atuam entre a re-
gião da plataforma continental interna e exter-
na. Na porção interna, em condições típicas, a 
pluma tende a se deslocar para sul. Por ocasião 
de passagem de frentes frias, a circulação pró-
xima à costa inverte, deslocando a pluma de se-
dimentos para norte, sendo menos significativo 

do que para sul. Ao analisarmos a possibilidade 
de a pluma atingir o Arquipélago de Abrolhos, 
verificou-se que seriam necessários pelo menos 
10 dias de ventos constantes do quadrante sul, 
condição improvável para a região, que é do-
minada pelo regime dos ventos alísios. Quando 
esses ventos persistem por vários dias, a pluma 
de sedimentos atinge a plataforma continental 
externa, e tende a ser transportada pelo fluxo 
da Corrente do Brasil.

Palavras-chave:
Rio Doce; pluma de sedimentos; oceanografia 
por satélite; dinâmica costeira.

ABSTRACT

In November 2015, the Fundão dam dis-
ruption, from Samarco mining company, located 
in Mariana/MG, generated a great flurry of mi-
ning tailings that hit Doce river and subsequen-
tly the coastal region, generating great national 
concern. Ocean circulation of nearby coastal 
regions to the river mouths presents great spa-
tial-time variability, as they are highly dynamic 
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transition environments. In order to follow the 
spread of sediment plume, it was carried out a 
monitoring through data from remote sensing, 
weather buoy, and river flow. It was observed 
that there is a differentiation of forcings betwe-
en internal and external continental shelf. In the 
inner portion, in typical conditions, the plume 
tends to move southward. During the passage 
of cold fronts, the flow reverses near the coast, 
moving the sediment plume northward, though 
less significant than south. When analyzing the 
possibility of the plume reaches the Abrolhos 
Archipelago, it was found that would be neces-
sary at least 10 days of constant winds in the 
south quadrant, an extremely unlikely condi-
tion. When the sediment plume reaches the ex-
ternal platform, it tends to be carried southward 
with the flow of Brazil Current.

Keywords:
Doce river; sediment plume; satellite oceano-
graphy; coastal dynamics.

1.   INTRODUÇÃO

Os rios são os principais responsáveis 
pelo transporte de materiais de origem conti-
nental para os oceanos. Este aporte continental 
é um dos principais fertilizantes e promotores 
da produtividade primária no oceano, produzin-
do um impacto significativo nas zonas costeira 
e oceânica adjacentes, além de desempenhar 
um papel significativo nos ciclos biogeoquími-
cos globais (Chen et al., 2003). Estima-se que 
os rios aportem anualmente, aproximadamente, 
15x109 m3 de material particulado e dissolvi-
do do continente para os oceanos, entretanto 
grande parte desses materiais é trapeado nas 
regiões costeiras ou depositado na plataforma 
continental. Apenas 5-10% dos sedimentos flu-
viais são capazes de atingir o oceano profundo 
(Liu et al., 2007).  

Esse aporte ocorre, inicialmente, atra-
vés das plumas fluviais que distribuem os 

sedimentos sobre a plataforma continental. As 
plumas são formadas a partir da interação da 
água doce dos rios, menos densa, com a água 
salgada dos oceanos, mais densa. Essa diferen-
ça de densidade gera uma camada superior de 
água fluvial que “flutua” sobre a água marinha 
costeira. Em resposta aos processos turbulentos 
locais, essas camadas sofrem mistura e ocorre o 
processo de deposição de parte dos sedimentos 
em suspensão para o fundo marinho. A parcela 
dos sedimentos que não se sedimenta dá conti-
nuidade ao processo de dispersão dos sedimen-
tos em superfície, sendo forçada pela circulação 
oceânica costeira, estando sujeita à ação dos 
ventos, correntes, marés e afins.

A circulação oceânica costeira próxima 
às desembocaduras de rios apresenta grande 
variabilidade espacial e temporal – em escalas 
interanual e sazonal, dificultando a construção 
de um cenário médio baseado em campanhas 
amostrais para coleta de dados in situ. Por ou-
tro lado, a utilização de dados observacionais 
associados a dados de satélite representam 
uma ferramenta útil para a realização de estu-
dos de monitoramento dos processos naturais 
nestes ambientes. Por permitirem a coleta de 
dados sem a necessidade de ir a campo, obser-
vação sinótica e alta repetitividade, este tipo de 
análise auxilia na exploração de padrões espa-
ciais e temporais decorrentes da interação entre 
os ambientes costeiro e oceânico.

O rompimento da barragem de Fundão, 
da mineradora Samarco, localizada em 
Mariana/MG, no dia 05 de novembro de 2015 
gerou uma grande enxurrada de rejeitos de 
mineração que atingiu o rio Doce e chegou 
ao oceano no dia 21 de novembro. Ao atin-
gir a região costeira, os rejeitos da mineração 
propagaram junto com a pluma de descarga 
do rio. A pluma rica em rejeitos oriundos da 
barragem, doravante denominada ‘pluma de 
sedimentos’, gerou uma grande preocupa-
ção nacional, visto que ao longo do curso e 
na região costeira adjacente à foz do rio Doce 
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localizam-se ecossistemas frágeis como ma-
tas ciliares, manguezais e recifes de corais. O 
Banco de Abrolhos, por exemplo, está locali-
zado a 115 milhas náuticas ao norte da foz do 
rio Doce e é conhecido por ser o maior e mais 
rico complexo recifal do Oceano Atlântico Sul 
(Leão, 1996). Além das consequências ambien-
tais, a deterioração desses ambientais também 
tem impactos negativos na saúde da popula-
ção, na indústria pesqueira e turismo regional. 

CIRCULAÇÃO NA PLATAFORMA CONTINENTAL 
LESTE 

A foz do rio Doce está localizada no muni-
cípio de Linhares, no norte do ES, na Plataforma 
Continental Leste Brasileira (PCLB), que possui 
uma largura média de 50 km chegando a atingir 
200 km em frente ao município de Caravelas/BA 
no Banco de Abrolhos. Devido à presença de 
uma série de recifes de corais, ilhas vulcânicas 
e canais profundos, a PCLB apresenta batime-
tria complexa. Essas características contribuem 
para uma circulação oceânica dinâmica (Leão e 
Ginsburg, 1997).

Fruto da combinação de diferentes forçan-
tes, a circulação sobre a plataforma continen-
tal é influenciada pela Corrente do Brasil (CB), 
campos de ventos, marés e descargas fluviais, 
cada uma atuando em diferentes porções da 
plataforma (Castro et al. 1998). A circulação na 
parte mais interna da PCLB, em geral, não sofre 
influência direta da CB, as correntes de marés 
são pouco energéticas e a influência das des-
cargas fluviais é restrita às proximidades da foz. 
Assim, nessa região, pode-se considerar que a 
forçante mais importante da plataforma interna 
é o vento de larga escala. Já na zona costeira, 
o mecanismo de maior importância é a corrente 
de deriva litorânea, gerada pela incidência das 
ondas na zona de arrebentação e, secundaria-
mente, a modulação da maré (Lessa e Cirano, 
2006; Teixeira, 2006; comunicação pessoal com 
o Profº Rossman).

Após a desembocadura, a pluma do rio 
Doce é transportada em direção ao mar sendo 
associada, sobretudo, à circulação oceânica da 
plataforma interna, e, consequentemente, ao 
campo de vento. Durante o verão, ocorre a pre-
dominância de ventos de NE, que orientam o 
transporte da pluma na direção S/SW, acompa-
nhando a linha de costa (Castro, 1996). Com me-
nos frequência, são observados períodos de in-
versão na direção do vento, principalmente du-
rante a passagem de sistemas frontais, quando 
ventos de S/SW são observados (Castro, 1996). 
Durante esses eventos pode ocorrer também a 
inversão das correntes geradas pelo vento e as 
águas superficiais da pluma são transportadas 
para N/NE e/ou confinadas na região costeira.

2.  MATERIAIS E MÉTODOS

Para um melhor entendimento da dinâmi-
ca da pluma do rio Doce, e possível influência/
dispersão dos sedimentos oriundos da barragem 
de mineração, foi realizado um acompanhamen-
to da pluma de sedimentos entre 01 de novem-
bro de 2015 e 31 de janeiro de 2016.  Este mo-
nitoramento foi realizado por meio de imagens 
de satélite (composição de cor verdadeira), ob-
tidas a partir dos sensores MODIS (MODerate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) a 
bordo dos satélites Aqua e Terra, disponibiliza-
das pelo WorldView/NASA.

Em adição, foi realizada a análise sinótica do 
padrão de ventos utilizando dados do escaterôme-
tro ASCAT (Advanced Scatterometer) a bordo 
dos satélites EUMETSAT METOP A e B. Cartas sinó-
ticas disponibilizadas pelo Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM), operado pelo CHM, foram utili-
zadas para uma melhor visualização dos sistemas 
meteorológicos atuantes na região.

Para complementar os dados coletados 
de forma remota, foram utilizados dados obser-
vacionais coletados pela boia meteoceanográfi-
ca VITÓRIA, do PNBOIA (Programa Nacional de 
Boias). A referida boia está fundeada a 200m de 
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profundidade, a cerca de 20 milhas náuticas da 
foz do rio Doce, na posição 19,94°S e 39,70°W. 
Desses dados, foram calculadas médias diá-
rias dos dados de ventos corrigidos a 10 m (Liu 
et al., 1979) e correntes oceânicas a 9,5 m de 
profundidade.

Acessoriamente, para observar a influên-
cia da variação da descarga do rio Doce obtive-
ram-se os dados de vazão do rio Doce coleta-
dos na estação de Colatina/ES da ANA (Agência 
Nacional de Águas), estação em funcionamento 
mais próxima à foz do rio.

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Padrões de dispersão da pluma de sedi-
mentos do rio Doce

A figura 1 apresenta uma sequência de 
imagens da região costeira adjacente à foz do 
rio Doce que ilustra a variação espacial da plu-
ma de sedimentos em diferentes condições me-
teoceanográficas. As imagens utilizadas são dos 
dias 05, 21, 27, 28, 29, 30 de novembro e 01, 02 
e 05 de dezembro. De maneira geral, é possível 
observar que a pluma de sedimentos superficial 
apresenta grande variabilidade ao longo do pe-
ríodo observado.

A imagem do dia 05 de novembro (figura 
1 – canto superior à esquerda) apresenta a plu-
ma de sedimentos antes do acidente, em condi-
ções normais, e demonstra que já existia uma 
descarga de sedimentos relativamente alta na 
região. A partir do dia 21 de novembro, quando 
os resíduos do acidente chegam à região cos-
teira, é possível observar que a pluma de se-
dimentos apresenta uma coloração alaranjada 
mais intensa.  

Nos dias 05, 28, 29 de novembro e 05 
de dezembro, a direção de propagação da plu-
ma está orientada para S, com o principal eixo 
de dispersão na direção S-SW, acompanhan-
do a linha de costa (figura 1). No mesmo pe-
ríodo o campo de vento predominante foi de 

NE, acompanhando o padrão típico da região, 
que é marcada pela presença dos ventos alísios 
(Dourado e Oliveira, 2001). Nos dias 21 e 27 de 
novembro e 01 e 02 de dezembro, ocorreu a 
inversão no padrão de ventos, que mudou do 
quadrante N para o quadrante S, forçando tam-
bém a inversão do sentido de deslocamento da 
pluma superficial. Essa alteração está associa-
da aos sistemas frontais, que são comumente 
observados nessa região durante o inverno 
(Dourado e Oliveira, 2001). Durante esses even-
tos, a pluma apresentou-se represada próxima à 
costa, com propagação na direção N-NE, porém 
com menor deslocamento quando comparado 
com o deslocamento para S.

As maiores extensões da dispersão da 
pluma de sedimentos, no período analisado, 
ocorreram entre os dias 21 e 29 de dezembro, e, 
provavelmente, associadas aos ventos de N e NE 
contínuos nesse período. A predominância des-
ses ventos contribuiu para uma maior dispersão 
da pluma, que a partir do dia 21 (figura 2) é ob-
servada sobre a quebra de plataforma acompa-
nhando o fluxo da CB. Estes resultados sugerem 
que a dispersão da pluma sobre a plataforma 
interna é dominada pela ação do vento; quando 
a mesma alcança a plataforma externa, esta é 
forçada pela circulação oceânica de larga esca-
la, como a CB.

De forma geral, a dispersão superficial da 
pluma de sedimentos estendeu-se cerca de 10 
km perpendicular à costa, até a isóbata de 30 m 
aproximadamente, na altura da foz. A extensão 
norte-sul da pluma apresentou grande variabilida-
de, atingindo cerca de 160 km para sul (figura 2), 
quando considerada apenas a porção mais dilu-
ída da pluma. Nos períodos em que a pluma se 
deslocou para norte, o acompanhamento e a deli-
mitação da extensão máxima foram prejudicados, 
uma vez que esse deslocamento está associado à 
passagem de sistemas frontais, o que contribuiu 
para maior nebulosidade sobre a região. Vale 
ressaltar que para a quantificação precisa da ex-
tensão da pluma faz-se necessário um tratamento 
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mais robusto das imagens de satélite. No entanto, 
o acompanhamento utilizando as imagens prelimi-
nares auxiliaram na tomada de decisões.

Para observar a influência da descarga 
fluvial do rio Doce na dispersão da pluma de 
sedimentos foi realizada a análise conjunta das 
imagens de satélite com os dados de vazão do 
rio Doce. O período de verão é caracterizado 
por ser uma estação chuvosa, com consequen-
te aumento da descarga fluvial, bem como 
uma menor variação no padrão de ventos e 
predominância de ventos de NE. Entretanto, 
em relação ao padrão de ventos, foi observa-
do que o verão de 2015/2016 sofreu influência 
de um forte El Niño – Oscilação Sul, gerando 
condições ambientais atípicas, com a presen-
ça de uma intensa Zona de Convergência do 
Atlântico Sul (ZCAS) sobre a região no período 
de 13 a 25 de janeiro.

O monitoramento durante esse período 
foi prejudicado por esse sistema atmosférico, 
que dificultou a visualização da pluma através 
das imagens de satélite. Todavia, no dia 24 de 
janeiro (figura 3 – canto esquerdo superior) a 
cobertura de nuvens próxima à foz do rio dimi-
nuiu e foi possível observar a inversão da pluma 
para N, em resposta aos ventos do quadrante 
S-SE gerados pela ZCAS. Neste mesmo período, 
como pode ser observado na figura 3, é possí-
vel verificar um aumento significativo na vazão 
fluvial (de 400 para 3000 m³/s). Estes fatores 
resultaram em uma intensificação da tonalidade 
da pluma, bem como a inversão da mesma. De 
fato, a maior vazão fluvial do rio tende a pro-
mover a lixiviação do material depositado nas 
margens do rio e, consequentemente, o aumen-
to da concentração de sedimentos oriundos do 
rompimento da barragem na região costeira 
(comunicação pessoal com Prof. Dr. Rossman).

3.2  Boia de Vitória

Os dados de corrente obtidos a partir 
da boia fixa de Vitória do PNBOIA (figura 4) 

corroboram o modelo de circulação descri-
to anteriormente. Assim, as correntes médias 
são para S-SW e, mesmo durante os períodos 
de passagem de sistemas frontais, a direção 
média não sofreu alterações significativas. 
Possivelmente, devido ao fato da boia estar 
fundeada a uma profundidade de 200 m, na 
plataforma externa, já era esperado que a cir-
culação não sofresse inversões significativas 
associadas à passagem desses sistemas, uma 
vez que nessa região a circulação oceânica 
é dominada pela circulação de larga escala. 
Dessa forma, uma vez que a pluma se desloque 
em direção ao oceano, atingindo a isóbata de 
200 m, espera-se que a mesma seja deslocada 
para SW, acompanhando o fluxo da CB e a que-
bra de plataforma, como mostra a figura 2. 

3.3  A pluma de sedimentos do rio Doce e o 
Banco de Abrolhos

Entre os dias 05 e 07 de janeiro obser-
vou-se a formação de outro fenômeno atmos-
férico atípico para a região: a passagem de um 
sistema frontal seguido da formação de uma 
Depressão Subtropical ao largo do litoral nor-
te do Espírito Santo e sul da Bahia. A figura 5 
apresenta uma sequência de imagens da re-
gião costeira adjacente à foz do rio Doce e ao 
Arquipélago de Abrolhos durante esse período. 
As imagens utilizadas são dos dias 02, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 11 e 13 de janeiro; nos demais 
dias, não foi possível observar a pluma devido 
à cobertura de nuvens. De maneira geral, a tur-
bidez das águas (inferida a partir da tonalidade 
da água) sobre a plataforma continental apre-
sentou grande variabilidade, com mudanças no 
padrão espacial consistentes com a ocorrência 
dos dois fenômenos atmosféricos que atuaram 
sobre a região.

Entre 03 e 05 de janeiro, ocorreu a passa-
gem de um sistema frontal que provocou chu-
vas e ressaca na região norte do Espírito Santo 
e sul da Bahia. Esse evento gerou o aumento 
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da descarga fluvial dos rios locais, quais sejam 
os rios Mucuri e Caravelas, bem como a ressus-
pensão de sedimentos da plataforma continen-
tal. A partir de 05 de janeiro, uma Depressão 
Subtropical se formou e intensificou os ventos 
do quadrante S, com velocidades relativamen-
te altas (7 m/s) na região próxima à foz do rio 
Doce. Esse sistema meteorológico gerou corren-
tes superficiais costeiras na direção N, deslocan-
do a pluma de sedimentos na mesma direção.

A associação desses eventos promoveu o 
aumento da turbidez das águas sobre a platafor-
ma continental, levando a crer que a pluma de 
sedimentos do rio Doce teria atingido a região 
ao largo de Abrolhos, como investigado à época 
pelo IBAMA (IBAMA, 2016). Essa afirmação foi 
baseada apenas em análises de imagens de sa-
télite, que mostraram o aumento de sedimentos 

em suspensão, bem como o deslocamento da 
pluma para norte. No entanto, considerando 
que a velocidade da corrente de deriva superfi-
cial da água (i.e., gerada pelo vento) é cerca de 
3% da velocidade do vento (aproximadamen-
te 7 m/s no período), e que o Arquipélago de 
Abrolhos encontra-se a 210 km (em linha reta) 
da foz do rio Doce, seria necessário que os ven-
tos de S persistissem por mais de 10 dias para 
que a pluma atingisse a região. 

A partir do dia 07 de janeiro, o cen-
tro de baixa pressão perdeu força, voltando 
a predominar o centro de alta pressão (Alta 
Subtropical do Atlântico Sul – ASAS), com ven-
tos de NE na região. Nesse mesmo dia (figura 
5), é possível observar a pluma do rio Doce 
voltando a ser transportada para S, seguindo a 
padrão predominante.

Figura 1 – Imagens da região 
adjacente à foz do rio Doce 

para acompanhamento 
da dispersão da pluma de 
sedimentos do rio antes e 

depois da chegada dos rejeitos 
de mineração, oriundos do 
rompimento da barragem 

de Mariana/MG, ao oceano. 
Composição de cor verdadeira 

(RGB) do sensor MOD IS a 
bordo dos satélites  

Aqua e Terra. 
Fonte: WorldView/NASA.
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Nesse contexto, é improvável que o au-
mento da turbidez na região ao largo de Abrolhos 
seja atribuído à lama proveniente da pluma de 
sedimentos. A hipótese mais plausível é que esse 
evento esteja associado à ressuspensão de sedi-
mentos de fundo ocasionada pela passagem de 
ondas maiores e com período mais longos, as-
sociadas à ressaca, e pelo aumento da descarga 
fluvial de rios locais. Tal hipótese corrobora com 
estudos de Segal et al. (2008), que observou uma 

maior disponibilidade de sedimentos em suspen-
são na região do Banco de Abrolhos durante o 
inverno em função do aumento de passagens de 
frentes frias. Nessas condições, ocorre o aumento 
da energia de ondas, bem como a inversão das 
correntes para o norte, cenário semelhante ao 
ocorrido no período. Vale ressaltar ainda que a 
região ao largo de Abrolhos possui, naturalmen-
te, uma alta concentração de sedimentos em sus-
pensão (Segal et al., 2008).

Figura 2 – Dispersão da pluma de sedimentos do rio Doce no dia 21 de dezembro de 2015 
quando a mesma atingiu sua maior extensão para sul. Composição de cor verdadeira (RGB) do 

sensor MODIS-Aqua sobre a carta nº20 – Costa Leste da América do Sul.
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Figura 3 – Resposta da pluma de sedimentos ao aumento da vazão do rio Doce e a 
mudança no padrão de ventos. Composição de cor verdadeira (RGB) do sensor MODIS-
Aqua nos dias (a) 13JAN2016 e (b) 24JAN2016. Série temporal da (c) vazão (m³/s) do rio 

Doce na estação de Colatina/ES e do (d) vento a 10m da boia Vitória do PNBOIA 
entre os dias 09JAN2016 e 31JAN2016. As caixas vermelhas evidenciam o período

(21 – 25JAN) de maior descarga fluvial e inversão dos ventos. 

Figura 4 – Esquerda: Posição da boia meteoceanográfica VITÓRIA, do PNBOIA; 
direita: série temporal das correntes medidas a 9,5 metros de profundidade.
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dispersão da pluma de sedimentos do 
rio Doce apresenta grande variabilidade, sen-
do modulada, principalmente, pelo campo de 
ventos. Foram observados que existem padrões 
de circulação diferenciados entre a região da 
plataforma continental interna e externa. Na 
porção interna, em condições típicas de ventos 
de N/NE, a pluma tende a se deslocar para sul. 
Durante a passagem de sistemas frontais, o flu-
xo próximo à costa inverte, deslocando a pluma 
de sedimentos para norte. Por serem eventos 
de menor duração temporal (entre 1 e 3 dias) o 
deslocamento gerado pela passagem de frentes 
frias é menos significativo, e logo a pluma volta 
a propagar-se para sul. Em períodos de ventos 
constantes de N/NE, a pluma de sedimentos 

atinge a plataforma continental externa, e pas-
sa a ser modulada pela circulação de larga es-
cala, como a CB. Ao analisarmos a possibilidade 
de a pluma atingir o Arquipélago de Abrolhos, 
verificou-se que seriam necessários pelo menos 
10 dias de ventos constantes no quadrante sul, 
condição improvável. Dessa forma atribuiu-se 
o aumento da concentração de sedimentos ao 
evento de ressaca e aumento da descarga flu-
vial de rios locais.

Vale ressaltar ainda, que o acompanha-
mento por meio de imagens de satélite é restrito 
à camada superficial do oceano e que análises 
quantitativas necessitam de um longo trabalho 
de calibração e de amostras de campo. O presen-
te estudo teve por objetivo realizar uma análise 
qualitativa da dispersão da pluma, de modo a 
orientar novas pesquisas e direcionar esforços. 

Figura 5 – Dispersão da pluma 
do rio Doce em um evento de 
inversão para norte devido à 

passagem de um sistema frontal 
e formação de uma Depressão 
Subtropical (sistema desenhado 
em azul). As caixas vermelhas 

evidenciam a inversão da direção 
de propagação da pluma. 

Composição de cor verdadeira 
(RGB) do sensor MODIS a bordo 

dos satélites Aqua e Terra. 
Fonte: WorldView/NASA.
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RESUMO

O Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), subordinado à Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN), torna efetivo o cumprimento 
da Convenção SOLAS 1974/88 ratificada pelo 
Brasil pelo Decreto n.º 87.186/1982 que, dentre 
outras obrigações, determina a divulgação de 
Informações de Segurança Marítima (MSI) na área 
marítima de coordenação do Brasil, NAVAREA V, 
e na área marítima de busca e salvamento (SAR). 
Essas informações incluem: alterações intencio-
nais e não intencionais da Sinalização Náutica, 
naufrágios, operações militares, áreas de busca 
e salvamento (SAR), operações de combate à po-
luição, atos de pirataria etc. O presente trabalho 
tem como objetivo apresentar o Serviço de di-
vulgação dos Avisos-Rádio Náuticos, de respon-
sabilidade da Superintendência de Segurança 
da Navegação do CHM, os canais e horários 
de Divulgação dos Avisos-Rádio Náuticos na 
NAVAREA V, Bacia Amazônica e Hidrovias e, além 
disso, o novo Sistema de Controle de Avisos-
Rádio Náuticos e SAR desenvolvido exclusiva-
mente para a Marinha do Brasil.

Palavras-chave:
Avisos-Rádio Náuticos; NAVAREA V; SOLAS; MSI.

ABSTRACT

The Navy Hydrographic Center (CHM) su-
bordinated to the Directorate of Hydrography 
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and Navigation (DHN), enforces with SOLAS 
Convention 1974/88 ratified by Brazil by 
Decree No. 87.186/1982 which among other 
duties determines the issue of Maritime 
Safety Information (MSI) in the Brazil’s coor-
dination area, NAVAREA V, and in the Search 
and rescue maritime area (SAR). This informa-
tion includes: intentional and unintentional 
changes in Nautical Sinalization, shipwrecks, 
military operations, search and rescue areas 
(SAR), anti-pollution operations, acts of piracy 
etc. This study aims to present the dissemi-
nation service of Navigational Warning, on 
the responsibility of the Safety of Navigation 
Superintendence of CHM, the issue channels 
and schedules of Navigational Warnings in 
NAVAREA V, Amazon Basin and Waterways 
and moreover the new system Control of 
Navigational Warning and SAR developed ex-
clusively for the Brazilian Navy.

Keywords:
Navigational Warning; NAVAREA V; SOLAS; MSI.

1.  INTRODUÇÃO

Na década de 70, a Organização 
Marítima Internacional (IMO) deu início ao de-
senvolvimento do Sistema Global de Socorro e 
Segurança Marítima (Global Maritime Distress 
Safety System – GMDSS).

O GMDSS é um serviço de comunicações 
global baseado em sistemas automatizados, 

1 Encarregada da Seção de Avisos aos Navegantes do CHM, Engenheira Cartógrafa pela UERJ, MSc em Recursos Hídricos  
 pela COPPE/UFRJ.



Anais Hidrográficos   /    DH3   /   LXXII

67

ARTIGOS

1International Hydrographic Organization – Organização Hidrográfica Internacional (IHO).
2International Maritime Organization – Organização Marítima Internacional  (IMO).
3World Meteorological Organization – Organização Meteorológica Internacional (IMO).

tanto por satélite quanto terrestre, e fornece 
para os navegantes, dentre outras funções, 
alertas de socorro e divulgação de Informações 
de Segurança Marítima (MSI – Maritime Safety 
Information) [1]. Entende-se por MSI os Avisos-
Rádio Náuticos e Meteorológicos, previsões 
meteorológicas e outras mensagens urgentes 
relacionadas com a segurança para os navios.

Em 1988, a Conferência dos Governos 
Contratantes da Convenção SOLAS de 1974 so-
bre o GMDSS (GMDSS Conference) aprovou alte-
rações à Convenção SOLAS de 1974, relativas às 
radiocomunicações para o GMDSS (Capítulo IV), 
juntamente com várias outras resoluções. Estas 
alterações entraram em vigor em 1° de fevereiro 
de 1992. A Convenção SOLAS 1974 [2] foi rati-
ficada pelo Brasil pelo Decreto n.º 87.186/1982 
no qual se compromete a tornar efetivas as dis-
posições da Convenção.

Dentre elas, o capítulo IV, 
Regra 4, trata sobre os Requisitos 
Funcionais do Sistema e diz, en-
tre outros, que “Todo navio, es-
tando no mar, deve ser capaz de 
transmitir e receber informação 
sobre segurança marítima”. Além 
disso, o capítulo V (Segurança 
da Navegação), Regra 4 tra-
ta sobre os Avisos Relativos à 
Navegação no qual diz “Todo 
Governo Contratante deverá to-
mar todas as medidas necessá-
rias para assegurar que, quando 
tiver recebido informações de 
qualquer fonte confiável, estas informações se-
jam prontamente levadas ao conhecimento dos 
interessados e transmitidas a outros Governos 
interessados.” Assim, os Governos Contratantes 
são obrigados a promulgar todos os perigos à 
navegação na sua área de responsabilidade.

Como parte integrante do GMDSS, as 
Informações de Segurança Marítima são divulga-
das pelo IHO1/IMO2 Serviço Global de Avisos-Rádio 
Náuticos (World-Wide Navigational Warning 
Service – WWNWS) que fornece uma rápida di-
vulgação de informações críticas à navegação e à 
salvaguarda da vida humana no mar. Todas as in-
formações e orientações relativas ao WWNWS po-
dem ser encontradas no Manual conjunto da IMO/
IHO/WMO3 sobre Informações sobre a Segurança 
da Navegação (The Joint IMO/IHO/WMO Manual 
on Maritime Safety Information) ou S-53 [3].

A resolução da IMO A.706(17) MSC.1/
Circ.1288/Rev.1 [4] define que o WWNWS é o 
serviço coordenado internacional e nacional pa-
ra a divulgação de perigos à navegação que po-
dem afetar o transporte marítimo internacional. 
Essas informações incluem: alterações intencio-
nais e não intencionais da Sinalização Náutica, 

naufrágios, operações militares, áreas de busca 
e salvamento (SAR), atividades de lançamento 
de cabos ou tubulações, reboque de objetos 
submersos de grande porte para pesquisa ou 
exploração, operações de combate à poluição, 
atos de pirataria etc. (figura 1.1).

Figura 1.1 – Assuntos relativos aos Avisos-Rádio Náuticos.
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Para os propósitos do WWNWS, o mun-
do foi dividido em 21 áreas de alerta à na-
vegação (NAVAREA – Navigation Warning 
Areas) (figura 1.2). A NAVAREA é uma área 
geográfica marítima estabelecida para efei-
tos de coordenação de transmissão de 

Avisos-Rádio Náuticos. Dentro de cada 
NAVAREA uma autoridade nacional, chamada 
Coordenador NAVAREA, assumiu a respon-
sabilidade de coordenação e divulgação dos 
avisos. É possível encontrar todos os sites dos 
Coordenadores NAVAREA em [5].
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Figura 1.2 – NAVAREA para coordenação e divulgação de Avisos-Rádio Náuticos no WWNWS.

Figura 1.3 – Visão simplificada das áreas de Busca e Salvamento Marítimos Mundiais.

Além disso, o parágrafo 4.2.1.3.6 da 
Resolução A.706 (17) do WWNWS inclui a di-
vulgação dos Avisos-Rádio sobre operações 
de busca e salvamento (SAR), figura 1.3, na 

qual são aceitas pelo Coordenador NAVAREA 
para a transmissão após o recebimento da au-
toridade SAR, no caso do Brasil, o SALVAMAR 
BRASIL.
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Figura 1.4 – Proposta do Sistema.

O Centro de Hidrografia da Marinha, em 
nome da Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
torna efetivo o cumprimento da Convenção 
SOLAS 1974/88, que dentre outras obrigações, 
determina a divulgação de Informações de 
Segurança Marítima para a NAVAREA V. Para 
isso, usa diferentes sistemas de transmissão ga-
rantindo a cober-
tura total dessas 
áreas e que todos 
os navios de to-
dos os tamanhos 
e nacionalidades 
possam receber 
essas informações 
com rapidez e 
segurança. Além 
disso, visando 
à Segurança da 
Navegação, o 
Brasil expandiu a divulgação das MSI para as 
demais regiões aquaviárias interiores do Brasil 
como a Bacia Amazônica e Hidrovias.

Devido à necessidade de um controle rígi-
do das informações divulgadas e os danos irre-
paráveis que podem ocorrer em caso de falhas e 

omissões, como perdas materiais e humanas, foi 
desenvolvido o Sistema de Controle de Avisos-
Rádio Náuticos. 

Esse Sistema foi desenvolvido para o contro-
le, operação e consultas de Avisos-Rádio Náuticos 
em uma base de banco de dados. O Sistema pos-
sui como dados de entrada os documentos oficiais, 

que envolvam 
a Segurança da 
Navegação e como 
dados de saída os 
relatórios com as 
relações de Avisos-
Rádio Náuticos a 
serem divulgados 
nos canais e horá-
rios programados  
(figura 1.4).

O desen-
volvimento do 

Sistema teve início no segundo semestre de 2013 
e foi desenvolvido na Divisão de Informações 
de Segurança da Navegação, localizada na 
Superintendência de Segurança da Navegação do 
CHM, onde se encontra em operação desde julho 
de 2015 (figura 1.5).

Figura 1.5 – Oficiais e Operadores de Serviço de Avisos-Rádio Náuticos na Sala de Operações do 
Serviço de Avisos-Rádio Náuticos. Da esquerda para a direita, 3°SG-HN Santos Júnior, 3°SG-HN 
Oliveira Silva, Encarregada da Divisão de Informações de Segurança da Navegação CC(EN) Vânia 

Cláudia, 2°SG-HN André Jacques, Superintendente de Segurança da Navegação CF Muthz Barros, 
Encarregada da Seção de Avisos aos Navegantes 1T(EN) Ana Silva, 3°SG-HN Nacher, CB-GC Joyce, 

CB-GC Ropson, CB-HN Mateus e 2°SG-HN Gentil.
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 O presente trabalho tem como obje-
tivo apresentar o Serviço de divulgação dos 
Avisos-Rádio Náuticos sob responsabilidade da 
NAVAREA V (Brasil), canais e horários de divul-
gação e o novo Sistema de Controle de Avisos-
Rádio Náuticos e SAR desenvolvido exclusiva-
mente para a Marinha do Brasil.

2.  COORDENADOR NAVAREA V

A Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) atua em nome do Brasil como 
Coordenador NAVAREA V dentro do WWNWS, 
sendo tal incumbência executada pelo Centro 
de Hidrografia da Marinha (CHM) [6].

A NAVAREA V localiza-se nas águas do 
Atlântico 20°W do Meridiano de Greenwich 
entre as latitudes de 35°50’S a 7°N, com 

estreitamentos nas extremidades costeiras pa-
ra a fronteira do Uruguai/Brasil em 33°45’S e a 
fronteira da Guiana Francesa/Brasil em 4°30’N 
(figura 2.1).  Limites da NAVAREA V: 33º 45’ S 
053º 22’ W; 35º 50’ S 050º 10’ W; 35º 50’ S 
020º 00’ W; 07º 00’ N 020º 00’ W; 07º 00’ N 
049º 28’ W e 04º 30’ N 051º 35’ W.

As transmissões de Avisos-Rádio Náuticos 
sobre operações de busca e salvamento (SAR) 
compreendem uma extensa área do Oceano 
Atlântico superior a NAVAREA V. Limites da área 
de responsabilidade SAR: 04º 30’ 05’’ N / 051º 
38’ 02’’ W; 08º 35’ N / 048º 00’ W; 10º 00’ N / 
048º 00’ W; 10º 00’ N / 036º 00’ W; 07º 40’ N 
/ 035º 00’ W; 06º 22’ S / 016º 00’ W; 06º 22’ S / 
010º 00’ W; 34º 00’ S / 010º 00’ W; 34º 00’ S / 
048º 27’ W; 35º 50’ S / 050º 10’ W; 33º 44’ 30’’ 
S / 053º 22’ 30’’ W [7].
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Figura 2.1 – NAVAREA V e Área SAR.

 A DHN segue a orientação conjunta da 
IMO[8] e da IHO[9], tanto na seleção de informa-
ções a serem emitidas como avisos quanto na for-
matação das mensagens de aviso. Os principais 
assuntos estão apresentados na seguinte lista e 
são considerados adequados para a transmissão:

• Alterações intencionais e não intencio-
nais da Sinalização Náutica que afetam as prin-
cipais rotas de navegação;

• A presença de casco soçobrado, navios 
encalhados e/ou abandonados nas principais 
rotas de navegação;
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• Presença de grandes reboques em 
águas congestionadas;

• Alteração ou suspensão inesperada de 
rotas estabelecidas;

• Derrelitos (que afetam perigosamente 
a segurança da navegação, como contêineres e 
outros grandes itens);

• Áreas onde operações de busca e salva-
mento (SAR) (exemplo: homem ao mar, sinal de 
alerta, naufrágios, incêndios etc.) e operações 
antipoluição estão sendo realizadas;

• A presença de rochas, bancos de areia, 
fundo sujo e outras alterações batimétricas re-
cém-descobertas que possam constituir perigo 
à navegação;

• Atividades de lançamento de cabos ou 
tubulações, reboque de objetos submersos de 
grande porte para pesquisa ou exploração, em-
prego de submersíveis tripulados ou não tripu-
lados, bem como outras operações submarinas 
que possam constituir perigos potenciais nas 
rotas de navegação ou próximas a elas;

• O estabelecimento de instrumentos de 
pesquisa ou científicos dentro ou próximos às 
rotas de navegação;

• Eventos festivos e esportivos náuticos 
nas rotas de navegação ou próximos a elas;

• O estabelecimento de estruturas offsho-
re dentro ou próximas a rotas de navegação;

• Informações relativas a operações espe-
ciais que possam afetar a segurança da nave-
gação, às vezes em áreas amplas, por exemplo, 
exercícios navais, disparos de mísseis, missões 
espaciais etc.; e

• Atos de pirataria.

A informação contida no Aviso-Rádio 
Náutico deve ser relevante e apresentada em 
um momento oportuno para o navegante em 
um formato consistente que seja claro, inequí-
voco e breve. O conteúdo mínimo da mensagem 
do Aviso-Rádio para que o navegante possa 
evitar o perigo é PERIGO + POSIÇÃO. Porém é 
habitual incluir observações, a fim de fornecer 
detalhes adicionais suficientes para, claramen-
te, identificar a importância do perigo e para 

ajudar os navegantes a reconhecer e avaliar seu 
efeito sobre a sua derrota.

A sala de Operações do Serviço de Aviso-
Rádio Náutico, localizada na Superintendência 
de Segurança da Navegação do CHM, é o pon-
to focal para a recepção e avaliação de infor-
mações sobre os potenciais perigos à nave-
gação e quaisquer questões relevantes sobre 
Avisos-Rádio Náuticos na área de responsabi-
lidade do Brasil.

Nesse ambiente encontra-se instalado 
o equipamento Thrane & Thrane Inmarsat C 
30265 e o software easyMail v 1.15 com o ob-
jetivo específico de acompanhar todas as trans-
missões na NAVAREA V. Além disso, o operador 
conta com o Sistema de Avisos-Rádio Náutico 
e SAR. Mais informações sobre o Sistema são 
apresentadas na seção 3 deste artigo.

2.1  ORGANIZAÇÃO DA NAVAREA V

Existem quatro tipos de Avisos-Rádio 
Náuticos: NAVAREA, Subárea, Costeiro e Local. 
No entanto, a orientação e coordenação do 
WWNWS está direcionada a apenas aos avisos 
NAVAREA, Subárea e Costeiros e, destes últimos, 
apenas àqueles que são transmitidos com os ser-
viços coordenados a nível internacional, como o 
sistema NAVTEX, ou em sua substituição, o siste-
ma SafetyNet como meios de transmissão.

SafetyNet é um serviço do sistema 
Inmarsat-C EGC (Inmarsat-C Enhanced Group 
Call – EGC) que fornece um meio simples e au-
tomático de receber Informações de Segurança 
Marítima a bordo dos navios no mar. 

Os Avisos-Rádio Náuticos do tipo 
NAVAREA divulgam informações de interesse 
à navegação oceânica. Avisos-Rádio Náuticos 
Costeiros são informações de interesse à nave-
gação costeira dentro da NAVAREA V. No ca-
so do Brasil, inclui-se nessa definição a Bacia 
Amazônica (rios Amazonas, Pará, e afluentes, 
até a região marítima estuarina). 

Avisos-Rádio Náuticos Locais são infor-
mações de interesse à navegação praticada em 
áreas próximas à costa (até, aproximadamente, 
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3 milhas), ou em vias navegáveis interiores (baí-
as, portos e seus canais de acesso, rios, lagos e 
lagoas) onde, normalmente, os navios de maior 
porte navegam com auxílio de práticos locais.

Para fins de organização, a NAVAREA 
V possui três áreas costeiras classificadas 

como Costa Norte (N), Costa Leste (E) e 
Costa Sul (S). Os Avisos-Rádio Náuticos loca-
lizados na NAVAREA V, além dos limites das 
áreas costeiras estabelecidas, são classifica-
dos como Avisos-Rádio Náuticos NAVAREA  
(figura 2.2). 
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Figura 2.1 – Organização da NAVAREA V, Área SAR e águas interiores. 

Além da NAVAREA V, o Brasil publica 
os Avisos-Rádio Náuticos da Bacia Amazônica, 
Hidrovia Paraguai-Paraná, Hidrovia Tietê-Paraná 
e Hidrovias em Geral, devido à sua grande im-
portância econômica e o tráfego de navios de 
diversos portes nessas regiões.

2.2 CANAIS E HORÁRIOS DE DIVULGAÇÃO 
DOS AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS

Os Avisos-Rádio Náuticos são divulgados 
via Rádio e via Satélite nos horários previamen-
te programados. Os Avisos-Rádio Náuticos que 
continuem em vigor depois de decorridas 6 se-
manas, passam a constar na Seção II do folheto 
“Avisos aos Navegantes” [10], deixando, defini-
tivamente, de ser divulgados via satélite/rádio.

Todos os Avisos-Rádio Náuticos em vigor 
estão disponíveis na Internet em https://www.
mar.mil.br/dhn/chm/box-aviso-radio/avradio.htm.

Os Avisos-Rádio Náuticos Locais são, 
normalmente, divulgados em apenas duas 
transmissões consecutivas via rádio, mesmo 
que permaneçam em vigor após isto. Contudo, 
alguns Avisos-Rádio Locais, por tratarem de 
eventos que representam grande risco à nave-
gação, como novos perigos e alterações críti-
cas de balizamento, são divulgados diariamen-
te até serem cancelados.

Semanalmente, às quartas-feiras, é divul-
gado um Aviso-Rádio Náutico NAVAREA, com 
a relação de todos os Avisos-Rádio em vigor. 
Somente os Avisos-Rádio SAR são transmitidos 
no momento da recepção das informações.
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 A Tabela 2.1 mostra as diversas áreas cobertas pela divulgação do coordenador da 
NAVAREA V e a respectiva nomenclatura que será utilizada como referência para transmissão dos 
Avisos-Rádio Náuticos.

Os Avisos-Rádio Náuticos da NAVAREA 
V, SAR, Bacia Amazônica e Hidrovias em Geral 
são divulgados em todos os canais apresenta-
dos na Tabela 2.2, exceto os avisos locais que 

não são divulgados via satélite (Inmarsat-C).  A 
Rede Nacional de Estações Costeiras – RENEC 
(EMBRATEL) divulga os Avisos-Rádio Náuticos 
SAR e outros de grande relevância. 

Transmissão Horários Diários Canal Frequências Conteúdo

Via Rádio (faixa de 
HF) – Estação Rádio 

da Marinha no Rio de 
Janeiro

0400Z às 0500Z

Radiodados 
(USB-A3J/J2D)

4.266,0 kHz
(a pedido do
navegante)
6.448,0 kHz
8.580,0 kHz
12.709,0 kHz
16.974,0 kHz

– Avisos-Rádio Náuticos 
NAVAREA,

Costeiros e Avisos SAR
(Português e Inglês)

– Avisos-Rádio Náuticos 
Locais

(Português)

1430Z às 1545Z

2130Z às 2245Z

Áreas Nomenclatura utilizada de referência

NAVAREA V

Costa Norte (N)
Costeiro

Local

Costa Leste (E)
Costeiro

Local

Costa Sul (S)
Costeiro

Local

NAVAREA

SAR SAR (SAR)

Bacia Amazônica  Bacia Amazônica (I)
Costeiro

Local

Hidrovia Paraguai-Paraná Hidrovia Paraguai-Paraná (HI) Local

Hidrovia Tietê-Paraná Hidrovia Tietê-Paraná (HT) Local

Hidrovias em Geral
(excluindo os rios 

Paraguai, Tietê e Paraná)
Hidrovias em Geral (HG) Local

Tabela 2.1 – Organização da divulgação de Avisos-Rádio Náuticos.

Via Rádio (faixa de 
VHF e HF) – Rede 

Nacional de Estações 
Costeiras – RENEC 

(EMBRATEL)

Conforme a 
necessidade

Radiotelefonia 
(F3E e J3E)

VHF: Chamada em
156,8 MHz (Canal 16)
e tráfego em Canal

a ser designado pela
estação.

HF: Chamada em
4.125,0 kHz e tráfego

em frequência
designada pela 

estação

– Avisos-Rádio Náuticos 
Costeiros e Locais

de maior relevância
(Português e/ou Inglês)

– Avisos SAR
(Português e Inglês)
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Via Satélite 
(Inmarsat-C)

0030Z e 1230Z
ou conforme a 
necessidade

Atlântico Leste 
(AOR-E)  –

– Avisos SAR (Inglês)

– Avisos-Rádio Náuticos 
NAVAREA e Costeiros

 (Inglês)

Via Internet
2130Z e 0400Z
ou conforme a 
necessidade

– – Todos os Avisos-Rádio em 
vigor

Tabela 2.2 – Canais e Horários de Divulgação dos Avisos-Rádio Náuticos da NAVAREA V,
SAR, Bacia Amazônica e Hidrovias em Geral.

Os Avisos-Rádio Náuticos das Hidrovias 
Paraguai-Paraná e Tietê-Paraná são divul-
gados nos canais apresentados na Tabela 
2.3. Os Avisos divulgados pelos canais de 

Áreas Transmissão Horários Diários Canal Frequências Conteúdo

Hidrovia
Paraguai-

Paraná

Via Rádio (faixa 
de HF) – Estação 
Rádio da Marinha 
no Rio de Janeiro

0400Z às 0445Z Rádio-Telex 4.266,0 kHz
(a pedido do
navegante)
6.448,0 kHz
8.580,0 kHz
12.709,0 kHz
16.974,0 kHz

– Avisos-Rádio 
Náuticos Locais

(Português)
1430Z às 1530Z Radiodados

2130Z às 2215Z Rádio-Telex

Hidrovia 
Tietê-Paraná

Via Rádio 
(faixa de VHF)

Conforme a 
necessidade Radiotelefonia

VHF: Chamada 
em

156,8 MHz 
(Canal 16)

– Avisos-Rádio 
Náuticos Locais

(Português)

Tabela 2.3 – Canais e Horários de Divulgação dos Avisos-Rádio Náuticos das Hidrovias 
Paraguai-Paraná e Tietê-Paraná.

transmissão apresentados na Tabela 2.3 não 
contemplam os avisos que já constam na 
Seção II dos folhetos das Hidrovias Paraguai-
Paraná e Tietê-Paraná.

Os Avisos-Rádio Náuticos NAVAREA V, 
SAR, Bacia Amazônica, Hidrovias em Geral e 
Hidrovias Paraguai-Paraná e Tietê-Paraná são 
identificados por:

• Avisos-Rádio Náuticos NAVAREA: nu-
meração sequencial anual de 4 algarismos (de 
0001 a 6999) e ano de entrada em vigor do 
Aviso, exemplo, 0123/08 Aviso-Rádio Náutico 
NAVAREA, número 0123, do ano de 2008;

• Avisos-Rádio Náuticos Costeiros (N, E, S 
e I): letra(s) indicativa(s) das regiões de ocorrên-
cia (N, E, S e I), numeração sequencial anual de 
4 algarismos (de 0001 a 6999) e ano de entrada 

em vigor do Aviso, exemplo, E 0027/08 Aviso-
Rádio Náutico Costeiro da Costa Leste, número 
0027, do ano de 2008;

• Avisos-Rádio Náuticos Locais (N, E, 
S, I e HG): letra(s) indicativa(s) das regiões 
de ocorrência (N, E, S, I e HG), seguida(s) de 
numeração sequencial anual de 4 algarismos 
(a partir de 7001) e do ano de entrada em vi-
gor do Aviso, exemplo, S 7021/07 Aviso-Rádio 
Náutico Local da Costa Sul, número 7021, do 
ano de 2007;

• Avisos-Rádio Náuticos Locais (Hidrovia 
Paraguai-Paraná): letras indicativas da região de 
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ocorrência (HI), numeração sequencial anual de 
4 algarismos (de 0001 a 6999) e ano de entrada 
em vigor do Aviso, exemplo, HI 0003/16 Aviso-
Rádio Náutico da Hidrovia Paraguai-Paraná,  
número 0003, do ano de 2016;

• Avisos-Rádio Náuticos Locais (Hidrovia 
Tietê-Paraná): letras indicativas da região de 
ocorrência (HT), numeração sequencial anual de 
4 algarismos (de 0001 a 6999) e ano de entra-
da em vigor do Aviso, exemplo, HT 0019/2016 
Aviso-Rádio Náutico Hidrovia Tietê-Paraná, nú-
mero 0019, do ano de 2016; e

• Avisos-Rádio Náuticos SAR: letras indi-
cativas da região de ocorrência (SAR), numera-
ção sequencial anual de 4 algarismos (de 0001 
a 6999) e ano de entrada em vigor do Aviso, 
exemplo, SAR 0023/16 Aviso-Rádio Náutico 
SAR, número 0023, do ano de 2016.

Entre outras atividades, o Sistema permite 
ao usuário realizar a criação, revisão, verificação e 
publicação de um Aviso-Rádio Náutico, programar 
uma divulgação futura de um Aviso-Rádio específi-
co, geração das relações de divulgação dos Avisos-
Rádio para os diversos canais de publicação e rela-
tórios de saída. Alguns benefícios encontrados com 
o desenvolvimento e operação do Sistema são:

•  Armazenamento das informações em 
um ambiente de banco de dados;

•  Acesso Remoto dentro do CHM;
•  Plataforma Multiusuário;
•  Controle de acesso ao Sistema;
•  Segurança e controle da Informação;
•  Redução de erros de operação;
•  Manutenção e consulta de histórico;

3. SISTEMA DE CONTROLE DE AVISOS-RÁDIO 
NÁUTICOS

O Sistema de Controle de Avisos-Rádio 
Náuticos foi desenvolvido para o controle, ope-
ração e consultas de Avisos-Rádio Náuticos em 
um ambiente de banco de dados. O desenvol-
vimento do Sistema teve início no segundo se-
mestre de 2013 e foi desenvolvido na Divisão 
de Informações de Segurança da Navegação, 
localizada na Superintendência de Segurança 
da Navegação do CHM, onde se encontra em 
operação desde julho de 2015. 

O objetivo do Sistema é a operacionali-
zação informatizada da criação, revisão e veri-
ficação dos Avisos-Rádio Náuticos além do seu 
controle, consulta e armazenamento dentro de 
um ambiente de banco de dados. A figura 3.1 
apresenta a tela de abertura do Sistema.

Figura 3.1 – Tela de abertura do Sistema.
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•  Controle total das publicações;
•  Estabelecimento de padrões de saída;
•  Visualização geográfica dos Avisos-

Rádio pelo operador;
•  Cadastro de Informações do Sistema;
•  Busca automática de Avisos-Rádio se-

melhantes; e

•  Controle de gastos com o SafetyNet.

O Sistema possui três telas principais de 
interface com o usuário: a tela principal onde se 
encontra todas as funcionalidades do Sistema, a 
tela de visualização no mapa do Google Maps® 
e a tela de busca automática de resultados de 
avisos (figura 3.2). 

Figura 3.2 – Telas principais do Sistema.

Para o desenvolvimento do Sistema foi 
utilizada a linguagem Java para Desktop, sendo 
que os dados foram armazenados no banco de 
dados MySQL com o SGBD (Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados) MySQL Workbench. Para a 
construção dos relatórios, foi utilizado o fra-
mework JasperReports em seu ambiente de de-
senvolvimento Ireport.

Para utilização do Sistema é necessário 
que o usuário possua um microcomputador 
conectado à rede do CHM, dotado de sistema 
operacional WINDOWS. Os componentes neces-
sários à utilização do módulo consomem cerca 
de 50 MB, sendo, também necessário, que a 
máquina tenha um mínimo de 2 MB de memória 
RAM, uma placa de vídeo de 1 MB e instalado e 
configurado o pacote Java JDK.

O Sistema possui como dados de en-
trada as mensagens e fax, entre outros 

documentos oficiais, que envolvam a Segurança 
da Navegação, enviadas pelas OM (exem-
plo: Navios, Capitanias, Delegacias, Agências, 
CLSAOR, Serviços de Sinalização Náutica, etc). 
O Sistema possui três módulos principais: 
Controle, Operação e Consulta (figura 3.3).

• Controle: O Sistema administra inter-
namente o controle da divulgação dos Avisos-
Rádio Náuticos de acordo com as datas de pu-
blicação e cancelamento;

• Operação: O Sistema permite, entre 
outros, a criação, revisão e a verificação dos 
Avisos-Rádio Náuticos; e

• Consulta: O Sistema permite que os usu-
ários pesquisem todos os Avisos-Rádio Náuticos 
contidos no banco de dados, incluindo o históri-
co e os Avisos em vigor.
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Figura 3.3 – Visão geral do Sistema.

FAX

SIGDEM

Controle Consulta RelatóriosOperação

Banco de Dados do Sistema de Controle de Avisos-Rádio Náuticos

Os dados de saída do Sistema são os rela-
tórios com as relações de Avisos-Rádio Náuticos 
a serem divulgadas nos canais e horários pro-
gramados, além dos relatórios de controle.

O banco de dados do Sistema de Controle 
de Avisos-Rádio Náuticos, figura 3.4, possui 
basicamente: 

• Cadastros: Consiste em diversos regis-
tros que dão suporte ao Sistema: Cadastro de 

Sinalização Náutica, Cadastro de Plataformas 
Móveis, Cadastro dos Modelos de Avisos-Rádio 
Náuticos etc.; e

• Avisos-Rádio Náuticos: O banco de da-
dos armazena de forma única os Avisos-Rádio 
Náuticos. O status do Aviso é alterado na me-
dida em que ele passa pelas etapas do Módulo 
Operação (em produção,  revisado, reprovado, 
em vigor e cancelado).

Figura 3.4 – Visão do Banco de Dados.

3.1 MÓDULO OPERAÇÃO

O Módulo Operação é composto pe-
las etapas de Criação, Revisão, Verificação 

e Publicação dos Avisos-Rádio Náuticos (fi-
gura 3.5).  É executado pelos Operadores do 
Serviço de Avisos-Rádio Náuticos. Esse é um 
serviço ininterrupto, composto diariamente por 
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dois Operadores em um turno de 24 horas. Os 
Operadores possuem os papéis exclusivos e in-
dependentes e cada um deles opera a partir de 
uma máquina individual.

Existem quatro etapas principais no pro-
cesso de construção do Aviso-Rádio Náutico: 
Criação, Revisão, Publicação e Verificação. 

• Criação: Recepção da informação da 
origem (Fax, Sigdem, entre outros), construção 
ou alteração do Aviso-Rádio Náutico. Essa eta-
pa é executada pelo Operador 1  (figura 3.6).  

• Revisão: Revisão do Aviso-Rádio Náu-
tico. Consiste na comparação do Aviso-Rádio 
Náutico construído e as informações de origem. 

Essa etapa é executada pelo Operador 2 que po-
derá rejeitar a sua publicação, reenviando-o ao 
Executor para as devidas correções,  após o que 
o fluxo de trabalho será retomado.

•  Publicação: Publicação do Aviso-Rádio 
Náutico. Os Avisos-Rádio Náuticos Revisados são 
selecionados pela data de cancelamento e publi-
cação. As relações são geradas automaticamen-
te. Essa etapa é executada pelo Operador 1.

• Verificação: Uma segunda revisão é 
executada pelo Supervisor. Essa etapa não 
impede a publicação do Aviso-Rádio Náutico, 
porém ela pode acarretar o cancelamento e a 
republicação do Aviso.

Figura 3.5 – Fluxo resumido de produção do Módulo Operação.

FAX

SIGDEM

Revisão

Operador 2

Publicação

Operador 1

Verificação

Supervisor

Internet

SafetyNet

Estação Rádio 
do Rio de Janeiro

Criação

Operador 1

BANCO DE DADOS

SUPERVISOR

OPERADOR 1

OPERADOR 2

ADMINISTRADOR
PESQUISADOR

PESQUISADOR

PESQUISADOR

Figura 3.6 – Plataforma Multiusuário.
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Para execução do Módulo 
Operação é necessário que várias in-
formações estejam pré-cadastradas 
no banco de dados,  que é realizado 
pelo usuário Administrador. 

• Cadastro de Usuário
Contém os dados do usuário 

como nome, NIP e senha. Os campos 
NIP e senha são necessários para o 
acesso do usuário ao Sistema. Este 
cadastro é importante para restringir 
o acesso de pessoas não autorizadas 
às informações do Sistema;

• Cadastro de Plataformas
São cadastradas a posição e a 

data da movimentação das platafor-
mas móveis. Esses dados serão uti-
lizados para o Aviso-Rádio Náutico 
quinzenal da relação de plataformas 
móveis. É mantido no banco de dados 
o histórico de movimentação das plataformas  
(figura 3.7).

• Cadastro de Modelos
Construção de modelos pré-definidos 

para cada tipo de assunto de Avisos-Rádio 

Figura 3.7 – Cadastro de Plataformas.

Náuticos, por exemplo, homem ao mar, derre-
lito etc. (figura 3.8).

Figura 3.8 – Cadastro do Modelo de Avisos-Rádio.
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• Cadastro de Origens

Lista do indicativo naval de todas as OM 
que são origens de Avisos-Rádio Náuticos.

• Cadastro da Sinalização Náutica
Lista com todos os Sinais Náuticos luminosos 

e cegos incluindo o Número de Ordem, o Número 
Internacional e o nome do sinal (figura 3.9).

Figura 3.9 – Cadastro da Sinalização Náutica.

• Cadastro das Cartas Náuticas
Catálogo com todas as cartas náuticas 

incluindo as coordenadas de canto, podendo 
essas estar com o status em vigor ou canceladas 
(figura 3.10).

Figura 3.10 – Cadastro de Cartas Náuticas.

O fluxograma abaixo, figura 3.11, apresen-
ta de forma detalhada todo o fluxo de trabalho 
do Módulo Operação do Sistema. Cabe ressal-
tar que o banco de dados é único e as diversas 

simbologias de banco de dados, apresentadas 
no fluxograma, são meramente ilustrativas e 
possuem como objetivo apresentar o fluxo com 
clareza para o leitor. 
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Figura 3.11 – Fluxo de trabalho do Módulo Operação.

3.2  MÓDULO CONSULTA

As consultas devem ser realizadas na tela 
principal do Sistema. Diversos filtros podem ser 
realizados como pesquisa por Número, Título, 
Modelo, Carta e Conteúdo do Aviso-Rádio; 
Pesquisa dos Avisos-Rádio em Vigor, em produ-
ção, revisados, reprovados e cancelados; e or-
ganização da busca pela ordem de publicação e 
cancelamento crescente ou decrescente. 

A tela principal do Sistema contém uma 
tabela que será carregada com os registros dos 
Avisos-Rádio Náuticos existentes no banco de 
dados, além da visualização dos Avisos selecio-
nados no mapa. No exemplo apresentado na 
figura 3.12, foi realizada uma consulta de todos 
os Avisos-Rádio em vigor para a carta 1401, os 
Avisos foram plotados na tela do Mapa.
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Figura 3.12 – Módulo Consulta de Avisos-Rádio Náuticos.

A NORMAM-28 define que: 
os Avisos-Rádio Náuticos Costeiros e 
NAVAREA com data-término informada 
pela origem da mensagem, que totalize 
período superior a 42 dias de divulgação e 
inferior a 360 dias serão disseminados via 
rádio e via satélite por 42 dias (6 sema-
nas) e, após, serão divulgados no folheto 
de Avisos aos Navegantes da quinzena, 
em inteiro teor, uma única vez; e semanal-
mente, às quartas-feiras, é divulgado um 
Aviso-Rádio NAVAREA, com a relação nu-
mérica de todos os Avisos-Rádio e Avisos 
SAR em vigor. Devido a essas duas neces-
sidades, o Sistema possui 2 consultas que 
fornecem automaticamente as informa-
ções acima (figura 3.13).

3.3 MÓDULO CONTROLE

O Módulo Controle é imprescindível para 
a execução das principais tarefas do Sistema. 
Consiste no controle de acesso, controle de di-
vulgação dos Avisos-Rádio Náuticos e o contro-
le do SafetyNet.

• Controle de Acesso
O Sistema possui quatro perfis de usu-

ários: Operador, Supervisor, Administrador e 
Pesquisador. Para cada perfil de usuário está dis-
ponível um conjunto de operações específicas. 

Para operação do Sistema é necessário que o 
usuário tenha um login pessoal (NIP) e senha.

• Controle de divulgação dos Avisos-
Rádio Náuticos

O Sistema administra internamente o con-
trole da publicação de Avisos-Rádio Náuticos de 
acordo com a data inicial de publicação e a data 
de cancelamento (figura 3.14). O Sistema gera 
automaticamente os arquivos com as relações 
de Avisos-Rádio Náuticos a serem divulgadas 
nos horários programados de publicação. Além 
disso, é possível programar a publicação futura 
de um aviso.

Figura 3.13 – Consultas.
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Figura 3.14 – Controle automático de divulgação dos Avisos-Rádio Náuticos.

As regras de divulgação de Avisos-Rádio 
Náuticos estão explícitas na NORMAM-28 e é 
base para o módulo de controle e operação do 
Sistema. No caso do controle de divulgação são 
utilizadas as seguintes regras: os Avisos-Rádio 
Locais, cujo conteúdo não for relativo a perigos 
iminentes, serão divulgados em somente 2 trans-
missões via rádio pela Estação Rádio da 
Marinha no Rio de Janeiro, mesmo que 
permaneçam em vigor após este período; 
e os Avisos-Rádio Costeiros e NAVAREA 
com data-término informada pela origem 
da mensagem, que totalize até 42 dias de 
divulgação serão disseminados via rádio 
e via satélite, até o seu cancelamento au-
tomático, na data término solicitada na 
mensagem ou após solicitação da origem.

• Controle do SafetyNet
Os Avisos Publicados pelo 

SafetyNet geram um custo para a Marinha do 

Brasil. Assim, sua divulgação deverá ser con-
trolada e o seu cancelamento deverá ocorrer 
na data mais cedo possível. Para cada Aviso-
Rádio NAVAREA, SAR e Costeiro transmitido 
por SafetyNet é registrada a data de inclusão, 
exclusão, tamanho em kbytes, entre outras in-
formações  (figura 3.15).  

Figura 3.15 – Avisos-Rádio Náuticos divulgados
por safetyNet.
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Com essas informações é possível calcu-
lar com precisão o custo de cada Aviso-Rádio 
transmitido e manter o controle da fatura men-
sal de pagamento (figura 3.16). Essa fatura de 
controle (relatório) é gerada automaticamente 

pelo Sistema. Além disso, o Sistema sinaliza os 
Avisos-Rádio Náuticos que devem ser cancela-
dos do SafetyNet (figura 3.16).  Os relatórios são 
gerados a partir de uma data inicial até uma 
data final fornecida pelo usuário.

Figura 3.16 – Relatórios de Controle da Fatura do SafetyNet e da Relação de Cancelamentos
de Avisos-Rádio Náuticos.

3.4 RELATÓRIOS 

Inúmeros relatórios podem ser 
gerados a partir das informações con-
tidas no banco de dados. Além dos re-
latórios anteriormente apresentados, 
Figura 3.16, o Sistema gera o relatório 
de Avisos-Rádio Publicados entre uma 
data inicial e final fornecida pelo usu-
ário, figura 3.17.

Figura 3.17 – Relatório de Avisos-Rádio 
publicados.

3.5 UTILIZANDO O MÓDULO OPERAÇÃO NA 
CRIAÇÃO DE UM AVISO-RÁDIO NÁUTICO

Será exemplificado o processo de criação 
de um Aviso-Rádio Náutico contido no módulo 
Operação do Sistema de Controle de Avisos-
Radio Náuticos. Após recebida uma informa-
ção oficial de solicitação de divulgação de um 
Aviso-Rádio Náutico, o Operador irá incluir um 
novo Aviso-Rádio Náutico (figura 3.18). Figura 3.18 – Criação de um novo do Aviso-Rádio Náutico.
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Uma nova janela será aberta (figura 
3.19). Esta possui todas as informações neces-
sárias para a criação de um novo Aviso-Rádio. 
O operador irá preencher as informações solici-
tadas (figura 3.19). Primeiramente, o Operador 
irá selecionar o tipo de modelo de Aviso-Rádio 
Náutico de acordo com a mensagem da origem. 

Esses modelos estão preestabelecidos no catá-
logo de modelos do Sistema. O Operador não 
pode alterá-los.  Para cada aviso-rádio são re-
gistrados a data-hora da mensagem de origem 
e o seu respectivo indicativo naval. O Operador 
irá selecionar se o Aviso-Rádio Náutico é do tipo 
Costeiro, Local ou Perigo Iminente.

Figura 3.19 – Seleção do modelo, tipo e preenchimento da Origem de Aviso-Rádio.

Algumas informações são preenchidas 
automaticamente como o número, a costa e 
a carta de maior escala do Aviso-Rádio. Após 
a seleção do modelo alguns campos irão apa-
recer automaticamente para preenchimento 

na aba "Campos" (figura 3.20). Na medida 
em que os campos forem preenchidos, o 
Aviso-Rádio será montado de acordo com o 
modelo e poderá ser visualizado em inglês e 
português. 

Figura 3.20 – Numeração, costa e visualização do Aviso-Rádio preenchidas automaticamente.
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A maioria dos Avisos-Rádio possui, ao me-
nos, uma posição geográfica. As coordenadas 
podem ser do tipo linha, ponto e área. Além dis-
so, a sinalização náutica está contida no banco 

de dados do Sistema e também pode ser acessa-
da pela aba denominada "Coordenadas" (figura 
3.21). A figura 3.22 apresenta a tela de inserção 
da coordenada do tipo ponto no Sistema.

Figura 3.21 – Inserção das coordenadas no Aviso-Rádio.

Figura 3.22 – Digitação da coordenada do tipo ponto.
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A terceira etapa para a criação do Aviso-
Rádio é a aba "Informações" (figura 3.23). 
Nessa aba são preenchidas a data de publica-
ção e a data de cancelamento do Aviso-Rádio. 
Essas datas são fundamentais para o controle 

da divulgação. A data de publicação pode ser 
programada para uma data futura de divulga-
ção. Além disso, são armazenados os arquivos 
da origem que podem ser acessados a qual-
quer tempo.

Figura 3.23 – Etapa Informações.

Depois de inseridas as coordenadas, é 
possível visualizar o Aviso-Rádio na janela do 
mapa. Além disso, é realizada uma busca auto-
mática no banco de dados dos Avisos-Rádio em 
vigor para checar se existe algum Aviso-Rádio 

semelhante (figura 3.24). Após o aviso ser con-
feccionado, o Operador irá pressionar o botão 
confirmar. Nesta etapa, o aviso estará pronto 
para a revisão pelo Operador 2 e posterior pu-
blicação (figura 3.25).

Figura 3.24 – Visualização do Aviso-Rádio no mapa do Google® e busca automática de Avisos-Rádio 
semelhantes no banco de dados.
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Figura 3.25 – Etapas de Revisão e Publicação dos Avisos-Rádio Náuticos.

4.  CONCLUSÃO

O Serviço de Divulgação de Avisos-Rádio 
Náuticos na NAVAREA V é o cumprimento efeti-
vo das disposições da Convenção SOLAS 74/88 
relativas às radiocomunicações para o GMDSS 
(Capítulo IV), no que tange à divulgação de 
Informações de Segurança Marítima (MSI) den-
tro do Serviço Global de Avisos-Rádio Náuticos.

O Sistema de Controle de Avisos-Rádio 
Náuticos e SAR, assentado em uma Base de 
Dados de forma confiável, é fundamental para 
o cumprimento das atribuições do Coordenador 
da NAVAREA V, devido ao rígido controle ne-
cessário à divulgação das informações de segu-
rança da navegação, e uma vez que eventuais 
falhas ou disfunções de sistemas não confiáveis 
sujeitam o Serviço à possibilidade de perdas 
materiais e humanas, com danos irreparáveis. 

 Os novos preceitos que ora vigoram 
para produção e controle dos Avisos-Rádio 
Náuticos – tanto quanto à univocidade quan-
to ao tempo de resposta – não deixam mais 
espaço para os procedimentos convencionais. 
Os inúmeros benefícios encontrados com o 
Sistema demonstram a capacidade de desen-
volvimento e produção de ferramentas auto-
matizadas pelo CHM, possibilitando indepen-
dência de soluções proprietárias nacionais ou 
estrangeiras. 

O Sistema de Controle passará por fu-
turas melhorias e expansões, sendo algumas 
delas: associação do Sistema a um servidor 
de Mapas que possibilitará a visualização das 
Cartas Náuticas RASTER produzidas pelo CHM e 
a expansão do Sistema para a integração com a 
produção e controle do folheto quinzenal Avisos 
aos Navegantes.
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ESTUDO DE CASO DA AGITAÇÃO MARÍTIMA NA 
PRAIA DAS FLEXAS, BAÍA DE GUANABARA – RJ, 

EM 29 DE MAIO DE 2011 
Prof. Albano Ribeiro Alves¹ / Prof. Gregório Luiz Galvão Teixeira²

RESUMO

Este trabalho visa estudar a distribuição 
de ondas no caso de agitação marítima ocor-
rida na Praia das Flexas, em Niterói-RJ, no dia 
29 de maio de 2011. Foram utilizados modelos 
numéricos SWAN e REFDIF de propagação de 
onda, bem como dados observados de altura 
do nível do mar das estações maregráficas da 
Ponta da Armação e Ilha Fiscal para o mesmo 
período. Foram impostas, aos modelos, condi-
ções iniciais e de contorno para representar as 
condições do mar do período. Os dados de nível 
do mar foram utilizados para acrescentar 1,50 m 
às profundidades da carta náutica, representan-
do o efeito conjunto da preamar com os efeitos 
extramaré. As simulações computacionais con-
templaram ondas com diferentes Hs (5 m, 7 m 
e 9 m), Dir (135º a 225º) e um período típico 
em todas as simulações de T = 15 s. Os resul-
tados dos modelos mostraram que a agitação 
marítima para o dia estudado foi causada pela 
propagação das ondas na entrada da baía de-
vido à direção de incidência (Sul), gerando, com 
isso, uma concentração de energia em direção à 
Praia das Flexas, com alturas chegando a 1,5m.

Palavras-Chave: 
Agitação marítima, Modelagem numérica, Nível 
do Mar e Baía de Guanabara.

ABSTRACT

This article studies the waves distribution 
in the case of sea disturbance occurred in the 
Flexas Beach, in Niterói-RJ, on 29MAI 2011. Were 
used SWAN and REFDIF wave propagation nu-
merical models and sea level height data from ti-
de gauge from Ponta da Armação and Ilha Fiscal  
stations for the same period. Were imposed on 
models initial and boundary conditions to repre-
sent the sea conditions of the period. The sea 
level data were used to add 1.50 m to nautical 
chart depths, representing the jointed effects of 
high tide and extra-tidal effects. Computer simu-
lations contemplated waves with different Hs (5 
m, 7 m and 9 m), Dir (135º to 225º) and a pe-
riod in all simulations of T = 15 s. The model 
results showed that sea disturbance in this case 
was caused by the wave propagation in the bay 
entrance due the incidence direction (South), ge-
nerating thereby a energy concentration toward 
Praia das Flexas, with heights reaching 1.5m.

1 Ajudante da Seção de Análise de Dados Oceanográficos, Oceanógrafa pela FURG, MSc em Sensoriamento  
 Remoto pelo Inpe.
2 Encarregado da Seção de Coleta de Dados Oceanográficos do CHM, Oceanógrafo pela UERJ, MSc em  
 Engenharia Oceânica pela COPPE/UFRJ.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O estudo da aplicabilidade de modelos nu-
méricos é de suma importância para se verificar 
a representatividade de um processo oceanográ-
fico em um local específico como, por exemplo, a 
propagação de onda em baías. A modelagem da 
propagação de onda, devido à impossibilidade 
de se estabelecer um modelo genérico, depende 
da validação e calibração para uma determinada 
região para que, assim, o resultado deste modelo 
tenha a representatividade esperada. 

Os ditos modelos de onda são importan-
tes ferramentas para o estudo de climatologia, 
previsão e estudo de eventos extremos de on-
da, possibilitando estudar variáveis como os pe-
ríodos e as alturas destas ondas quando não é 
viável a medição das mesmas. 

No dia 29 de maio de 2011, uma ressaca 
atingiu a Baía de Guanabara causando prejuízo 
de ordem pública devido à destruição de cal-
çadões e asfalto em diversos pontos da baía. 
Embora fosse esperado que o impacto desta 
ressaca ocorresse de maneira bem distribuída 
em partes da Baía de Guanabara, foi observado 
um impacto concentrado na Praia das Flexas,  
localizada na porção sudeste da baía, na cidade 
de Niterói,  como mostra a figura 1.

Figura 1 – Calçadão e ruas destruídas na Praia das Flexas, em Niterói-RJ, no dia 29 de maio  de 2011, devido à 
ressaca que atingiu a Baía de Guanabara. 
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Dado o impacto causado por esses 
eventos extremos, verifica-se que é de suma 
importância o estudo desta agitação maríti-
ma com base em modelos computacionais 
para que estes sejam potenciais ferramentas 
de previsão de possíveis catástrofes e contri-
buam para a tomada de decisão dos órgãos 
competentes. Portanto, para estudo de caso 
proposto neste trabalho é necessária a funda-
mentação teórica a seguir.

Ondas superficiais de gravidade 

As ondas que chegam à costa são gera-
das pelo cisalhamento do vento com a superfí-
cie do oceano, gerando inicialmente as ondas 
capilares, que vão, ao longo da sua propaga-
ção, crescer de maneira exponencial e intera-
gir entre si. Como resultado, há um processo 
de transferência de energia gerando ondas de 
maiores alturas e maiores períodos, que vão se 
destacando à frente das demais ondas de al-
ta frequências geradas inicialmente (PHILLIPS, 
1957; MILES, 1957; SORENSEN, 1993). 

Ao longo do caminho de propagação, 
essas ondas vão se deformando e tomando 
diversas características e podem ser classifi-
cadas em vagas e marulhos (ou ondulações). 
Segundo Sorensen (1993) as vagas são ondas 
que ainda estão na zona de geração, sendo 
capazes de receber energia do vento, e os ma-
rulhos são ondas que estão fora da zona de 
geração original, não sendo capazes de rece-
ber energia do vento.

Modelos de Propagação de Ondas

A modelagem de ondas de gravidade 
utilizando computadores vem sendo desenvol-
vida desde a Segunda Guerra Mundial como 
ferramenta de auxílio à tomada de decisões 
principalmente em locais remotos ou de difícil 
acesso, permitindo, assim, estudar o fenômeno 
por meio de resultados provenientes do mo-
delo e que seja o mais fiel possível com o que 
ocorre na natureza. Portanto em atividades que 

envolvem risco de recurso humano, bem como 
logística envolvendo embarcações, o uso da 
modelagem numérica se torna uma ferramenta 
menos dispendiosa.

 A física destes modelos se baseia no 
princípio da conservação, o qual é a base dos 
cálculos que são feitos no ambiente computa-
cional, e a grande dificuldade está na represen-
tação completa de toda a física em um único 
modelo, sendo por isso necessária a calibração 
e validação para que se possa modelar de ma-
neira representativa desde o oceano profundo, 
onde ocorre a geração, até a região costeira na 
zona de surf. Neste trabalho foram utilizados os 
modelos numéricos SWAN e REFDIF que serão 
especificados a seguir.

SWAN e REFDIF

O modelo numérico SWAN consiste em 
um modelo computacional para a propagação 
do espectro de onda, desenvolvido na Delft 
University of Technology, que objetiva simular 
o campo de onda nas áreas costeiras (RIS et 
al.,1997; BROWNE et al., 2007). 

A revisão bibliográfica feita por Piumbini 
(2009) mostra a aplicabilidade deste modelo na 
região costeira com base nos estudos de Pires-
Silva et al. (2002), Guedes Soares e Pilar (2004), 
Browne et al. (2007) e Rusu e Soares (2008). 
Importante ressaltar que os resultados desses 
autores se mostraram menos acurados em fun-
ção principalmente da baixa representatividade 
da batimetria. 

O modelo REFDIF foi desenvolvido por 
Kirby e Dalrymple em 1983 (Kirby e Dalrymple, 
1984). Este modelo trata da propagação de ondas 
com base na aproximação parabólica da equação 
de declive suave e leva em consideração principal-
mente os efeitos da refração, difração, dissipação 
de energia por atrito de fundo e rebentação.

OBJETIVOS

O objetivo geral foi estudar a distribui-
ção de ondas no caso de agitação marítima, 
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ocorrida na Praia das Flexas, em Niterói-RJ, no 
dia  29 de maio de 2011 com base em modelos 
numéricos de propagação de onda, bem como 
dados observados de altura do nível do mar.

Para tanto os seguintes objetivos especí-
ficos foram adotados neste trabalho:

1) Implantar os modelos SWAN e REFDIF;

2) Construir as grades computacionais de 
ambos os modelos;

3) Construir as condições de contorno e 
condições iniciais de ambos os modelos;

4) Adquirir dados secundários do modelo 
WAM para confrontar resultados;

5) Definir direção e período de onda mais 
impactante para a região;

6) Adquirir e criticar série temporal de 
nível do mar para regiões internas à Baía de 
Guanabara; e

7) Analisar as componentes: maré (astro-
nômica) e extramaré  (meteoceanográficas) con-
tidas no registro de nível do mar.

METODOLOGIA

presença de manguezais juntamente aos rios 
que deságuam na baía.

As ondas que chegam na entrada da Baía 
de Guanabara de forma significativa são prove-
nientes de SW-S-SE (Petrobras, 2013).

Grade Computacional e Batimetria

A grade computacional confeccionada 
para ambos os modelos foi do tipo regular, con-
tendo células quadradas, com mesmo espaça-
mento nas dimensões x e y da grade. Para o mo-
delo SWAN a grade teve um espaçamento com 
resolução de 100 m, já para o modelo REFDIF 
foram construídas duas grades computacionais 
com diferentes espaçamentos, a primeira com 
15m e a segunda com 2 m, para maior resolu-
ção espacial em subdomínios da primeira grade.

A batimetria utilizada como contorno do 
modelo foi oriunda das cartas 1501 e 1511, da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), 
permitindo com que fosse possível a boa re-
presentatividade das profundidades, desde as 
escalas mais grosseiras até as mais detalha-
das, como é possível observar na figura 2.

Figura 2 – Recorte da carta náutica utilizada para extrair as profundidades 
para a região da Enseada de Icaraí. 

Área de Estudo

A Baía de Gua-
nabara é um ambiente 
costeiro, com cerca de 
384 km², antropicamente 
impactado pela região 
metropolitana do Rio de 
Janeiro que a cerca. Ela é 
a segunda maior baía do 
território brasileiro e é de 
suma importância para 
as atividades portuárias, 
turísticas e desportivas 
locais. A linha de costa é 
ocupada por uma densa 
mancha populacional, 
embora seja possível ve-
rificar na porção norte a 
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Condições de contorno e condição inicial da 
grade computacional 

Dentro desta grade, e considerando uma 
condição estacionária, foi imposto no contorno o 
espectro de onda abrangendo as direções, altu-
ras e períodos que promovem agitação marítima 
na Baía de Guanabara. Além disso, foi imposto 
um nível de referência fixo ao modelo de 1,5m, 
considerando o somatório  Nível de Redução lo-
cal (NR = + 0,70 m),  Maré Meteorológica (MM 
= + 0,40 m) e  Preamar (PM = + 0,40 m).

Casos Testes dos Modelos de Onda

As simulações computacionais contempla-
ram ondas com altura significativa de 7 m (Hs = 
7 m), período de 15 s (T = 15 s) e direções varian-
do, entre 135º(SE) e 225º(SW), de 5 em 5 graus. 
Foram testadas também ondas com alturas sig-
nificativas de 5 m e 9 m ao largo, para a direção 
que promove maior agitação na Praia das Flexas.

Crítica e Análise do Nível Médio do Mar

As séries de dados de nível do mar, 
das estações da Ponta da Armação e da Ilha 
Fiscal, são provenientes do Banco Nacional de 
Dados Oceanográficos do Centro de Hidrografia 
da Marinha (BNDO-CHM) para o período de 

ocorrência da agitação marítima. Primeiro foi 
observada a existência de lacunas na série de 
elevações do nível do mar, após isso foi calcula-
da a elevação promovida pela preamar, além do 
cálculo da elevação promovida pelo aumento do 
nível médio diário, aplicando o filtro passa baixa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observações de Nível do Mar
 
Os resultados das observações de nível 

do mar estão compilados na Figura 3, na qual 
podemos observar a variação do nível no tem-
po, em azul,  junto à variação do Nível Médio 
Diário (NMD), em vermelho, que representa os 
efeitos extramaré no nível do mar. A figura 3(a) 
representa a variação dos níveis para a esta-
ção da Ponta da Armação, enquanto a figura 
3(b) na estação da Ilha Fiscal. Nos dados de 
ambas as estações é verificado um aumento 
do NMD, em torno do dia  29 de maio, de apro-
ximadamente 0.4 m em relação ao nível médio 
do local. Juntamente a este aumento, há a pre-
sença de uma preamar que eleva mais 0.4 m 
o nível do mar no local. Por conseguinte, estes 
registros confirmam o aumento anômalo do ní-
vel médio do mar no período, embasando, por 
isso, o incremento no nível de referência do 
modelo supracitado.

(a)
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(b)
Figura 3 – Séries temporais de elevação do nível do mar das estações da Ponta da Armação (a) e Ilha Fiscal (b). 

Modelos Numéricos de Onda 

Os resultados gerais presentes na 
Figura 4 deixam evidente o aumento da al-
tura da onda no interior da enseada da Praia 
das Flechas para a batimetria aumentada 

pelos efeitos de maré citados. Em virtude 
da menor fricção com o fundo, gerada pe-
lo empilhamento, tem-se uma menor perda 
de energia e logo um aumento da altura 
destas ondas em relação às condições sem 
empilhamento. 

(a)                                                                                   (b)
Figura 4 – Altura de onda propagada pelo SWAN nas condições padrão Hs = 7 m e T = 15 s, grade 

original (b) e um detalhamento da região de interesse (a).
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Além disso, no resultado da figura 4(a) 
nota-se que a altura significativa da onda 
modelada, na arrebentação na região que foi 
afetada do calçadão, é de aproximadamente 
1,00 metro. Porém, apesar de pequena altura, 

esta onda incidiu diretamente na estrutura, 
enquanto que na área da Praia das Flexas, 
com faixa de areia, a energia das ondas foi 
dissipada antes de atingir a estrutura (figura 
5).

 Figura 5 – Imagem da incidência de onda além da face da praia.
 A imagem mostra que a mesma crista de onda tem uma dissipação diferencial ao longo da praia.

A figura 6 contém os pontos nos quais 
foi testada a implicação da mudança da dire-
ção na altura significativa das ondas, com di-
reções variando entre 135º (SE) e 225º(SW), de 
5 em 5 graus. Os resultados para os pontos 

indicados na figura 6, são corroborados pela 
figura 7, na qual, pela imagem proveniente do 
Google Earth, observam-se as frentes de onda 
direcionadas preferencialmente para a região 
da Praia das Flexas.

Figura 6 – Pontos 
de controle 

próximos à Praia 
das Flexas para 

a análise da 
relação entre a 
direção da onda 

e sua altura 
significativa.
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Figura 7 – Março 2008 – A imagem corrobora o resultado preliminar do modelo, mostrando que as ondas 
são mais visíveis em direção à orla de Niterói e, portanto, de maior altura.

Com relação aos resultados dos pontos 
de controle apresentados na figura 8, veri-
fica-se que as direções que mais promovem 
agitação marítima na área de interesse estão 
entre S e SE, com maior efeito para SSE, como 

ressaltado em vermelho na figura 8. Foram 
testadas também ondas com alturas de 5 e 9 
m ao largo, para a direção de maior agitação 
(165°), entretanto os resultados não variaram 
significativamente.

Figura 8 – Relação entre a altura significativa e direção para os pontos de controle indicados na figura 6. 
Em azul e vermelho o ponto mais distante e o mais próximo da Praia das Flexas, respectivamente. 



DHN  –  Diretoria de Hidrografia e Navegação 

98

As condições de contorno utilizadas nos 
testes no modelo SWAN para a tempestade 
de 29 de maio de 2011 são concordantes em 
magnitude e direção segundo as variáveis ob-
tidas pelo modelo WAM, como apresentado na 
Figura 9. Logo, a direção de Sul favorece a pe-
netração de ondas de maiores energia na baía.

É importante ressaltar que em torno 
do dia 23 de maio de 2011 ocorreu uma tem-
pestade de altura significativa, aproximada-
mente 4 m, entretanto a mesma não causou 
os mesmos impactos em função da direção 
que não promove agitação marítima dentro 
da baía. 

Figura 9 – Altura, período e direção de ondas provenientes dos modelo WAM para o 
mesmo  período. Fonte: Centro de Hidrografia da Marinha.

O resultado do modelo REFDIF é apresen-
tado na figura 10 para a grade de 15 m. Nesta, 
verifica-se a concordância na propagação de  on-
da da entrada da baía  para dentro do domínio, 

sendo estas direcionadas para a área da Praia 
das Flexas. É nítida a concentração das ondas 
com uma maior altura para a região de estudo, 
como marcado com um círculo vermelho.

Figura 10 – Os resultados 
utilizando-se o REFDIF 

não diferiram daqueles do 
SWAN, prevendo também 

uma altura de onda na 
arrebentação em 

torno de 1 m.
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CONCLUSÃO 

 A destruição da estrutura de calçada da 
praia das Flexas decorreu da conjunção da maré 
meteorológica, reduzindo a largura da praia e 
a fricção no fundo, com a geração de ondas ao 
largo com altura maior do que 5 m e direção 

entre S e SSE. Os efeitos foram diretamente rela-
cionados com a quase ou total ausência de faixa 
praial. Além disto, pela forma de arrebentação 
da onda (plunging e collapsing), pode-se con-
cluir que existe um forte gradiente de profun-
didade, promovendo a arrebentação abrupta e 
mais energética.

BROWNE, M., CASTELLE, B., STRAUSS, D., TOMLINSON, R., BLUMENSTEIN, M., LANE, C., Near-shore swell 
estimation from a global wind-wave model: Spectral process, linear, and artificial neural network models. Coastal 
Engineering, p. 1-16 , 2007. 

GUEDES SOARES, C.; RUSU, L.; PILAR, P. Reconstituição da agitação marítima junto à costa de Portugal 
continental. In: Guedes Soares C. e Gonçalves de Brito V. (Eds). As Actividades Marítimas e a Engenharia. Edições 
Salamandra, Lisboa, 2004. 

KIRBY, J. T.; DALRYMPLE, R. A. Verification of a parabolic equation for propagation of weakly non-linear waves. 
Coastal Engineering, v. 8. p. 219-232. 1984. 

MILES, J. W., On the generation of surface waves by shear flows. Departament of Engineering, University of 
California, Los Angeles, J. Fluid Mech., v. 22. p. 185-204. 1957. 

PETROBRAS. Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Campos (PCR-BC/Habitats) – Meteorologia e 
Oceanografia – Relatório Final. v.2. 2013.

PHILLIPS, O. M. On the generation of wave by turbulence wind. J. Fuid Mech., v. 2, p. 417445. 1957. 

PIRES-SILVA, A.; MAKARYNSKYY, O.; MONBALIU, J.; VENTURA-SOARES, C.; COELHO, E. WAM/SWAN 
simulations in an open coast: comparisons with ADCP measurements, in: Gomes, F.V. et al. (Ed.) (2002). Littoral 
2002: 6th International Symposium Proceedings: a multi-disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, 
Management and Planning, Porto, 22-26 September 2002. v. 2. p. 169-173, 2002.

PIUMBINI, P. P. Clima de Ondas de Gravidade e Estado de Agitação Marítima em Ambientes Marinhos no Espírito 
Santo. Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental, Mestrado em Engenharia Ambiental, Universidade 
Federal do Espírito Santo, 2009.

RIS, R.C.; BOOIJ, N.; HOLTHUIJSEN, L. H.; PADILLA-HEMANDEZ L.; HAAGSMA, U. G. User Manual - Simulation 
of Waves in the Nearshore Zone. Delft University of Technology, Netherlands, 1997.

RUSU, E., SOARES, C. G., Numerical modelling to estimate the spatial distribution of the wave energy in the 
Portuguese nearshore. Renewable Energy, p. 1-16, 2008. 

SORENSEN, R. M., Basic Wave Mechanics for Coastal and Ocean Engineers. John Wiley & Sons, 1993. 



DHN  –  Diretoria de Hidrografia e Navegação 

100

RESUMO

O Serviço de Sinalização Náutica do Oeste 
(SSN-6) adquiriu, recentemente, um ecobatí-
metro multifeixe para águas rasas, Kongsberg 
EM2040C Dual, para produzir dados batimétri-
cos, e um receptor, C-Nav RTG 3050, para forne-
cer os dados de posicionamento da embarcação 
de sondagem. O sistema de aquisição multifeixe é 
alimentado por dados de um receptor GNSS pró-
prio, cuja finalidade é fornecer dados para cálculo 
do azimute e posição da embarcação. Entretanto 
esse receptor não fornece coordenadas suficien-
temente precisas para o posicionamento da em-
barcação, razão pela qual é necessário utilizar, 
também, um outro receptor GNSS, que recebe 
correções via satélite pela técnica RTG. A utiliza-
ção de um sistema extra de posicionamento gera 
mais um dado de offset (da antena desse recep-
tor) e diferenças no sincronismo com os outros 
equipamentos, podendo deteriorar o resultado 
final do Levantamento Hidrográfico (LH). O pre-
sente Artigo apresenta os passos seguidos para 
configurar ambos os sistemas – o ecobatímetro 
multifeixe e o receptor GNSS RTG – para operar 
em conjunto, podendo assim eliminar eventuais 
erros de posicionamento e sincronismo dos equi-
pamentos e elevando a qualidade dos resultados.

ABSTRACT

The West Nautical Signaling Service (SSN-
6) acquired recently a multibeam echo sounder 

METODOLOGIA PARA CONFIGURAR A 
CORREÇÃO SATELITAL DIRETAMENTE NO 

SISTEMA MULTIFEIXE EM 2040C
1ºTen. (RM2-EN) Rodrigo Fernando Queiroz de Oliveira1

for shallow waters, Kongsberg EM2040C Dual 
to produce bathymetric data, and a C-Nav RTG 
3050 receiver to provide the survey vessel’s 
positioning data. The multibeam acquisition 
system gets data from its own GNSS receiver 
which goal is to provide data for azimuth and 
position calculation of the vessel. However, the 
receiver does not provide accurate differential 
coordinates for positioning the vessel; this is 
the reason for using another GNSS receiver, 
which gets satellite corrections by RTG techni-
que. The use of two positions system generate 
offset (because of necessity of determining a 
correct position of the antenna in multibeam 
system) and differences in synchronism with 
the other equipment.This is may deteriorate 
the result of the hydrographic survey. This arti-
cle presents the whole steps for configure both 
systems – multibeam echo sounder and  RTG 
GNSS receiver – working together and allo-
wing elimination eventual position and time 
errors, raising the quality of results.

INTRODUÇÃO

A partir de 2015, o SSN-6 passou a dis-
por de uma Lancha Hidrográfica dotada de 
um Ecobatímetro Multifeixe para águas rasas 
Kongsberg EM2040C Dual e de um receptor 
GNSS C-Nav RTG 3050. Com o propósito de 
elevar a qualidade dos dados produzidos nos 
Levantamentos Hidrográficos (LH), vislumbrou-
-se a possibilidade de isolar os dados de correção 

1Aj. Enc. Div. Hidrografia do SSN-6, Bel. Eng. Cartográfica e Esp. Eng. de Petróleo e Gás.
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disponíveis no receptor GNSS RTG, inserindo-os 
de forma adequada no sistema multifeixe. Não 
tendo sido encontrada referência anterior sobre 
esse assunto, este autor desenvolveu a forma 
de configuração descrita a seguir.

EQUIPAMENTOS E MÉTODOS

O Kongsberg EM2040C Dual é um sis-
tema completo de mapeamento de fundos de 
rios, lagos e mares com profundidade de até 
1.500 metros. A letra “C” do modelo EM2040C 
significa compacto, indicando que esse sistema, 
por ter módulos e sensores menores, é ideal pa-
ra instalação em pequenas embarcações e utili-
zação em águas interiores.

O sistema é composto por ecobatímetro 
multifeixe, sendo possível utilizá-lo com dois 
transdutores trabalhando em conjunto, um re-
ceptor GNSS L1, uma MRU para o cálculo da ati-
tude da embarcação, um par de antenas GNSS, 
para a leitura do azimute e da posição da em-
barcação (no último caso apenas uma das ante-
nas é usada), um sensor que fornece velocidade 
do som na água e uma interface do usuário,  o 
software de aquisição Kongsberg SIS (Seafloor 
Information System).

O módulo que controla a MRU, as unida-
des de processamento dos transdutores e o re-
ceptor GNSS é o Kongsberg Seapath 320. Todos 
os sensores devem ter sua posição referenciada 
à da MRU. A posição de cada sensor em relação 
à MRU denomina-se offset e sua medição deve 
ser milimetricamente obtida (inclusive com os 
cálculos de sua precisão) para ser inserida no 
software SIS.

Nos Levantamentos Hidrográficos de 
Ordem Especial em águas interiores é comum 
utilizar a técnica de posicionamento GNSS deno-
minada RTG, que satisfaz os requisitos de pre-
cisão da Organização Hidrográfica Internacional 
(OHI) para o posicionamento horizontal.

A técnica RTG (Real Time GIPSY) da C-Nav 
(com codinomes de C-NavC1 e C-NavC2) é ba-
seada em melhorias e refinamentos do algo-
ritmo GIPSY-OASIS II (GPS Inferred Positioning 

SYstemand Orbit Analysis SImulation Software), 
que estima e modela com precisão vários parâ-
metros e fontes de erros dos satélites GPS, por 
meio de dados recebidos em tempo real, via in-
ternet, de uma rede global de estações de refe-
rência, gerando correções para as órbitas e reló-
gios de cada satélite GPS ativo, que são retrans-
mitidas para os usuários através da Banda-L dos 
satélites de comunicação INMARSAT (1525-1565 
MHz – tendo uma constelação de sete satélites 
para C-NavC 1 e C-NavC 2) (RAMOS, 2007).

As antenas e o receptor GNSS do Seapath, 
que fazem parte do conjunto do ecobatímetro 
multifeixe, não conseguem receber correções de 
posição em tempo real sozinhos, fazendo com 
que o sistema necessite de um equipamento ex-
terno que forneça posição corrigida. Dessa for-
ma, o SSN-6 emprega um receptor C-Nav RTG 
3050 para obter posicionamento corrigido, cuja 
antena terá um offset e o provável e indesejável 
erro decorrente de sua medição.

O receptor GNSS C-Nav 3050 é um recep-
tor L1/L2 que consegue, com dados que che-
gam pelo INMARSAT, gerar o posicionamento 
acurado em decímetros, disponibilizando-o por 
meio de mensagens NMEA. Esse receptor vinha 
fornecendo dados diretamente ao software SIS, 
para onde o conjunto do EM2040C também 
manda seus dados, sem que houvesse garantia 
de sincronismo entre ambos. Esse sincronismo 
pode ser obtido por meio do sinal PPS ou 1PPS 
(pulse per second) fornecido pelo receptor GNSS 
do Seapath 320, eliminando o descompasso 
com o receptor C-Nav 3050.

Sendo o erro na obtenção do offset da 
antena do C-Nav 3050 e a falta de sincronismo 
entre esse receptor e o Seapath as duas fontes 
de erros prováveis, vislumbrou-se a possibili-
dade de utilizar apenas a mensagem RTCM do 
C-Nav 3050, introduzindo-a no Seapath 320, e 
não mais ligar esse receptor ao software SIS. 

A correção que um receptor GNSS recebe 
pode ser de protocolos como de uma organi-
zação internacional – RTCM (Radio Technical 
Commission for Maritime Services – Comissão 
Técnica de Rádio para Serviços Marítimos, 
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organização sem fins lucrativos e composta 
por representantes do governo americano e da 
iniciativa privada mundial) – ou de empresas 
comerciais como CMR (Compact Measurement 
Record – Gravação Compacta de Medição) da 
Trimble Navigation. Como padrão internacio-
nal, o RTCM é mais usual e completo que o 
CMR, atendendo à constelação GNSS e tendo 
correções, tanto para RTK (Real Time Kinematic 
– Cinemático em Tempo Real – dados com cor-
reções obtidas a partir de medidas brutas de 
fase da onda portadora ou correções diferen-
ciais de fase da portadora) e DGPS (Differencial 
Global Positioning System – Modo Diferencial 
do Sistema de Posicionamento Global – corri-
ge os dados a partir de observações da fase do 
código e do código suavizado pela onda porta-
dora). As mensagens RTCM, quando vindas do 
RTG (geram correções para as órbitas e relógios 
de cada satélite GNSS ativo), funcionam como o 
sistema DGPS em seus protocolos.

O padrão das mensagens de navegação 
e posicionamento é co-
nhecido por SC-104 e, 
atualmente, encontra-
-se na versão 3.1. A 
mensagem RTCM con-
tém as seguintes infor-
mações mandadas pelo 
C-Nav 3050 (adaptado 
de SANTOS, 2009 e 
C-Nav, 2014):

• Correções dife-
renciais GPS;

• Parâmetros da 
estação de referência;

• Conjunto da cor-
reção parcial GPS (essa 
mensagem é mais utili-
zada que a mensagem 
“1” para correções);

• Observações de 
pseudodistâncias (para 
RTK);

• Correções da pseudodistâncias (para RTK);

• Parâmetros da estação de referência 
estendida;

• Parâmetro do ponto de referência da an-
tena na estação de referência;

• Correções diferenciais GLONASS; e

• Conjunto da correção parcial GLONASS.

ENTENDIMENTO DO PROCESSO

No sistema EM2040C, era comum a utili-
zação do receptor RTG como um sistema segre-
gado (figura 1), que fornecia a posição corrigida 
diretamente ao software SIS. O Seapath, além 
de dados de sensores do MRU e transdutores, 
vinha fornecendo a leitura do azimute da em-
barcação (aproamento) a partir de seu receptor 
GNSS (sem correção) e vinha fornecendo, tam-
bém, o sinal 1PPS, sem estar sincronizado com 
o receptor RTG.

Figura 1 – Sistema EM2040C trabalhando em paralelo com o sistema RTG
(adaptado de KONGSBERG, 2016).
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Como citado anteriormente, é necessário 
fazer as medições de offset da antena do RTG 
e inseri-las no SIS, sendo suscetível ao erro. 
Esse offset a mais e a falta de sincronismo do 
1PPS com o valor de posicionamento corrigido 
do RTG poderia degradar o resultado final do 
Levantamento Hidrográfico.

Sabe-se que o sistema EM2040C pode 
receber correções de variadas fontes conecta-
das ao Seapath. Uma alternativa seria instalar 
a bordo um rádio receptor de Banda-L, forne-
cendo o sinal para o Seapath. Uma segunda 
alternativa seria a do C-Nav ser instalado em 
terra, funcionando como estação de referência 
e transmitindo o sinal RTCM para o Seapath de 
bordo por meio de um link UHF. Ambas alterna-
tivas mostram-se inviáveis por razões de custo, 
espaço e logística.

Assim, vislumbrou-se a possibilidade de o 
C-Nav da lancha funcionar como estação dinâmi-
ca, ou seja, não seria necessário conhecer suas 
coordenadas. Ele apenas funcionaria como rádio 
receptor da Banda-L e disponibilizaria somente 
as mensagens contendo as informações RTCM, 
que o Seapath utilizaria para fazer todas as corre-
ções nos dados de posicionamento e de azimute 
da embarcação e de sincronismo com o 1PPS.

PROCEDIMENTO E RESULTADO

Segue abaixo como configurar somente a 
saída das mensagens RTCM no RTG:

• Inserir a serial COM1 do RTG na entra-
da COM1 do Seapath;

• Inserir a USB 
ou COM2 (serial) do 
RTG na entrada do 
desktop do EM2040C 
(HWS);

• Instalar o 
driver do RTG-USB no 
HWS, se necessário 
(caso tenha inserido o 
USB do RTG no HWS);

• Instalar o C-Setup (software para confi-
guração do C-Nav) no HWS;

• Abrir o C-Setup e configurar a porta 
USB ou a COM2 para configurar o RTG;

• Configurar a velocidade de saída da 
porta COM1 do RTG;

• Configurar a saída RTCM na COM1;

• Desligar as mensagens NMEA, deixan-
do somente as mensagens RTCM; e

Importante: Deixar habilitadas TODAS 
as mensagens do RTCM, localizadas no final da 
lista de mensagem.

• Fechar o C-Setup.

Agora, segue a configuração do Seapath 
para receber as RTCM do RTG:

• Habilitar o modo Configuração do 
Seapath;

• Ir na aba Input/Output no Communi-
cation Interface;

• Habilitar na lista a interface DgnssLink1; 
e

• Configurar a porta da Interface 
DgnssLink1.

Para verificar se o sistema já está funcio-
nando corretamente (figura 3), vá ao DGNSS 
Monitor (figura 2), que deverá informar a cor-
reção, tanto da constelação NAVSTAR, como a 
constelação GLONASS.

Figura 2 – DGNSS Monitor.
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Pode-se, também, verificar a existência de 
um círculo todo verde no canto inferior esquerdo 

da tela principal do Seapath, que indica sucesso 
no recebimento das mensagens RTCM.

Figura 3 – Todos os equipamento em um só sistema (adaptado de KONGSBERG, 2016).

Após essas configurações feitas, pode-
-se ajustar o 1PPS para ter o sincronismo nas 
informações entre os sensores do sistema 

EM2040, para ter exatamente o mesmo tem-
po de referência da coleta da posição e da 
profundidade.

C-NAV, CNav3050 UserGuide, revisão 8, 189 páginas, 2014;

_ _ _ _ _ _, C-NavC2, disponível em http://www.c-nav.com/cnavc2corrections, 2016;

KONGSBERG SEATEX AS, Seapath Installation Manual, revisão 2, 152 páginas, 2010;

KONGSBERG MARITIME AS, SIS Installation Manual, versão 412, 596 páginas, 2014;

RAMOS, A. M., Aplicação, investigação e análise da metodologia de reduções batimétricas através do método GPS 
diferencial preciso. Dissertação de mestrado, 221f.  Curitiba, 2007; e

SANTOS, M. C., Padrão RTCM, revista MundoGEO, disponível em mundogeo.com/blog/2009/07/09/padrao-rtcm/, 
2009.



Anais Hidrográficos   /    DH3   /   LXXII

105

RESUMO
A ressonância da maré em regiões costei-

ras da plataforma continental leste da América 
do Sul foi investigada usando o método de Clark 
& Batist (1981), no qual são relacionadas as fre-
quências de Coriolis e da constituinte harmônica 
M2, a amplitude desta componente e a largura 
da plataforma continental adjacente, através do 
parâmetro ν cuja expressão é (w2 – f2).a2/ 200.g, 
onde "a" é a largura da plataforma e 200 a pro-
fundidade de quebra da plataforma em metros. 
Em geral, esse parâmetro cresce com a largura da 
plataforma. Valores iguais a 1 desse parâmetro 
associam-se a larguras iguais ou superiores a 300 
km e indicam a forte ocorrência da ressonância 
de maré de plataforma continental. Na costa do 
Amapá, onde existe uma variação abrupta da 
largura da plataforma continental entre o Cabo 
Cassiporé, com 130 km, e a região em frente 
ao Igarapé do Inferno, com 300 km, é notável 
o contraste entre as amplitudes de maré e entre 
os parâmetros de ressonância: em Cassiporé, a 
amplitude da maré é 3 m e o  parâmetro 0.2, e 
em Santa Maria do Cocal e Igarapé do Inferno, 
7m com 1,0 e 10 m com 0,9, respectivamente.

Palavras-chave: 
Ressonância de Maré; Plataforma Continental; Am-
plificação da Maré e Parâmetro de Ressonância. 

O EFEITO DA PLATAFORMA CONTINENTAL 
SOBRE A MARÉ NA COSTA LESTE DA

AMÉRICA DO SUL
Alexandre Luiz Coelho1 / Albano Ribeiro Alves2 / Gregório Luiz GalvãoTeixeira3

ABSTRACT
The tidal resonance that occurs in the east 

continental shelves of the South America was 
investigated using the Clark & Battisti method 
(1981) that is a relationship between the Coriolis 
frequency, the frequency of harmonic consti-
tuent M2, the amplitude of this component and 
the width of the continental shelf represented 
the resonance parameter (v) whose expression 
is (w2 – f2).a2/200.g, where the shelf is wi-
de and 200 is the shelf break depth in meters. 
Values equal to 1 this parameter are associated 
with widths equals or greater than 300 km and 
it indicate the occurrence of continental shelf ti-
dal resonance. In the Amapá coast, where there 
is an abrupt change in the continental shelf wi-
dth between Cabo Cassiporé, with 130 km, and 
the area in front of the Igarapé do Inferno, with 
300 km, is clear the contrast between the tidal 
amplitudes and between resonance parame-
ters. For example, in Cabo Cassiporé there is a 
tidal amplitude about 3 meters and a resonance 
parameter of 0.2, while Santa Maria do Cocal 
and Igarapé do Inferno, 7m with 1.0 and 10 m 
with 0.9, respectively.

Keywords: 
Tidal Resonance, Continental Shelves, 

Tidal Amplification and Resonance Parameter. 
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1.  INTRODUÇÃO

O estudo da ressonância da maré é impor-
tante por ser um dos fatores que modificam o pa-
drão definido na maré de equilíbrio. A maré oce-
ânica propaga-se em direção à costa interagindo 
com a plataforma continental adjacente, podendo 
resultar na amplificação da onda de maré em con-
dições específicas da geometria da plataforma.

A discussão sobre a ressonância da 
maré se propagando sobre uma Plataforma 
Continental (PC) vem sendo foco de diversos es-
tudos, dentre estes o de Fleming (1938) que ori-
ginou a discussão, Webb (1976) que quantificou 
essa captação de energia da maré proveniente 
do oceano profundo e Clarke e Battisti (1981) 
que quantificaram os efeitos da plataforma 
continental na maré. Este último desenvolveu 
a partir da solução analítica das equações de 
águas rasas um coeficiente teórico que indica a 
ocorrência de ressonância em função, resumida-
mente, da largura da plataforma e da frequên-
cia da maré. Estes autores utilizaram dados de 
Salinópolis no Pará e São Luiz no Maranhão e 
verificaram a não ocorrência de ressonância de 
maré de plataforma continental nestes locais. 
Pugh (2004) verificou que ao longo da costa 
nordeste dos Estados Unidos a amplitude da M2 
cresce com a largura da plataforma continental.

A plataforma continental da borda leste 
da América do Sul tem características peculiares 
no que diz respeito à largura da PC, estando as 
menores larguras localizadas no nordeste brasi-
leiro e as maiores no sul da Argentina e no norte 
do Brasil. Ressalta-se a discrepância que ocorre 
na plataforma norte brasileira entre as larguras 
da PC em Cassiporé, 135 km, e em Santa Maria 
do Cocau e Igarapé do Inferno, cujas larguras 
são da ordem de 300 km.

Embora haja estudos do processo de res-
sonância em alguns pontos da costa brasileira 
por trabalhos pretéritos, não há uma caracteri-
zação completa da relação entre a largura da PC 
e a amplitude da maré.

Por conseguinte, este trabalho objetiva 
analisar a ocorrência do processo de ressonância 

de maré em pontos específicos ao longo da cos-
ta leste da América do Sul. Para tanto especifi-
camente almejou-se:

– levantar dados pretéritos de altura do 
nível do mar em diversas estações maregráficas 
da costa leste da América do Sul bem como a 
análise harmônica dos mesmos;

– definir regiões com características pecu-
liares no que tange à largura da PC;

– estabelecer pontos de maior amplitude 
das componentes semidiurnas da maré; e

– comparar as amplitudes de maré com as 
larguras das PC aplicando o método de Clarke e 
Battisti (1981), com a finalidade de verificar a 
ocorrência da ressonância da maré devido ao 
efeito da PC.

2.  METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho pode ser 
dividida em duas partes principais. A primeira, 
uma análise de larga escala para a quantifica-
ção dos comprimentos da PC e da amplitude da 
maré observada e da componente M2 e a se-
gunda, uma análise local na qual é quantificado 
o coeficiente de ressonância. 

Os dados de batimetria utilizados para 
calcular a largura da PC em diversos pontos da 
região de estudo foram provenientes da base de 
dados ETOPO 1, disponibilizado pelo National 
Centers For Enviromental Information (NOAA, 
http://www.ngdc.noaa.com.gov/mgg/global/
global.html) com resolução espacial de 1 mi-
nuto de arco, uma vez que esta base de dado 
global permite observar as diferentes feições da 
quebra de plataforma bem como quantificar sua 
largura através da distância transversal entre a 
linha de costa e a quebra da plataforma.

A análise em larga escala das amplitudes 
utilizou os dados de altura das componentes 
harmônicas semidiurnas provenientes do pro-
duto altimétrico FES2012 (Carrère et al.,  2012). 
Estes dados são produzidos e distribuídos pelo 
Archiving, Validation and Interpretation Satellite 
Oceanographic Data (AVISO, http://www.aviso.
altimetry.fr). Os mesmos vêm sendo validado 
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em relação às CCHH provenientes de marégra-
fos localizado em regiões costeiras. O estudo de 
DAHER et al. (2015) mostram a viabilidade da 
aplicação destes dados para a costa brasileira 
em larga escala, destacando a necessidade da 
melhoria da qualidade destes dados em relação 
apenas às componentes de águas rasas.

Do FES2012 foram utilizadas as matrizes de 
amplitude das principais componentes com base 
no coeficiente teórico. Com base nestas matrizes, 
foram gerados mapas do somatório das compo-
nentes com a finalidade de representar a amplitu-
de máxima da maré no local a partir do cálculo do 
dobro do Z0 (2Z0), segundo Coelho et al. (2015), 
devido ao fato de que o Z0 é referência de cota 
entre o nível médio do mar e o nível de redução 
(DHN, 2008). Além disso, é sabido que o cálculo 
do 2Z0 se baseia no Coeficiente de Courtier, logo, 
é também apresentado um mapa da distribuição 
destes coeficientes que representa a classificação 
da maré ao longo da região de estudo, segundo a 
equação estabelecida por Courtier (1932).

Foram utilizados conjuntamente dados 
de altura do nível do mar para as estações do 
Amapá e os resultados das análises harmôni-
cas de todas as estações maregráficas apre-
sentadas na Tabela 1. Esses são provenientes 
do Bando Nacional de Dados Oceanográficos 
(BNDO), que faz parte do Centro de Hidrografia 
da Marinha (CHM), Organização subordinada 
à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 
Estes dados são provenientes de marégrafos 
localizados em regiões costeiras e outros em 
regiões na plataforma continental. Os dados fo-
ram coletados com taxa de amostragem de 60 
minutos e disponibilizados em arquivos no pa-
drão American Standard Code for Information 
Interchange (ASCII) no formato data, hora, al-
tura do nível do mar. 

Tabela1 – Estações maregráficas analisadas e 
as respectivas fontes.

 Estação Maregráfica Fonte
 Cassiporé –AP BNDO(20618) 
 Igarapé do Inferno  BNDO(20636)
 Sta. Maria do Cocal BNDO(20630)

 Ponta do Céu – AP BNDO(20650)
 Boiuçicanga – AP BNDO(20542)
 Salinópolis – PA BNDO(20520)
 Pericauá – MA BNDO(30124)
 São Luiz – MA BNDO(30120) 
 Tutóia – MA BNDO(30140)
 Mucuripe – CE BNDO(30340)
 Ponta Caiçara – RN BNDO(30414)
 Tamandaré – PE BNDO(30680)
 Nova Viçosa – BA BNDO(40163)
 Fortaleza de Santa Cruz – RJ BNDO(50146)
 Santos – SP BNDO(50225)
 SANTA CRUZ – ARG (Clarke & Batisti, 1981)
 COMODORO RIVADAVIA – AR (Clarke & Batisti, 1981)

Para as estações do Amapá, as amplitu-
des da maré foram determinadas com base nas 
séries temporais de nível do mar, enquanto para 
as demais foram estimadas pelo dobro da cota 
vertical entre o nível médio e o nível de redu-
ção, denominada Z0.

As constantes harmônicas da maré para 
a costa brasileira foram obtidas no Catálogo de 
Estações Maregráficas Brasileiras (Salles et al., 
2000). As análises harmônicas foram realizadas 
com o Método Tidal Liverpool Institute, exceto 
para as estações Nova Viçosa – BA e Ponta do 
Céu – AP, cujas constantes harmônicas foram 
obtidas com o Método Almirante Santos Franco.

 A ressonância de plataforma foi avalia-
da utilizando-se o Parâmetro de Ressonância (ν) 
que foi obtido a partir da solução de um sistema 
de equações, considerando movimentos sobre 
o talude e a plataforma continental, sendo des-
prezada a geração de maré diretamente pela 
força geradora de maré. Sobre essa aproxima-
ção, as equações de maré de Laplace, com efei-
tos friccionais incluídos, são:

∂u
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Nessas equações, x e y referem-se ao sis-
tema cartesiano, sendo x perpendicular à costa  
e apontando em direção ao largo e y ao longo da  
costa. Os símbolos u, v, tx

, ty 
, t, f, ρ, g, η  

e H referindo-se, respectivamente às velocida-
des nas direções x e y, a fricção de fundo nas 
direções x e y, tempo, parâmetro de Coriolis, 
densidade da água do mar, a aceleração devido 
à gravidade, o desvio do nível do mar a partir 
do nível de repouso e a profundidade da água.

Clark & Batist (1981), resolveram esse 
sistema de equações negligenciando os termos 
de fricção e baseando-se em funções de Bessel 
de ordem zero, estabelecendo o parâmetro de 
ressonância

sendo w a frequência angular da componente 
harmônica da maré, f o parâmetro de Coriolis, “a” 
a largura da plataforma e H(a) a profundidade.

Nesse trabalho foi utilizado para H(a) o 
valor de 200 m, o mesmo utilizado por Clark & 
Batist (1981) para a profundidade de quebra da 
plataforma continental. Ressalta-se que esse pa-
râmetro é diretamente proporcional ao quadrado 
da largura da plataforma continental.

B B

ν=
w

2

−f
2

gH (a )
. a

2

3. GEOMETRIA DAS PLATAFORMAS 
CONTINENTAIS ADJACENTES ÀS ESTAÇÕES 
MAREGRÁFICAS

A área de estudo abrange a plataforma 
continental brasileira do norte ao sudeste, bem 
como a plataforma continental da argentina. 
Segundo Tessler e Mahiques (2009), a PC po-
de ser dividia em três grandes setores: norte, 
leste, e sul. O norte vai do Cabo Orange (AM) 
até o Cabo Calcanhar (RM); o leste, do Cabo 
Calcanhar até Vitória; e o sul, de Vitória até o 
extremo sul brasileiro. Na PC norte ressalta-se 
a variação abrupta entre as larguras da PC na 
porção próxima ao Cabo Cassiporé (~100 km) 
e em frente ao Golfão Amazônico (~350 km). 

A plataforma leste se apresenta em geral 
com uma largura reduzida, atingindo seu mínimo 
(~8km) em frente a Salvador (BA), embora apre-
sente uma exceção na região de Abrolhos onde 
a largura da PC é de aproximadamente 246 km, 
sendo esta uma das maiores larguras de PC acom-
panhada da área entre Santos e Cananéia, em São 
Paulo, além do Golfão Amazônico supracitado. 

A Plataforma Continental Argentina (PCA) 
é uma das plataformas mais extensas do mun-
do caracterizada por ter uma largura média 

superior à da brasileira,  apre-
sentando uma largura média de 
440 km, e segundo Violante et 
al. (2014) apresenta os extremos 
de largura mínima de 170 km e o 
seu máximo de 1200 km na por-
ção norte das Ilhas Malvinas. 

Outra forte característi-
ca desta PC são os baixos gra-
dientes, sendo menor que 0,5º 
ao longo de toda a plataforma, 
tendo, portanto, gradientes 
mais suaves que a plataforma 
brasileira (figura 1).

Figura 1 – Batimetria ETOPO1 contendo as principais 
variações de largura PC e as estações adjacentes a 

estas variações de largura.
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4. VARIAÇÃO ESPACIAL DA AMPLITUDE DAS 
CCHH NA COSTA ATLÂNTICA DA AMÉRICA 
DO SUL

Como as  amplitudes máximas foram cal-
culadas a partir do 2Z0, há a necessidade de se 
classificar a maré, classificação essa representada 

na figura 2. Com base nessa classificação verifi-
ca-se a predominância de marés semidiurnas (SD) 
no nordeste e norte do Brasil e no centro-sul da 
PC da Argentina, marés mistas (MISTA) restrita-
mente na plataforma do Rio Grande do Sul e ma-
rés semidiurnas com desigualdade diurnas (SDD) 
predominando nas outras regiões.

Figura 2 – Mapa de classificação da maré para a região de estudo segundo o critério de Courtier (1932), 
no qual está distribuído em semidiurna (em azul), semidiurna com desigualdade diurna (em verde), 

mista (em laranja) e diurna (em cinza).

Com base nessa classificação, a amplitu-
de máxima da maré foi estimada para a região 
de estudo e apresentada na figura 3. A distribui-
ção espacial das amplitudes é caracterizada com 
as maiores amplitudes e estão localizadas nas 
regiões da desembocadura do Rio Amazonas e 
plataforma continental sul da Argentina, regi-
ões de predominância da maré semidiurna. As 
maiores amplitudes observadas na região de 
estudo são de 1200 cm para  a região da PC do 

centro-sul da Argentina e 700 cm na região nor-
te próximo  foz do Rio Amazonas. Estas regiões 
estão relacionadas com as maiores larguras de 
PC da região de estudo. 

As menores amplitudes estão localizadas 
na região da plataforma dominada por marés 
mistas, em frente ao Rio Grande do Sul e entor-
no dos pontos anfidrômicos presentes em frente 
à plataforma argentina. Esses valores chegam a 
50 cm de amplitude máxima. 
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Qualitativamente, com base nesses 
resultados verifica-se que a distribuição 
de alturas segue em geral a observada por 
Clarke & Battisti (1981) e está espacialmente 
relacionada as regiões de maior largura de 

plataforma na presença da predominância 
de uma maré semidiurna, logo o proces-
so de ressonância de plataforma pode ser 
explicado pelo coeficiente proposto pelos 
mesmos autores.

Figura 3 – Amplitudes máximas estimadas a partir do dobro do Z0 calculado com base 
na distribuição do coeficiente de Courtier (1932) na área de estudo. 

Importante ressaltar ainda a inten-
sificação da amplitude próximo a Nova 
Viçosa, na região do Banco de Abrolhos, 
embora a PC local não se encontre em con-
dições que culminem com a ressonância 

da maré oceânica no local, estando essa 
amplificação relacionada, possivelmente, 
ao processo de empinamento da onda de 
maré na presença de uma região de menor 
profundidade. 
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5. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 
RESSONÂNCIA ( ) NA COSTA BRASILEIRA

Pode-se observar na figura 4 que existe 
uma tendência de as amplitudes da M2 cresce-
rem com ν, o que é expresso pelo ajuste linear 
entre esses dados. As amplitudes também cres-
cem do Sudeste para a região Norte. As plata-
formas continentais do Nordeste apresentam ν 
abaixo de 0,2, devido as larguras da plataforma 

serem mínimas. A exceção ocorre em Nova 
Viçosa, onde cresce abruptamente para 0,44 
por causa da influência do Banco de Abrolhos. 
Já na plataforma Sudeste, representada por Rio 
de Janeiro e Santos, contrariando a tendência 
geral, há um pequeno aumento de ν com um 
decréscimo da amplitude. Isto se deve ao fato 
de a maré oceânica no Nordeste ter maior am-
plitude do que no Sudeste, onde a plataforma 
continental é mais larga. 

Figura 4 – Relação entre o parâmetro de ressonância (ν), no eixo das abscissas, e a amplitude da 
componente M2, eixo das ordenadas, para estações maregráficas localizadas ao longo das 

costas brasileira e argentina.

Na costa do Maranhão ressalta-se que 
Tutoia encontra-se na reta de ajuste, com am-
plitude e ν baixos, contrastando com São Luís, 
que tem ν baixo, 0,28, mas tem amplitude alta. 
Pericauá, também no Maranhão, tem ν baixo e 
uma amplitude intermediária entre Tutoia e São 
Luís. Em frente a Tutoia, localizada fora da Baía 
de São Marcos, a largura da plataforma conti-
nental (113 Km) difere pouco daquela em frente 
a São Luís (167 Km), fazendo com que ν seja 
também pequeno (0,13), o mesmo acontecendo 
com Pericauá onde ν é 0,23. 

Então, as altas amplitudes encontra-
das em São Luís e em outros locais da Baía de 
São Marcos não são devidas a ressonância de 

plataforma. Com isso calculou-se o período na-
tural de oscilação da Baía de São Marcos a fim 
de verificar se ocorre ressonância natural nesse 
corpo d’água, utilizando-se da expressão para 
um canal retangular semifechado com profundi-
dade constante (Pugh,2004):

 , onde T é o período de oscila- 

ção natural, L é o comprimento da baía e H a 
profundidade.

A baía de São Marcos tem comprimento 
de 150 km e utilizando-se uma profundidade 
média de 17, 5 m, já que a profundidade má-
xima encontrada na baía é de 35 m, obtém-se 
T igual a 12,6 horas. Esse período de oscilação 

T=
4 L

√gH
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natural é muito próximo do período da M2 que 
é 12,42 horas, o que indica a ressonância na 
banda semidiurna de maré e explica as altas 
amplitudes da baía de São Marcos.

As amplitudes de Tutoia e Pericauá são 
maiores do que as das estações do Nordeste 
porque a maré oceânica, que força a platafor-
ma continental fazendo-a co-oscilar, também 
cresce do Nordeste em direção ao Norte, como 
pode ser observado na figura 3. 

A ressonância de plataforma vai ocorrer 
quando ν é aproximadamente igual a 1 e com 
larguras de no mínimo 300 km (Clarke & Batisti, 
1981). Esse critério é satisfeito na costa leste da 
América do Sul, conforme vê-se na figura 5 onde 
estão relacionadas as larguras das plataformas 
com as amplitudes, podendo-se observar que a 
amplitude cresce com o aumento da plataforma 
e que as maiores amplitudes ocorrem nas es-
tações do Amapá e da Argentina. No Amapá, 

observamos esse fenômeno em Santa Maria do 
Cocal e no Igarapé do Inferno, onde os valores 
de ν são respectivamente 1,02 e 0,9. 

Contrastando, vê-se em Cassiporé, que 
fica ao norte de Santa Maria do Cocal, ain-
da no Amapá, um valor de ν baixo, 0,18, e 
baixa amplitude, 100 cm. Isto se deve a pe-
quena largura da plataforma nesse local (135 
km), em contraste com as larguras em frente 
a Santa Maria do Cocal e Igarapé do Inferno, 
300 km e 318 km  respectivamente. Na figura 
6 estão representadas as alturas da maré, pa-
ra um período de 15 dias, de Cassiporé, Santa 
Maria do Cocal e Igarapé do Inferno, onde po-
de-se observar os seguintes contrastes entre 
as amplitudes de maré: em Cassiporé a ampli-
tude de maré é cerca de 2,0 m, contrastando 
com Igarapé do Inferno e Sta. Maria do Cocal, 
cujas amplitudes equivalem respectivamente 
a 10 m e 7 m. 

Figura 5 – Relação entre a largura da plataforma continental, eixo das abscissas, e a amplitude da 
componente M2, eixo das ordenadas, para estações maregráficas localizadas ao longo das 

costas brasileira e argentina.

As diferenças entre Igarapé do Inferno e 
Sta. Maria do Cocal podem ser explicadas pelo 
fato de Igarapé do Inferno estar localizado den-
tro de um canal entre a Ilha de Maracá e o con-
tinente, o que favorece o fenômeno de embaia-
mento, de forma que em ambos os locais ocorre 
ressonância de plataforma, mas em Igarapé do 

Inferno também há a amplificação por embaia-
mento devido à conservação de energia.

Na plataforma da Argentina, em Santa 
Cruz, ν é 0,8 e em Comodoro Rivadavia, ν é 
superior a 1, mas dentro do limite estabelecido 
por Clarke & Battisti, 1981. Entretanto, nesses 
locais a ocorrência de ressonância se dá com 
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Figura 6 – Alturas da maré observada, reduzidas ao mesmo zero da régua, nas estações do Amapá: 
Cassiporé, Santa Maria do Cocal e Igarapé do Inferno. 

6.  CONCLUSÕES

Este trabalho buscou analisar a ocorrência 
do processo de ressonância de maré em pontos 
específicos ao longo da costa leste da América 
do Sul. A ressonância de plataforma ocorre 
na plataforma continental norte do Brasil, no 
Amapá, na região compreendida entre Santa 
Maria do Cocal e Igarapé do Inferno, onde ocor-
reram as macromarés associadas com larguras 
da ordem de 300 km. A amplitude da maré cres-
ce com a largura da plataforma continental, ex-
ceto na plataforma continental sudeste onde as 

amplitudes da M2 são aproximadamente iguais, 
o que pode estar associado com o fato das ma-
rés oceânicas nessa região serem inferiores às 
da região norte e nordeste.

Já na plataforma da Argentina, em 
Comodoro Rivadavia e Santa Cruz, a ressonân-
cia nessa faixa de latitude média deve-se a lar-
guras da plataforma da ordem de 500 km. 

As amplitudes relativamente altas encon-
tradas na Baía de São Marcos estão associadas 
à ressonância natural na banda de frequência 
semidiurna que ocorre na Baía de São Marcos 
devido a sua geometria.
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larguras de plataforma da ordem de 500 km, o 
que se deve ao fato de as diferenças entre os 
quadrados das frequências da M2 e de Coriolis 

diminuírem com a latitude, exigindo en-
tão maiores larguras para a ocorrência da 
amplificação.
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PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO ECOBATÍMETRO 
MULTIFEIXE KONGSBERG EM-2040C DUAL 

NA LANCHA HIDROGRÁFICA DO SERVIÇO DE 
SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO OESTE

1ºTen. (RM2-EN) Matheus Alves Vieira1

RESUMO

O Serviço de Sinalização Náutica do Oeste 
(SSN-6) realiza Levantamentos Hidrográficos 
(LH) na Hidrovia Paraná-Paraguai e, até recen-
temente, todos os LH realizados utilizavam a 
tecnologia monofeixe para sondagem dos rios. 
Contudo, em 2015, o SSN-6 recebeu o recém-ad-
quirido Ecobatímetro Multifeixe EM-2040C Dual 
da empresa norueguesa Kongsberg Maritime 
AS, ampliando a qualidade dos dados batimétri-
cos a serem coletados na área de jurisdição do 
Comando do 6º Distrito Naval. Neste artigo se-
rão apresentados os conhecimentos adquiridos 
por esse Serviço de Sinalização Náutica durante 
o processo de aquisição, instalação, configura-
ção e teste do equipamento. Serão demonstra-
dos os primeiros resultados, além dos aspectos 
positivos e negativos e algumas recomendações 
reunidos nas Considerações Finais.

ABSTRACT

 The aim of this paper was to dissemi-
nate the knowledge acquired by SSN-6 during 
the process of installation and configuration 
of ecobatimeter multibeam EM-2040C Dual 
in the new hydrography launch, called ÍNDIA. 
In this way, all-important steps of the process 
such as equipment characteristics, adaptations 
on the vessel, installation/configuration details, 
sensor alignment and Sea Acceptance Test are 

described deeply. At the end, difficulties, lesson 
learned, first results and some recommendation 
are highlighted in order to summarize the entire 
knowledge experienced by SSN-6.

1. INTRODUÇÃO

O Serviço de Sinalização Náutica do Oeste 
(SSN-6) realiza Levantamentos Hidrográficos 
(LH) na área de jurisdição do Comando do Sexto 
Distrito Naval (Com6ºDN). No Rio Paraguai, 
principal rio da região, o SSN-6 realiza LH desde 
a Cidade de Cáceres-MT até a foz do Rio Apa-
MS, na divisa com o Paraguai, em uma exten-
são de 1.558 km. Ademais, realiza sondagens 
regulares no Rio Cuiabá, que tem extensão de 
598 km, e no Canal Tamengo, que faz a ligação 
da Lagoa Cáceres (Bolívia) com o Rio Paraguai.

Até recentemente, todos os LH realiza-
dos pelo SSN-6 utilizavam a tecnologia mo-
nofeixe para sondagem dos rios. Contudo, em 
2015, o SSN-6 recebeu o moderno Ecobatímetro 
Multifeixe EM-2040C Dual da empresa norue-
guesa Kongsberg Maritime AS, ampliando a 
qualidade dos dados batimétricos a serem cole-
tados na área de jurisdição do Com6ºDN.

Neste artigo são apresentados os co-
nhecimentos adquiridos pelo SSN-6 durante o 
processo de aquisição, instalação, configuração 
e teste do equipamento. Nesse sentido, serão 
discutidos temas como: 1) características do 
equipamento; 2) a lancha hidrográfica INDIA; 3) 
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o processo de instalação e configuração; 4) ali-
nhamento dos sensores; 5) Sea Acceptance Test 
(SAT); e 6) As dificuldades encontradas e princi-
pais lições apreendidas. Desta forma, objetiva-
-se disseminar os conhecimentos adquiridos.

2. O EM-2040C DUAL

O EM-2040C é um Ecobatímetro Multifeixe 
desenhado para levantamentos em áreas rasas.  
A letra “C” do nome significa “Compacto”, sen-
do ideal para instalação em pequenas embarca-
ções. O EM-2040C representa um enorme salto 
em tecnologia de sondagem acústica. O seu 
funcionamento é extremamente simples, mas 
consegue gerar dados precisos para melhor co-
nhecimento do fundo dos leitos dos rios, propi-
ciando informações ricas e precisas para atuali-
zações mais completas das Cartas Náuticas. 

Uma característica dessa tecnologia é a 
possibilidade de instalação de mais um transdu-
tor no mesmo conjunto. O sistema adquirido pelo 
SSN-6 - EM-2040C Dual – é dotado dessa carac-
terística, possuindo dois transdutores, ampliando 
a largura varrida a cada passagem da lancha. 
Operando dentro da faixa de frequência de 200 
a 300 kHz, um transdutor atingiria uma amplitu-
de angular de 130°, permitindo cobrir uma faixa 
com largura 4,3 vezes maior que a 
profundidade no local. Utilizando 
duas cabeças a amplitude angular 
aumenta para 200° (considerando 
uma faixa de sobreposição de 30° 
entre os dois transdutores). Isso 
permite atingir uma largura de fai-
xa 10 vezes maior que a profundi-
dade no local, em regiões com fun-
do plano.

As características supra-
citadas fazem do Ecobatímetro 
Multifeixe EM-2040C Dual, den-
tre os disponíveis no mercado, 
um dos mais ajustados para 
Levantamentos Hidrográficos em 
regiões como a área de atuação 
do SSN-6, onde a profundidade 

dos rios variam de 03 a 10 metros. Estas fo-
ram as principais motivações para a escolha e a 
aquisição dessa tecnologia.

O sistema é composto por quatro módu-
los, ilustrados na figura 1:

• Processing Units (PU) – Unidades de 
Processamento – subdividida em:

 – PU Mestre – Master Processing Unit – 
Unidade de Processamento Mestre (primário); e

 – PU Escravo – Slave Processing Unit – 
Unidade de Processamento Escravo (secundário).

• HWS – Hydrographic WorkStation – 
Estação de Trabalho Hidrográfico – Interface de 
operação do EM-2040C Dual a partir do softwa-
re SIS (Seafloor Information System);

• Transdutores – Um ligado ao PU Mestre 
e outro conectado ao PU Escravo; e

• Sistema Seapath subdividido em duas 
unidades:

 – Seapath Human Machine Interface 
(HMI) Unit – Unidade de Interface Máquina-
Homem; e

 – Seapath 320 Processing Unit – 
Unidade de processamento dos sensores 
(DGNSS, MRU, PPS, entre outros) modelo 320.

Figura 1 – Componentes do multifeixe EM2040C Dual.
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Adicionalmente, são fornecidos dois aces-
sórios fundamentais para um sistema multifei-
xe, ambos apresentados na figura 2:

• AML Surface Sound Velocity Sensor 
– Sensor de Velocidade do Som na Superfície 
(SVSS), da marca AML; e

• AML Smart X, Sound Velocity Profiler – 
Perfilador de Velocidade do Som (PVS), da mar-
ca AML e modelo Smart-X. 

Figura 2 –  Sensores de velocidade do som na água.

3.  A LANCHA INDIA

A lancha SSN-6 12, denominada INDIA, é 
a embarcação onde foi instalado o ecobatímetro 
EM-2040C Dual. Esta lancha foi construída pe-
la MB, na Oficina de Pequenas Embarcações da 
Base Naval de Val-de-Cães (BNVC), em Belém-
PA (figura 3). 

Figura 3 – Lancha Hidrográfica INDIA.

A embarcação é construída em alumínio 
naval e foi toda soldada pelo processo MIG 

(Metal Inert Gas) que consiste de um processo de 
alimentação constante de um arame consumí-
vel que é direcionado a uma peça metálica sob 
uma atmosfera de proteção gasosa. A Tabela 1 
apresenta a ficha técnica da embarcação.

Tabela 1 – Ficha Técnica da Lancha 
Hidrográfica INDIA.

Material Alumínio Naval (liga ASTM 5052
H34).

Comprimento Total/ Boca
Moldada 7,20 / 2,00 metros.

Deslocamento Leve 900 quilogramas.

Calado Leve 0,25 metro.

Propulsão Um motor de popa de 115 HP.

Lotação (Inicial) 4 pessoas

Fonte de energia
Gerador portátil 3KVA + 3 baterias
12V e 150 Amperes + Sistema fo- 

 tovoltaico com 2 módulos solares

4. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO 
SISTEMA

Por possuir pessoal e maquinário ade-
quados, a Oficina de Pequenas Embarcações 
da BNVC foi o local escolhido para ser realiza-
do todo o processo de preparação da lancha e 
instalação do EM-2040C Dual. Nesse sentido, a 
logística foi definida de forma a garantir que o 
equipamento advindo da Noruega fosse envia-
do para o 4º Distrito Naval.

Nos tópicos seguintes são apresentados 
os detalhes do processo de instalação e confi-
guração do sistema.

4.1.  A posição dos transdutores

A decisão de onde posicionar fisicamente 
os transdutores deve considerar características 
de construção e design da lancha, como a qui-
lha foi trabalhada e como a água fluirá ao longo 
da mesma. A literatura sugere algumas consi-
derações importantes no momento de tomada 
de decisão: evitar posicionar o transdutor muito 
próximo à linha d’água; não instalar próximo ao 
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sistema de propulsão; evitar instalação próximo 
a objetos que possam provocar turbulência na 
água (exemplo: anodos de zinco e bow thruster).

 De posse de tais informações, apresen-
taram-se duas possibilidades de instalação:

1) Instalação externa em um conjunto 
sobre a proa da embarcação, fornecido pela 
Kongsberg; ou 

2) Instalação direta no casco. As duas si-
tuações são ilustradas na figura 4.

A

.

B

A – B: Posição do transdutor;
C: Comprimento da quilha na linha d'água;
D: Comprimento de 1/3 da quilha na linha d'água. 

Figura 4 – Opções de posição para instalação dos transdutores.

Diante das possibilidades apresentadas, 
optou-se pela  situação descrita na figura 4.B 
devido à maior segurança para o equipamen-
to, principalmente no que tange à preservação 
do alinhamento dos sensores (descrito adiante 
na Seção 4.3) do sistema EM-2040C Dual. A 
situação apresentada na figura 4.A, onde os 
transdutores são instalados à proa da embar-
cação, traz uma vulnerabilidade significativa ao 

sistema, deixando-os suscetíveis a avarias por 
abalroamento em troncos, na margem de rio ou 
no momento em que a lancha é rebocada.

Uma vez definida a posição, procedeu-se 
o projeto e a implementação das adaptações 
necessárias para instalação dos transdutores 
diretamente no casco da Lancha INDIA. O es-
quema de “chapéus” descrito na figura 5 ilustra 
a metalurgia realizada pela BNVC. 

A    B

Figura 5 – Esquema de suportes para instalação dos transdutores diretamente no casco da Lancha INDIA.
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A
     

B

C

Figura 6 – Visão externa e interna da Lancha INDIA após a instalação dos transdutores.

Esse sensor fornece informação contínua da ve-
locidade do som para o sistema EM-2040C.

Terminada a instalação de todos os com-
ponentes, procedeu-se a uma das principais eta-
pas do processo: o alinhamento dos sensores.

4.3. Alinhamento

A fase de alinhamento, também conhe-
cida por medição geométrica dos sensores ou, 
ainda, determinação de offsets, é uma etapa 
fundamental do processo de instalação do equi-
pamento. Especial atenção deve ser dada a essa 
etapa por causa dos requisitos exigidos pelo sis-
tema EM-2040C. Para obter a precisão desejada 
dos dados batimétricos, o alinhamento de todos 
os sensores deve ser determinado com a maior 
acurácia possível.

A não observação de tais exigências po-
sicionais pode levar ao mau funcionamento do 
equipamento, invalidando os resultados por ele 
obtidos. Desta forma, para garantir o sucesso 
do projeto, o SSN-6 optou pela contratação de 

Na configuração ilustrada na figura 5.B, 
cada transdutor se conecta a dois suportes. 
O primeiro, soldado no casco da lancha, faz a 
conexão por fora da embarcação. O segundo, 
instalado dentro da lancha, é responsável por 

garantir a estanqueidade no local e proteger a 
conexão dos cabos com os transdutores. 

A figura 6.A-C fornece visão externa e 
interna da embarcação após a finalização do 
processo.

4.2.  MRU, antenas GPS do Seapath e senso-
res de velocidade do som na água.

Em paralelo à instalação dos transduto-
res, foi feita metalurgia para instalação da MRU 
(Motion Reference Unit – Unidade de Referência 
de Movimentos), antenas GNSS do Seapath e 
sensores de velocidade do som na água:

• O módulo MRU foi instalado internamen-
te em uma das quilhas da embarcação, a ré e 
muito próximo à posição de instalação dos trans-
dutores. Esta medida foi necessária para diminuir 
erros de offset entre a MRU e os transdutores;

• As antenas GNSS do Seapath foram ins-
taladas no sentido proa-popa, também com o 
intuito de diminuir o efeito de possíveis erros 
na determinação dos offsets. Tomando-se essa 
medida, o cálculo de posição das antenas fica 
mais fácil, incorrendo em menor possibilidade 
de offsets; e 

• O sensor de velocidade do som na super-
fície da água foi instalado à ré da embarcação. 
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serviço especializado da empresa norueguesa 
Bluepix, parceira da Kongsberg.

O alinhamento obedeceu à seguinte se-
quência de ações:

• Determinação do sistema de coordena-
das 3D da embarcação com origem no ponto ge-
ométrico central da MRU (figura 7 e Tabela 2);

• Localização dos transdutores e senso-
res no sistema de coordenadas da embarcação 
(Tabela 2); e

• Orientação dos transdutores em rela-
ção ao sistema de coordenadas da embarcação 
(Tabela 2).

Para realização dessas tarefas foi utiliza-
da uma Estação Total TS15 Leica. Foram feitas 
diversas medidas, em diferentes posições, ga-
rantindo a redundância de dados necessária 
para ajustamento das observações. Ao final, o 
alinhamento alcançou acurácia angular de +/- 
0,025° e posicional de 2mm, considerada satis-
fatória pela Kongsberg. 

Figura 7 – Sistema local de coordenadas da embarcação.

Tabela 2 – Relação final de posição e orientação dos sensores do sistema EM-2040C Dual.

ITEM Y X Z Roll Pitch Yaw Descrição

MRU5+ 0,000 0,000 0,000 -0,15° 0,14° -0,73°
Origem do sistema da 
lancha é o ponto central 
da MRU5+.
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4.4.  Configuração final do EM-2040C Dual

De posse dos dados de alinhamento 
geométrico dos sensores, o engenheiro da 

Kongsberg concluiu com êxito o processo de 
instalação e configuração do sistema. A figura 
8 ilustra a arquitetura de hardware do sistema 
EM-2040C Dual a bordo da Lancha INDIA.

Figura 8 – Esquema de configuração do EM2040C Dual.

Transdutor de BB -0,301 0,350 0,208 1,29° 36,35° -3,51°
Centro geométrico do 
transdutor

Transdutor de BE 0,302 0,354 0,215 0,80° -33,05° 1,11° Centro geométrico do 
transdutor

Ant. do Seapath 
(vante) -0,653 0,194 -1,833 N/A N/A -0,58° Centro geométrico da antena

Ant. do Seapath (ré) -0,640 -2,306 -1,826 N/A N/A N/A Centro geométrico da antena

Linha d'água
N/A N/A -0,100
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Terminada a fase de instalação e confi-
guração, a Lancha INDIA foi transportada pa-
ra Ladário-MS, onde procedeu-se o SAT (Sea 
Acceptance Test – Teste de Aceitação no Mar), a 
etapa final de todo o processo. Contudo, antes 
de discorrer sobre o SAT, é importante falar so-
bre uma configuração especial executada pelo 
SSN-6, que possibilitou que a correção diferen-
cial – exigida pelo EM-2040C Dual – fosse pro-
cessada diretamente do sistema de controle de 
atitude e movimento do equipamento.

5.   CORREÇÃO DIFERENCIAL GNSS 
DIRETAMENTE NO SEAPATH 320

O SeaPath 320 é o sistema responsável 
pela correção de atitude e compensação de 
movimento do EM-2040C. Para a correção de 
atitude, o Seapath possui duas antenas GNSS 
precisamente alinhadas e posicionadas sobre 
uma haste, no teto da embarcação. Contudo, o 
sistema não disponibiliza, por si só, a correção 
diferencial exigida pelo EM-2040C Dual.

Usualmente, a correção diferencial no sis-
tema EM-2040C é obtida a partir da configura-
ção de algum sistema DGNSS/RTG diretamente 
no software SIS (interface de operação do EM-
2040C na estação de trabalho hidrográfica). 
Entretanto, esse procedimento invariavelmente 
insere erro de offset, uma vez que é necessário 
definir uma posição para a antena DGNSS/RTG 
no sistema de coordenadas da embarcação (de-
finido na etapa de alinhamento – Seção 4.3).

Uma alternativa para eliminar esse erro 
é fazer com que o padrão que define a estru-
tura de dados para correção diferencial (RTCM 
– Radio Technical Comission Maritime) seja 
recebido diretamente pelo sistema Seapath, 
eliminando a necessidade de definir uma posi-
ção para a antena no sistema de coordenadas 
da lancha. 

Esse procedimento foi executado com 
êxito pelo Primeiro-Tenente (RM2-EN) Rodrigo 
Fernando Queiroz de Oliveira, Engenheiro 

Cartógrafo e Ajudante da Divisão de 
Hidrografia do SSN-6. Basicamente, um GNSS/
RTG CNAV 3050 foi configurado de forma que 
todas as mensagens de saída no padrão NMEA 
fossem desabilitadas deixando que somente o 
padrão de mensagem RTCM fosse transmitido. 
Assim, sem a necessidade de definir posição 
de antena, o sistema EM-2040C Dual passou 
a receber correção diferencial. Tal configu-
ração rendeu reconhecimento por parte da 
Kongsberg e da C-NAV.

6.  SEA ACCEPTANCE TEST

Esta é a última etapa do processo, e tem 
o propósito de verificar se o ecobatímetro EM-
2040C Dual, após instalação/configuração, está 
pronto para uso operacional. A parte mais im-
portante dessa etapa é calibração dos sensores 
seguida de um levantamento teste. 

O levantamento teste foi realizado no 
Rio Paraguai, em área próxima ao Cais da Base 
Fluvial de Ladário (BFLa), cuja leitura de pro-
fundidade – feita diretamente no software SIS 
– variou entre 6 e 7 metros. O leito do Rio nes-
sa região é plano, com presença de pequenas 
“sand waves”. Durante o levantamento foi veri-
ficada a presença de ondas no rio com amplitu-
de inferior a 0,1 metro. As condições climáticas 
eram favoráveis, com céu limpo e temperatura 
média de 30°C.

Para a calibração dos sensores, foram le-
vantadas 5 linhas paralelas com espaçamento 
entre elas de ¼ da largura da faixa de cobertura 
(swatch), seguido de mais 3 linhas perpendicu-
lares às 5 linhas geradas inicialmente.

6.1.  Discussão dos resultados

Foi encontrado um offset no ângulo de 
roll de -0,2° no transdutor de bombordo e de 
0,3° no transdutor de boreste. Esses valores fo-
ram adicionados ao ecobatímetro e, o offset em 
roll, eliminado. 
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Também foi observado um valor de offset 
em pitch. Contudo, apesar das diversas tenta-
tivas, não foi possível fazer a correção precisa 
devido à baixa profundidade no local. Foi possí-
vel observar que o offset era maior em um dos 
transdutores. Nesse sentido, o responsável téc-
nico da Kongsberg optou por inserir um valor 
de correção de offset médio em cada transdutor 
(-0,6° para o transdutor de bombordo e 0,6° pa-
ra o transdutor de boreste) com o objetivo de 
minimizar a diferença entre eles. Uma calibra-
ção correta deverá ser realizada em uma área 
teste com maior profundidade para correção 
dessa inconsistência. 

Nenhum offset em heading (yaw) foi 
encontrado. 

Em termos posicionais, não foi detec-
tado “time delay” e a correção diferencial, 
inserida diretamente no Seapath, funcionou 
perfeitamente. 

Verificou-se também que o sensor de 
velocidade na superfície da água operou com 
êxito, enviando informação correta e em tempo 
real para o SIS.

No teste de ruído, a Lancha INDIA se por-
tou bem. Foi observada apenas uma pequena 
vibração acima do normal quando o motor atin-
gia a rotação de 1.800 RPM.

O EM-2040C Dual atendeu às expecta-
tivas quanto à largura de faixa de cobertura. 
Operando na faixa de frequência de 200 a 300 
kHz com velocidade entre 0 e 10 nós, o equi-
pamento alcançou a largura de faixa 10 vezes 
maior que a profundidade no local. Conforme 
esperado, configurando o equipamento na fre-
quência de 400 kHz, observou-se uma diminui-
ção da largura da faixa de aproximadamente 
30% em relação à frequência de 300 kHz.

A Tabela 3 apresenta o resumo da etapa 
de calibração. A coluna Alinhamento Geométrico 
traz os valores das medições realizadas pe-
la empresa Bluepix durante a instalação do 
equipamento na BNVC. A coluna Resultado da 
Calibração lista os valores de offset encontra-
dos durante o SAT em Ladário-MS e, a coluna 
Valores Finais, apresenta os valores angulares 
finais corrigidos, que foram inseridos no EM-
2040C Dual.

Tabela 3 – Valores finais da calibração do ecobatimetro EM-2040C Dual.

  Offset/Sensor Alinhamento 
Geométrico

Resultado da 
Calibração Valores Finais

  Roll transdutor de BB +36,35° -0,2° 36,15°

  Roll transdutor de BE -33,05° +0,3° -32,75°

  Pitch transdutor de BB +1,29° +0,6° +1,89°

  Pitch transdutor de BE +0,80° -0,6° +0,20°

  Heading transdutor de BB +356,49° 0,0° +356,49°

  Heading transdutor de BE +1,11° 0,0° +1,11°

  Time delay 0 0 0  

Apesar da dificuldade na calibração pre-
cisa do ângulo pitch, o Ecobatímetro Multifeixe 
EM-2040C Dual a bordo da Lancha INDIA foi 

considerado apto para uso operacional. Foi re-
alizado um levantamento teste na área de cali-
bração e o mesmo alcançou ordem especial. 
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7.  PRIMEIROS RESULTADOS

O Ecobatímetro EM-2040C Dual foi testa-
do operacionalmente pela primeira vez durante 
a Comissão Hidrográfica SONDOPE 2015, reali-
zada no período de 22 de abril a 09 de junho. 
Ao todo foram sondados 31 km do Rio Paraguai, 
cobrindo totalmente duas Cartas Náuticas (3319 

e 3332), e realizadas pesquisas de perigo em 
outras três cartas (3300, 3301 e 3336).

Os primeiros resultados foram significa-
tivamente positivos. Com o uso do EM-2040C 
Dual foi possível identificar alterações de fundo 
relevantes, algumas não informadas na Carta 
Náutica, em diferentes trechos da hidrovia, con-
forme exemplos apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Alterações de fundo relevantes detectados pelo EM-2040C Dual.

Carta 3336 – Perigo iso-
lado (ruínas da antiga es-
trutura de captação de 
água), informado na Carta 
Náutica com 2,7 m de 
profundidade.

Carta 3319 – Existência de 
casco soçobrado no canal 
de navegação nas proxi-
midades do Rio Ypané, 
não informado na Carta 
Náutica, com profundidade 
de 3,2 m.

Carta 3301 – Existência de 
pedra no canal de nave-
gação, não informada na 
Carta Náutica, nas proximi-
dades da Puente Remanso 
Castilho, com profundida-
de de 2,6m.

Além dos exemplos apresentados na 
Tabela 4, foi possível confirmar a presença/
inexistência de distintos perigos à navegação, 
todos detalhados no relatório final daquela 
Comissão Hidrográfica.

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de ter um sistema multifeixe ope-
rando em águas pantaneiras, iniciado pelo SSN-6 
no final de 2013, foi concluído com sucesso em 
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abril de 2015. O sistema EM-2040C Dual já pro-
duziu seus primeiros resultados e mostrou que 
trará informações batimétricas muito mais ricas e 
confiáveis do que as do sistema monofeixe.

Grandes adaptações foram necessárias na 
Lancha INDIA para que ela pudesse receber o EM-
2040C. Recomenda-se que, em situações futuras, 
a lancha seja projetada conforme o equipamento 
que irá receber. Apesar de trazer segurança ao 
equipamento, a instalação de transdutores dire-
tamente no casco pode inserir limitações ao sis-
tema. Segundo os Engenheiros da Kongsberg, a 
embarcação mais adequada para sistemas como 
o EM-2040C seria aquela com haste móvel insta-
lada na proa da embarcação. Contudo, esse tipo 
de dispositivo tem que ser suficientemente ro-
busto para não desalinhar os sensores externos.

Com relação à geração de energia, reco-
menda-se dimensionar um sistema com capa-
cidade mínima de 6 kVa, capaz de sustentar 
simultaneamente um sistema de refrigeração 
e o Ecobatímetro EM-2040C Dual. Recomenda-
se, ainda, que seja instalado um estabilizador 
de tensão (nobreak) de boa qualidade com, no 
mínimo, 3 kVa de potência, capaz de fornecer 
energia sem variações ao EM-2040C.

A contratação de uma empresa especiali-
zada para a realização do alinhamento dos sen-
sores se mostrou altamente eficaz. Trata-se de 

uma etapa que pode trazer sérias complicações 
ao sistema e, no caso no SSN-6, foi conduzida 
sem alterações e de forma rápida. Em um único 
dia, todo o processo foi concluído.

Uma grande contribuição do SSN-6 nesse 
projeto foi possibilitar que a correção diferen-
cial fosse realizada diretamente no sistema de 
controle de atitude e movimento (Seapth 320) 
do EM-2040C Dual.  Essa configuração elimina 
totalmente a ocorrência de offset de posição da 
antena DGNSS/RTG. 

A inconsistência no ângulo de pitch duran-
te a calibração dos sensores foi corrigida duran-
te a comissão SONDOPE 2015. Em região do Rio 
Paraguai com maior profundidade foi possível eli-
minar o erro de offset. Os resultados encontrados 
durante a comissão SONDOPE 2015 (apresenta-
dos na seção 7) mostram o grande potencial de 
contribuição do EM-2040C Dual na atualização 
da Cartografia Náutica do Rio Paraguai. 

Os novos desafios referem-se ao estabele-
cimento de procedimentos operacionais do EM-
2040C Dual. Por ser a primeira vez que o SSN 
opera esse equipamento, o correto planejamen-
to, execução e processamento das sondagens 
ainda é um assunto que requer muita atenção e 
tem sido fruto de estudo pelo SSN-6 e pelo Aviso 
Hidroceanográfico Fluvial Caravelas, sob orienta-
ção do Centro de Hidrografia da Marinha.
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PROPAGAÇÃO ACÚSTICA NA ÁGUA MODAL 
SUBTROPICAL DO ATLÂNTICO SUL

RESUMO

As águas modais constituem grandes vo-
lumes de água com estrutura vertical homogê-
nea, distribuídas por extensas áreas do oceano 
em espessas camadas. Embora bem investiga-
das no Hemisfério Norte, o mesmo ainda não 
acontece no Atlântico Sul, sendo escasso o co-
nhecimento acerca dos processos de formação 
dessas feições, bem como as informações sobre 
o seu volume médio, variabilidade e periodi-
cidade. A homogeneidade termohalina desse 
fenômeno suscitou a realização do presente tra-
balho, que visa investigar a influência das Águas 
Modais Subtropicais na propagação acústica 
do Atlântico Sul, por meio da identificação das 
mesmas a partir de dados coletados in situ e do 
emprego de modelos numéricos de propagação 
do som no mar. Foi possível observar, por meio 
de simulações realizadas com uso do modelo de 
traçado de raios TRACEO, o aspecto refratário 

 CF Márcio B. Ferreira1 / CF Vicente B. Junior2  /  Profa. Olga T. Sato3

Prof. Carlos E. P. Ribeiro4 / Piero S. Bernardo5 / Prof. Paulo S. Polito6

1  Aluno de Doutorado em Oceanografia Física (Universidade de São Paulo – USP), Hidrógrafo, MSc em Oceanografia  
 Física pela USP (2010).
2 Aluno de Doutorado em Engenharia Oceânica (COPPE/UFRJ), Hidrógrafo, MSc em Engenharia Oceânica pela COPPE/ 
 UFRJ (2009).
3 Professora do IO-USP e pesquisadora do Laboratório de Oceanografia por Satélites (LOS), MSc em Oceanografia Física  
 pela USP (1989), DSc em Oceanografia Física pela University of Rhode Island (1997).
4 Professor do Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ e pesquisador do Laboratório de Instrumentação  
 Oceanográfica (LIOc), MSc em Engenharia Oceânica pela COPPE/UFRJ (1977), DSc em Engenharia Oceânica pela  
 COPPE/UFRJ (1999).
5 Aluno de Mestrado em Oceanografia Física (Universidade de São Paulo – USP), Bacharel em Oceanografia pela USP  
 (2013).
6 Professor do IO-USP e pesquisador do Laboratório de Oceanografia por Satélites (LOS), DSc em Oceanografia Física pela  
 University of Rhode Island (1997).

desse extenso volume de água para a emissão 
de fontes sonoras posicionadas em diferentes 
coordenadas e profundidades. Fenômenos de 
formação de dutos sonoros em profundidades 
médias, zonas de sombra e outras áreas de 
intensificação ou enfraquecimento da energia 
acústica puderam ser percebidos em função 
dos diferentes parâmetros geométricos prescri-
tos para o modelo, demonstrando ser a Água 
Modal Subtropical um cenário muito interessan-
te em termos acústicos.

Palavras-chave:
Propagação Acústica; Água Modal; Atlântico 
Sul.

ABSTRACT

Mode waters correspond to large vo-
lumes of water with homogeneous vertical 
structure spread over extensive and thick 
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layers of the upper oceans. Although well in-
vestigated in the Northern Hemisphere, it still 
not well known in the South Atlantic, including 
its formation processes, as well as an esti-
mation of its average volume, variability and 
periodicity. The thermohaline homogeneity of 
this phenomenon is the motivation for the rea-
lization of this work, which aims to investigate 
the influence of Subtropical Mode Waters in 
the acoustic propagation in the South Atlantic 
by identifying them from collected in situ data 
and the use of numerical models of propaga-
tion of sound in the sea. It was possible to ob-
serve, by simulations carried out with TRACEO 
ray tracing model, the refractory aspect of this 
large volume of water to the emission of acous-
tic sources positioned at different coordinates 
and depths. Phenomena such as ducts forma-
tion in medium depths, shadow zones and 
other intensification or weakening of acoustic 
energy could be realized due to the different 
geometric parameters prescribed to the model, 
showing that Subtropical Mode Waters are a 
very interesting scenario in acoustic terms. 

Keywords: 
Acoustic Propagation; Mode Water; South 
Atlantic.

1.  INTRODUÇÃO

Por suas características termodinâmi-
cas, algumas regiões dos oceanos favorecem 
particularmente a formação de águas modais, 
constituídas por um grande volume de água do 
mar que se destaca em relação a sua vizinhan-
ça por possuir características homogêneas por 
toda sua extensão, tanto horizontal quanto ver-
tical. As regiões de encontro de Correntes de 
Contorno Oeste (CCO), no limite mais próximo 
dos polos nos giros subtropicais, constituem 
exemplos típicos de áreas de formação de um 
tipo específico de água modal, a subtropical. 
No Atlântico Sudoeste essa região de encontro 

recebe o nome de Confluência Brasil-Malvinas 
(CBM) e ocorre aproximadamente entre as lati-
tudes de 36°S e 38°S, onde a Corrente do Brasil 
(CB) se afasta da costa, devido ao encontro de 
suas águas quentes e salinas com as águas de 
origem subpolar da Corrente das Malvinas (CM) 
(GARZOLI & GARRAFO, 1989).

A região da CBM congrega diversos fato-
res da termodinâmica regional: no oceano ocor-
re uma intensa troca de calor devido ao encon-
tro de correntes cujas características são muito 
contrastantes, além disso, sobre essa região a 
circulação atmosférica transporta massas de ar 
polar frio e seco. Como resultado, o oceano per-
de calor para a atmosfera, ou seja, o balanço 
negativo de calor total do oceano para a atmos-
fera que ocorre durante o inverno é o gatilho 
para a formação de grandes volumes de águas 
modais nessas regiões. Essa perda de calor do 
oceano redunda no decréscimo do empuxo 
destas massas d’água formadas, provocando o 
movimento das mesmas da superfície para ca-
madas abaixo da superfície. Assim, águas res-
friadas na superfície são deslocadas para baixo 
devido a esse processo convectivo.

O movimento convectivo gerado durante 
os invernos incrementa a mistura vertical das 
camadas da superfície até o fundo da camada 
de mistura, provocando o espessamento dessa 
camada em relação ao observado nas outras es-
tações do ano. Nas regiões propícias à formação 
de água modal, a camada de mistura comumen-
te formada tende a ser mais profunda especifi-
camente devido à intensidade dos processos de 
perda de calor pela superfície (SATO & POLITO, 
2014). Posteriormente, com o desenvolvimento 
da termoclina sazonal, durante a primavera e o 
verão a reestratificação das camadas superiores 
provoca o isolamento da superfície dessa cama-
da de mistura profunda gerada no inverno. Com 
isso, têm-se a água modal formada e confinada 
abaixo da termoclina sazonal e acima da termo-
clina permanente, com suas temperatura, sali-
nidade e vorticidade potencial características 
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homogêneas e bem definidas (PROVOST et al. 
1999). Ao longo do ano, esse volume de água 
modal, estando sujeito à ação da dinâmica da 
circulação local, sofrerá advecção ao longo de 
sua isopicnal e dissipação, provocando sua mi-
gração para regiões distantes de seu local de 
formação (DOUGLASS et al., 2013).

Assim sendo, a região compreendida en-
tre o fluxo principal da Corrente do Brasil (CB) e 
o seu lóbulo de retroflexão apresenta aspectos 
propícios para a formação de um espesso volu-
me de água modal ao norte da frente e no lado 
mais quente desta, onde se encontra a CB. Tal 
região tem ainda potencializada sua capacidade 
de formação desta água modal devido à grande 
perda de calor latente ocorrida durante o inver-
no conforme mencionado anteriormente.

A influência na acústica submarina de 
grandes áreas contendo fluidos homogêneos, 
tais como as regiões que contêm águas modais, 
pode ser significativa e dessa forma é funda-
mental para o correto emprego do som para o 
monitoramento de processos oceânicos.

De uso já consagrado para detecção, 
identificação e comunicação submarina, o 
som constitui uma importante ferramenta de 
sensoriamento remoto. A aplicação de técni-
cas acústicas para sensoriamento remoto do 
oceano se enquadra na chamada Oceanografia 
Acústica (CLAY & MEDWIN, 1977; MEDWIN 
& CLAY, 1997; ETTER, 2003). A Oceanografia 
Acústica tem como objetivo principal a utiliza-
ção, ativa ou passiva, do som, com o intuito de 
estudar os parâmetros e processos físicos, ge-
ológicos, biológicos e químicos do mar. Vários 
métodos acústicos são usados para o estudo 
de diversos tipos de processos oceanográficos. 
Com caráter interdisciplinar, a Oceanografia 
Acústica contribui para o estudo de fenôme-
nos e propriedades investigados em diversos 
ramos da Oceanografia.

A variação vertical de temperatura afe-
ta, consideravelmente, a propagação acústica 
no mar e, por conseguinte, o desempenho de 

sistemas SONAR (do inglês Sound NAvigation 
and Ranging). Gradientes de salinidade também 
afetam a velocidade do som, mas seus efeitos, 
na maior parte dos casos, podem ser despre-
zados quando comparados aos efeitos dos 
gradientes de temperatura (CLAY & MEDWIN, 
1977). Um dos obstáculos que impede a ade-
quada caracterização da variabilidade da tem-
peratura oceânica tem sido a falta de medições 
sinóticas (simultâneas).

A homogeneidade termohalina caracte-
rística da Água Modal Subtropical (AMST), por 
sua vez, provoca (dentro da camada de ocor-
rência da AMST) o ligeiro aumento da velocida-
de do som com a profundidade. Tal afirmativa 
pode ser facilmente demonstrada em função da 
dependência dos termos de temperatura (T), sa-
linidade (S) e profundidade (z) na expressão da 
velocidade de propagação do som (c) (MEDWIN 
& CLAY, 1997), conforme a seguir:

c = 1449,2 + 4,6 T – 0,055 T2 + 0,00029 
T3 + (1,34 – 0,01 T) (S – 35) + 0,016 z

Abaixo da camada de ocorrência da 
AMST, a temperatura da água diminui lenta-
mente até alcançar a temperatura típica da ca-
mada profunda. Nessa região, a velocidade do 
som tende também a diminuir com a profundi-
dade. Esse padrão provoca, devido ao efeito da 
refração, a curvatura dos raios sonoros para o 
fundo e, consequentemente, redução do alcan-
ce da energia acústica em distância horizontal e 
formação de áreas de sombra.

Por outro lado, fontes acústicas posi-
cionadas em profundidades correspondentes 
a pontos de mínimos locais de velocidade do 
som dentro da camada de ocorrência da AMST 
podem sofrer os efeitos de dutos sonoros em 
profundidades de algumas centenas de metros, 
ocasionando a propagação acústica a grandes 
distâncias (sobretudo com o uso de baixas fre-
quências). Tais peculiaridades da propagação 
sonora associadas ao fenômeno da AMST e 
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também ao aspecto do relevo submarino local 
credenciam as Águas Modais como um vasto e 
intrigante campo de pesquisa.

2.  METODOLOGIA
2.1. ESTRATÉGIA AMOSTRAL

 
Para este estudo, foi utilizado um con-

junto de dados composto por médias mensais 
de temperatura e salinidade obtidas a partir de 
dados hidrográficos in situ, oriundos do siste-
ma In Situ Analysis System (ISAS) (GAILLARD 
et al., 2009) desenvolvido e mantido pelo 
Laboratoire de Physique dês Océans (LPO) per-
tencente ao Institut Français de Recherche pour 
L’exploitation de La Mer (Ifremer) e coletados 
por meio de perfiladores Argo, CTD (do inglês 
Conductivity, Temperature and Depth) e XBT (do 

inglês eXpendable BathyThermograph) para de-
tecção da AMST no sudoeste do Atlântico Sul, 
no período de 2002 a 2012.

O mapa da frequência em que um deter-
minado ponto no espaço apresenta um perfil 
com amostras da AMST (persistência) nos meses 
de abril e maio do período de dez anos supraci-
tado (figura 1) serviu de referência para o plane-
jamento das 45 estações oceanográficas do cru-
zeiro, na área compreendida entre as latitudes 
de 30° e 38°S e as longitudes de 30° e 40°W, 
realizadas pelo Navio Hidroceanográfico (NHo) 
“Cruzeiro do Sul” (H-38), da Marinha do Brasil 
(MB), entre 1º de abril e 8 de maio de 2015. Essa 
campanha constituiu o primeiro cruzeiro ocea-
nográfico planejado e conduzido exclusivamen-
te para o estudo de Águas Modais Subtropicais 
no Atlântico Sul de que se tem registro.

Figura 1 – Persistência da AMST em % de ocorrências ao longo de dez anos a partir de médias mensais 
obtidas de observações por dados hidrográficos in situ. As 45 estações planejadas para o cruzeiro 

oceanográfico estão assinaladas pelos retângulos azuis. As áreas em branco indicam que não houve 
ocorrência de água modal durante o referido mês em todos os anos da série temporal (de 2002 a 2012).

2.2. PROCESSAMENTO DE DADOS COLETADOS

Durante o cruzeiro, foram coletados da-
dos em 45 estações oceanográficas com o 

objetivo de obter parâmetros físicos que iden-
tifiquem a AMST possibilitando, também, maior 
compreensão sobre processos que ocorrem na 
região da Confluência Brasil-Malvinas. Para 
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tal, foi utilizado um conjunto CTD-Rosette que, 
além de realizar medições de salinidade (con-
dutividade), temperatura e pressão (profundida-
de), também estava equipado com fluorímetro, 
turbidímetro e sensor de oxigênio dissolvido.

O tratamento inicial dos dados hidrográ-
ficos consistiu na aplicação de um filtro para 
remoção de valores maiores ou menores que 
3 vezes o desvio padrão do trecho de coluna 
de água adjacente. Em seguida, foi realizado o 
cálculo da média em caixas, a fim de fazer com 
que os dados fossem regularmente espaçados 
na vertical, e realizada a interpolação horizon-
tal 2-D por spline suave dos dados obtidos, por 
nível amostrado, de modo a obter a distribuição 
horizontal dos campos de temperatura, salini-
dade e densidade da água do mar numa grade 
regular de 1° X 1°, na área compreendida en-
tre as latitudes de 30°S e 38°S e longitudes de 
30°W a 40°W.

2.3.  DETECÇÃO DA ÁGUA MODAL

Os mapas horizontais interpolados foram 
então sobrepostos, a fim de possibilitar o cálcu-
lo da vorticidade potencial (Q), desprezando a 
parcela devida à vorticidade relativa, sendo Q 
= (f/ρ)(∂ρ/∂z), onde f é o parâmetro de Coriolis, 
ρ é a densidade potencial na camada e z é a 
coordenada vertical (HANAWA & TALLEY, 2001). 
Assim sendo, valores de Q menores que 1,5 X 
10-10m-1s-1 e gradiente vertical de temperatura 
menor que 0,01°C/m foram classificados como 
possíveis amostras de água modal subtropical. 

Posteriormente, apenas para os perfis 
classificados como contendo possíveis amostras 
de água modal subtropical, foi aplicado o crité-
rio de temperatura e salinidade médias de 15,0 
± 0,9°C e 35,6 ± 0,2, respectivamente, a fim 
de detectar aqueles que apresentaram a ocor-
rência confirmada de AMST por esses critérios 
(SATO & POLITO, 2014).

Foi possível observar a anisotropia da 
AMST, com variação das profundidades máxima, 

mínima e espessura da camada variando com a 
latitude da estação oceanográfica. Na longitude 
média da área de estudo (35°W) notadamente 
verificou-se a existência de AMST nas 9 esta-
ções oceanográficas realizadas e de três regiões 
características diferentes.

2.4.  SIMULAÇÕES ACÚSTICAS

Para simulação da propagação acústica 
associada ao fenômeno da AMST na área da 
pesquisa foi adotado o modelo de traçado de 
raios TRACEO (RODRÍGUEZ, 2011), desenvolvi-
do no Laboratório de Processamento de Sinal 
(SiPLAB), Universidade do Algarve, Portugal.

Em modelos acústicos de traçado de raios, 
a solução de raios da Equação de Helmholtz re-
presenta uma aproximação de alta frequência, 
que é baseada na solução da Equação Eikonal 
para a fase da onda propagante e da equação 
de transporte, que considera a amplitude das 
ondas. Modelos de raios possuem cálculo rápido 
e permitem incorporar facilmente os efeitos das 
variações de velocidade do som e as variações de 
contorno de larga escala. A aproximação WKBJ 
(Wentzel, Kramers, Brillouin e Jeffreys) pode ser 
usada adicionalmente para a construção de mo-
dos de propagação. As principais desvantagens 
dos modelos de raios estão relacionadas com o 
colapso da solução na vizinhança de pontos fo-
cais e de cáusticas e também com a sua incapaci-
dade de lidar com a difração (RODRÍGUEZ, 2011).

Nas simulações, para o cálculo dos perfis 
de velocidade do som, foi empregada a fórmula 
de Mackenzie com nove termos (MACKENZIE, 
1981) e os dados de profundidade, temperatura 
e salinidade coletados pelas 9 estações oceano-
gráficas localizadas sobre a longitude de 35ºW 
(estações 19 a 27). A escolha da longitude de 
35ºW deve-se à maior ocorrência de AMST nas 
estações lá posicionadas e à notável variação 
meridional observada nessa longitude.

Os perfis de velocidade do som nos 
pontos das estações 19 a 27 podem ser 



Anais Hidrográficos   /    DH3   /   LXXII

131

ARTIGOS

visualizados na figura 2, sendo a estação 
19 localizada no extremo norte da radial de 

35ºW e a estação 27, no extremo sul da mes-
ma radial.

Figura 2 – Perfis de velocidade do som, obtidos por meio da expressão de Mackenzie, 
a partir dos dados coletados pelas estações oceanográficas 19 a 27, sobre a radial 35ºW.

Na construção do campo de velocidade 
do som considerado nas simulações, eventu-
ais ausências de dados medidos (observadas 
nas estações 20 e 27 abaixo da profundidade 
de 402m) foram substituídas por dados in-
terpolados horizontalmente por spline suave. 
Adicionalmente, de modo a evitar que o modelo 
acústico apresente instabilidades numéricas, os 

dados dos 9 perfis de velocidade do som foram 
amaciados por meio de média móvel centrada 
com 50 pontos de cálculo. O campo de velocida-
de do som (m/s) ao longo da longitude de 35ºW, 
plotado no sentido N-S, a partir da estação mais 
ao norte (estação 19, na latitude 30ºS), é repre-
sentado no gráfico em forma de superfície da 
figura 3.

Figura 3 – Campo de velocidade de propagação do som (m/s) empregado nas simulações representativo 
da área de pesquisa sobre a longitude de 35ºW, na direção N-S, a partir da estação mais ao norte 

(estação 19, latitude 30ºS).
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No campo de velocidade do som apre-
sentado, pode-se notar com maior nitidez a 
existência de uma camada onde as variações 
da velocidade são mais sutis (faixa entre 1500 
e 1510 m/s, predominantemente esverdeado e 
amarelado na barra de cores). Tal camada é mais 
larga nas estações intermediárias (parte central 
do gráfico, correspondente à estação 23) e tende 
a afinar nas estações extremas (partes laterais 
do gráfico, correspondente às estações 19 e 27). 
Adicionalmente, percebe-se que essa camada é 
mais rasa ao sul (lado direito do gráfico) e afunda 
em direção ao norte (lado esquerdo do gráfico), 
corroborando com os pontos onde ocorre a maior 
incidência da AMST conforme será apresentado 
mais adiante no item 3.

Outro parâmetro ambiental de grande 
importância a ser prescrito para o modelo (prin-
cipalmente em regiões de águas rasas) são as 
propriedades geoacústicas do fundo. Devido 
à indisponibilidade de dados geomorfológicos 
nos pontos das estações oceanográficas, foram 

empregados dados coletados nas proximidades 
da Elevação do Rio Grande, oriundos de amos-
tras de fundo existentes no Banco de Dados 
Cartográficos da Marinha do Brasil (Hydrographic 
Production Database – HPD / SISGEO), os quais 
foram obtidos junto ao Banco Nacional de Dados 
Oceanográficos (BNDO). A descrição das amos-
tras sedimentares desses dados indica a predo-
minância de tipos de fundo de lama em cerca de 
70% dos pontos de coleta. Algumas amostras co-
letadas em pontos mais próximos da Elevação do 
Rio Grande indicam a existência de rochas.

Assim sendo, na definição das proprie-
dades geoacústicas do fundo a serem prescri-
tas para o modelo acústico, foi adotada uma 
interface não-homogênea com tipo de fundo 
de rocha nas proximidades da Elevação do Rio 
Grande e tipo de fundo de lama para os demais 
pontos do domínio de modelagem. Os valores 
das propriedades geoacústicas prescritas para 
o modelo foram obtidos de HAMILTON (1970) e 
JENSEN et al. (2011). São eles: 

                                                                           TIPO DE FUNDO
     PROPRIEDADE 

ROCHA LAMA

Velocidade compressional de propagação da onda (cp) 1950 m/s 1519 m/s

1,42 g/cm3Velocidade laminar de propagação da onda (cs) 600 m/s 90 m/s

Atenuação compressional da onda (ap)2,10 g/cm3
Densidade (ρ)

0,4 dB/λ 0,2 dB/λ

Atenuação laminar da onda (as) 1,0 dB/λ 1,0 dB/λ

A escolha da frequência da onda sonora 
emitida pela fonte acústica interfere significa-
tivamente na propagação da energia acústica. 
Frequências mais altas estão mais sujeitas a 
perdas por atenuação (absorção e espalha-
mento), porém interagem menos com o fundo. 
O uso de frequências mais baixas é indicado 
quando há interesse na propagação de longo 
alcance, porém exige maior rigor na prescrição 
das propriedades das diferentes camadas que 
compõem o fundo (JENSEN et al. 2011). Além 

disso, frequências mais baixas estão mais sujei-
tas à interferência por ruído, demandam o uso 
de transdutores maiores e implicam no uso de 
sinais com bandas mais estreitas.

Para atender aos objetivos do presen-
te trabalho, foram adotadas duas frequências: 
uma baixa, de 70 Hz, correspondente ao ruído 
de rotação do hélice de um navio, e outra alta, 
de 4 kHz, correspondente à frequência de emis-
são do transdutor de um equipamento sonar ou 
ecobatímetro. A profundidade da fonte variou 
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de modo a simular um navio na superfície (zs = 
7m), a cota de operação de um submarino sub-
merso (zs = 300m) ou a profundidade corres-
pondente a um mínimo local de velocidade do 
som dentro da camada de ocorrência da AMST 
(zs = 275,5m), cenário indicado para trabalhos 
de monitoramento de processos oceânicos. A 
geometria do domínio de modelagem (distân-
cias e profundidades) foi definida de acordo 
com as coordenadas geográficas e profundida-
des locais nos pontos das estações oceanográ-
ficas 19 a 27.

No presente trabalho, foram adotados 
cálculos dependentes da distância (range-
-dependent), em função da variação hori-
zontal não-homogênea dos parâmetros de 
velocidade do som, propriedades do fundo 
e batimetria. Ressalta-se que, por outro la-
do, o uso de cálculos independentes da dis-
tância (range-independent) constitui uma 
aproximação simplificada que considera am-
bientes horizontalmente estratificados. De 
fato, existe sempre algum grau de variação 
lateral no oceano, o que pode influenciar 

determinantemente o padrão do campo acús-
tico (JENSEN et al., 2011).

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os mapas da distribuição horizontal de 
volume, espessura, profundidades máximas e 
mínimas da camada de AMST detectada por 
meio dos dados interpolados das 45 estações 
oceanográficas (figura 4) demonstraram a exis-
tência da AMST em menores profundidades 
(~100m) na porção SE da área de estudo, com 
maior espessura da camada na porção interme-
diária e ocorrência em regiões mais profundas 
(de 250 a 330m) na porção NW.

As posições dos perfis selecionados após o 
último critério foram plotadas em seções meridio-
nais de temperatura, salinidade, densidade e oxi-
gênio, para cada grau de longitude entre 30°W 
e 40°W, com anotação da espessura da camada 
observada no perfil. Tais seções evidenciam a 
existência de três setores distintos na camada de 
AMST, conforme o observado nos mapas de dis-
tribuição horizontal da AMST na área de estudo. 

Figura 4 – Mapa horizontal de profundidades máxima e mínima em metros (painéis “a” e “b”), 
espessura em metros e volume (em m3) (painéis “c” e “d”), da camada de AMST 

observada em cada ponto da área de estudo.
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A figura 5 apresenta a seção meridional de temperatura (°C) na longitude de 35°W.

Figura 5 – Seção meridional de temperatura (°C) na longitude 35°W, entre as latitudes de 29°S e 39°S, com os 
pontos selecionados como amostras de AMST, nas estações oceanográficas, marcados em azul.

A avaliação inicial da propagação acús-
tica ao longo da seção meridional na longi-
tude 35°W pode ser observada na figura 6, 
por meio da pressão acústica, considerando 
um perfil de velocidade do som tipo isove-
locidade e uma fonte acústica transmitindo 
um sinal na frequência de 70 Hz. A fonte foi 

posicionada na estação 19 (30ºS / 35ºW), na 
profundidade de 7m. Ressalta-se que, em 
propagação acústica, a perda na transmissão 
(transmission loss, TL) é normalmente plotada 
ao invés da pressão acústica complexa – pro-
cedimento esse que foi adotado ao longo de 
todo o trabalho.
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Figura 6 – Variação da pressão acústica ao longo da radial 35ºW, considerando uma fonte acústica 
posicionada no ponto da estação 19 e um perfil de velocidade do som de isovelocidade.

No cenário ilustrado pela figura 6, as 
encostas da Elevação do Rio Grande, devido à 
boa refletividade das rochas que as compõem, 
funcionam como uma espécie de “espalhador” 
de raios na horizontal, concentrando parte da 
energia sonora na região anterior à Elevação. 
Naturalmente, posicionando-se a fonte acústica 
em pontos distintos ao longo da radial de 35°W, 
diferentes padrões de propagação acústica se-
rão obtidos.

De modo a otimizar o uso do modelo 
TRACEO e permitir uma melhor percepção dos 

efeitos do perfil real de velocidade do som ca-
racterístico da AMST na propagação acústica, a 
dimensão do domínio de modelagem foi reduzi-
da para 150 km na distância horizontal ao invés 
dos quase 890 km iniciais que separam as esta-
ções 19 e 27. Dessa forma, um primeiro cenário 
foi simulado com a fonte acústica posicionada 
no ponto correspondente à estação 20 (31ºS / 
35ºW), na profundidade de 7m, em uma área 
de profundidade local de cerca de 650m, sobre 
a Elevação do Rio Grande. A figura 7 apresenta 
o traçado de raios calculado pelo modelo.

Figura 7 – (a) Trajetória dos raios sonoros considerando uma fonte acústica 
posicionada sobre o ponto da estação 20, na profundidade de 7 m, no 

sentido sul da radial 35ºW (b) Zoom na região próxima à fonte.

(a)

(b)
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Na figura 7(a), pode-se notar o grande po-
der refrativo dos raios, principalmente na camada 
d`água situada entre as profundidades de cerca 
de 50 e 500m, camada que engloba as profundi-
dades com ocorrência da AMST. Governado pela 
bem conhecida Lei de Snell, o efeito da refração 
tende a curvar localmente o feixe sonoro para re-
giões de menor velocidade de propagação.

A refração é função do ângulo de incidên-
cia dos raios através de meios dotados de di-
ferentes valores de velocidade de propagação. 
Dessa forma, na situação aqui ilustrada (figura 
7(b)), os raios lançados com maior inclinação em 
relação à horizontal tendem a ser curvados di-
retamente para baixo, interagindo com o fundo. 
Raios com inclinação mais próxima da horizontal 
tendem a ser curvados para cima, interagindo 
sucessivamente com a superfície, sendo depois 
novamente refratados e gerando assim um duto 

sonoro de superfície. Tal padrão de propagação 
é muito comum e típico de situações em que a 
temperatura (e consecutivamente a velocidade 
de propagação) aumenta com a profundidade 
na camada de mistura e, abaixo dela, decresce 
continuamente na termoclina permanente.

O aspecto mais interessante do padrão de 
propagação ocorreu após a distância de 40 km 
da fonte (figura 7(a)), onde os raios refletidos 
pelo fundo não mais interagiam com a super-
fície e foram refratados de volta para baixo, o 
que gerou, a partir dessa distância, uma imensa 
zona de sombra na superfície, atingindo profun-
didades desde 40 até cerca de 600m.

A plotagem da pressão acústica (figura 8) 
também destaca os efeitos da refração (cores 
avermelhadas com aspecto de “M”) e a forma-
ção da zona de sombra na superfície (cores azu-
ladas no canto direito superior da plotagem).

Figura 8 –Variação da pressão acústica considerando uma fonte acústica posicionada sobre o ponto da 
estação 20, na profundidade de 7 m, no sentido sul da radial 35ºW.

Mudando-se o cenário para o correspon-
dente à estação 22 (lat. 33ºS, long. 35ºW), a 
alteração do relevo submarino (decorrente do 
afastamento da Elevação do Rio Grande) faz 

com que a zona de sombra de superfície receba 
uma ensonificação maior em comparação com 
o cenário anterior, principalmente em função da 
energia acústica refletida pelo fundo (figura 9).
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Figura 9 – Trajetória dos raios sonoros considerando uma fonte acústica posicionada sobre o ponto da  
estação 22, na profundidade de 275,5 m, no sentido sul da radial 35ºW.

Nessa situação, o fundo é de lama, consi-
derado um refletor ruim; além disso, as profun-
didades aqui envolvidas são grandes (~4.000m) 
o que exige que o feixe acústico percorra uma 
longa distância até retornar à superfície. Dessa 
forma, as perdas geométricas e por atenuação 
também serão maiores (sobretudo com o uso 

de altas frequências), o que faz com que a maior 
parte da energia acústica seja dissipada já mes-
mo antes da primeira interação com a superfície. 
As figura 10 (a) e (b) ilustram esse fato para uma 
fonte emitindo respectivamente nas frequências 
de 70Hz e 4kHz, evidenciando a maior atenuação 
da alta frequência. 

(a) (b)
Figura 10 –Variação da pressão acústica considerando uma fonte acústica posicionada sobre o ponto da 

estação 22, na profundidade de 275,5 m, no sentido sul da radial 35ºW.

Adicionalmente, percebe-se nas figura 9, 
figura 10 (a) e (b) uma intensificação da ener-
gia acústica ao longo da profundidade da fon-
te (zs = 275,5 m), devido à ocorrência de um 
duto sonoro nessa profundidade. Os efeitos do 

duto podem ser notados até distâncias de apro-
ximadamente 120 km da fonte. Destaca-se que, 
nessa simulação, a fonte foi propositalmente 
posicionada na profundidade correspondente 
a um ponto de mínimo local de velocidade do 
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som, dentro da camada de ocorrência da AMST. 
O aprisionamento da energia na profundidade 
da fonte ocorre em função da refração dos raios 
nas camadas adjacentes (de menor velocidade 
de propagação), o que faz com que a energia 
acústica seja poupada das perdas decorrentes 
das interações com o fundo (bastante absorven-
te nessa situação) e com a superfície.

Um terceiro e último cenário é apre-
sentado a seguir, no ponto correspondente 
à estação 23 (34ºS / 35ºW), onde uma fonte, 
transmitindo nas frequências de 70Hz e 4kHz), 

foi posicionada em uma profundidade de 300 
m (profundidade próxima ao limite inferior da 
camada de ocorrência da AMST nessa estação 
e também equivalente à cota de operação de 
um submarino submerso). As figura 11 (a) e (b) 
evidenciam a ocorrência de um padrão de pro-
pagação fortemente influenciado pela refração 
para baixo, onde todos os raios sonoros têm su-
as trajetórias desviadas para o fundo em função 
da permanente diminuição da temperatura (e 
por conseguinte da velocidade de propagação) 
com o aumento da profundidade. 

(a) (b)
Figura 11 – Variação da pressão acústica considerando uma fonte acústica posicionada sobre o ponto da 

estação 23, na profundidade de 300 m, no sentido sul da radial 35ºW.

Pela análise das figura 11 (a) e (b), pode-
-se perceber o reduzido alcance da energia 
acústica na superfície, alcançando perdas na 
transmissão próximas a 100 dB em distâncias 
de cerca de 15 km na superfície com o uso da 
frequência de 70 Hz e de apenas 10 km, com o 
uso da frequência de 4 kHz.

4.  CONCLUSÕES

Os dados coletados no cruzeiro permiti-
ram observar a existência de uma espessa ca-
mada de água modal na área de estudo, com 
variação meridional da sua posição vertical na 
coluna d’água. Por tratar-se de um fenômeno 
diretamente relacionado com a interação oce-
ano-atmosfera, é plausível considerar que as 
menores profundidades iniciais observadas ao 
sul da área de estudo se devem à existência de 

AMST formada recentemente e mais próxima 
da região de formação, quando comparadas às 
maiores profundidades de ocorrência observa-
das ao norte da área de estudo, possivelmente 
associadas à AMST mais antiga. As espessuras 
maiores existentes na porção central da área 
denotam uma zona de transição em que ocorre 
o acúmulo maior de volumes de AMST forma-
dos em diferentes invernos.

A ocorrência da AMST na área de pes-
quisa, com sua estrutura vertical aproximada-
mente homogênea, retrata um cenário acústico 
bastante atraente, com peculiaridades altamen-
te dependentes do aspecto do perfil de veloci-
dade do som e da escolha do posicionamento 
da fonte acústica (posicionamento horizontal e 
profundidade). Em todas as simulações realiza-
das, notou-se o aspecto refratário da camada 
da AMST, o que acarreta grandes variações 
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nas trajetórias dos raios sonoros e, consecu-
tivamente, na propagação da energia acústi-
ca em função de pequenos deslocamentos na 
profundidade da fonte. Os efeitos decorrentes 
do posicionamento horizontal da fonte acústica 
são, naturalmente, mais perceptíveis nas pro-
fundidades mais rasas, em regiões mais próxi-
mas das encostas da Elevação do Rio Grande, 
em função das alterações no relevo submarino 
lá existentes e da maior interação com o fundo 
bom refletor característico das encostas.

Há de se considerar que existem inúme-
ras combinações de parâmetros os quais, por 
sua vez, produzem diversos cenários acústicos 
distintos a serem modelados. As simulações 
selecionadas no presente trabalho indicam, em 
função da variação do posicionamento horizon-
tal e da profundidade da fonte, fenômenos de 
formação de zonas de sombra na superfície, du-
tos sonoros dentro da camada da AMST ou re-
dução do alcance na superfície devido ao desvio 
da energia sonora para o fundo. Assim sendo, 
em decorrência dos diferentes padrões de pro-
pagação encontrados, o estudo da acústica na 
AMST apresenta um caráter múltiplo, podendo 

ter aplicações em pesquisas de Geoacústica, 
Oceanografia Acústica (monitoramento ambien-
tal) e na detecção de alvos.

Sugere-se, para futuros trabalhos, a reali-
zação de novas pesquisas, por meio de cruzeiros 
oceanográficos periódicos que permitam o es-
tudo da variabilidade da AMST, possivelmente 
incluindo o lançamento de fontes acústicas com 
frequências diferenciadas e arrays de receptores 
dentro da camada da AMST e o uso de outros 
modelos de propagação acústica que adotem a 
estratégia de solução por modos normais, a fim 
de comparar os resultados obtidos pelo modelo 
de traçado de raios e melhorar a acurácia dos 
resultados em baixas frequências.
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REFLEXÕES SOBRE A DOCÊNCIA DO 
ENSINO SUPERIOR

 Prof. Antonio Vieira Martins1 

RESUMO

Neste artigo o autor faz reflexões sobre o 
papel do professor de ensino superior e enfatiza 
a importância da competência pedagógica como 
um dos principais fatores para o seu desempenho 
no processo ensino-aprendizagem. A elaboração 
e a gestão do currículo são discutidas levando 
em conta o efeito dos avanços científicos e tecno-
lógicos de modo a aumentar o período de tem-
po entre suas alterações consecutivas. Destaca a 
importância da integração horizontal e vertical 
das disciplinas visando à qualidade da formação 
profissional do aluno. Põe em evidência  quais 
competências pedagógicas são necessárias para 
que o professor colabore, efetivamente, com o 
processo de aprendizagem de seus alunos. Nas 
considerações finais, o autor enfatiza que o aluno 
deve ser preparado para a aprendizagem contí-
nua, quer como autodidata, quer em cursos de 
atualização. Conclui o artigo destacando que o 
embarque em navios hidroceanográficos, ao ter-
minar o CAHO, tem para o oficial Hidrógrafo a 
importância da Residência Médica na formação 
do médico.

Palavras-chave: Docência. Ensino Superior

ABSTRACT

In this article the author reflects on the 
teacher’s role of higher education and emphasizes 

the importance of teacher competence as a major 
factor for their performance in the teaching-lear-
ning process. Emphasizes the importance and of 
teacher competence as a major factor for Their 
performance in the teaching-learning process. It 
highlights the importance of horizontal and verti-
cal integration of disciplines aiming at the quality 
of vocational training of the student. Highlights 
pedagogical skills which are necessary for the 
teacher to collaborate effectively with the lear-
ning process of their students. In closing remarks, 
the author emphasizes that students should be 
prepared for lifelong learning, either by himself 
or in refresher courses. Concludes the article hi-
ghlighting that the shipment in hydro ships, to 
finish the CAHO, has for the official Hydrographer 
the importance of medical residency in medical 
training. 

Keywords: Teaching. Higher education

1.  Introdução

Durante, praticamente, dois terços  do 
século XX, os conhecimentos adquiridos nos 
cursos superiores eram suficientes para atender 
ao tempo de vida útil da maioria das profissões. 
As mudanças na ciência e na tecnologia eram 
lentas e graduais permitindo que o profissio-
nal as assimilasse com os conhecimentos ad-
quiridos no curso de graduação e ao longo da 
sua vivência profissional. No caso da docência,  

1MSc Geomática, Engenheiro Cartógrafo e Civil, Professor Aposentado da UERJ e da DHN.



DHN  –  Diretoria de Hidrografia e Navegação 

142

cabe  a  pergunta:  como eram selecionados   
os  professores universitários  naquela época? 
Na maioria  dos  casos   eram   selecionados  
por  indicação,   com base  na   experiência   e   
na   competência  no   exercício   de  sua   pro-
fissão. Na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ, o autor foi professor da disci-
plina Topografia Aplicada à Engenharia e da 
equipe da disciplina Estradas e Transportes. Na 
Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, no 
início lecionou Geodésia e Aerofotogrametria. 
Quando esta disciplina  passou a fazer parte 
de outra mais ampla, o Sensoriamento Remoto, 
deixou de lecioná-la e assumiu, no seu lugar, 
a disciplina Projeções Cartográficas. Sendo gra-
duado em engenharia, para o autor, o exercí-
cio no magistério foi um desafio. Que paralelo 
poderia ser feito entre o exercício da profissão 
de engenheiro e o papel de professor do ensino 
superior? Este artigo procura evidenciar que a 
vivência profissional, aliada à  competência pe-
dagógica, facilita o exercício da docência no en-
sino superior e aumenta a eficácia do processo 
ensino-aprendizagem.

Diferente do professor do ensino de nível 
médio, cuja formação pedagógica deve ser de-
senvolvida no curso de Licenciatura, o professor 
do nível superior, embora atualmente, quase 
sempre sendo Mestre e/ou Doutor, nem sempre 
tem aproximação com as abordagens ou con-
cepções de ensino-aprendizagem que o habili-
tem a exercer a docência com a mesma eficiên-
cia com que exerce, ou exerceu, sua profissão 
de origem [VALENTE, 2015].

O artigo aborda situações para reflexão 
como, por exemplo, qual modelo estrutural de 
ensino seria mais adequado para a formação de 
um profissional, de maneira que ele, no futuro, 
tenha condições de absorver os avanços científi-
cos e tecnológicos na sua profissão. Por outro la-
do, esses avanços apontam para as necessárias 
reformulações curriculares. Nesta direção, o ar-
tigo remete para reflexões sobre questões como 
integração horizontal e vertical das disciplinas. 

Ressalta, também, as técnicas de ensino como 
aliadas do professor para facilitar o seu relacio-
namento com os alunos e dos alunos entre si. 
Estes e outros aspectos que contribuem para 
o êxito do processo ensino-aprendizagem são 
apresentados no artigo. Quanto à competência 
pedagógica devemos, inicialmente, recordar a 
estrutura organizacional dos cursos superiores 
no Brasil.

2. A estrutura organizacional dos cur-
sos superiores no Brasil e a competência 
pedagógica

A estrutura organizacional dos cursos su-
periores no Brasil foi feita nos moldes do modelo 
napoleônico – cursos profissionalizantes que ti-
nham como premissa “quem sabe, sabe ensinar”. 
As faculdades se voltavam diretamente para a 
formação de profissionais que exerceriam deter-
minadas profissões. Os currículos eram seriados e 
os conteúdos programáticos das disciplinas aten-
diam ao interesse imediato do exercício daquela 
profissão. Neste modelo, o processo de ensino 
contava com o professor, que detinha os conhe-
cimentos e a experiência profissionais a serem 
transmitidos para os alunos. Algumas avaliações 
parciais e a do final do ano indicavam se o aluno 
estava apto para o ano seguinte. Em caso de re-
provação em um número mínimo de disciplinas, 
tinha uma segunda época para essas avaliações, 
logo após às férias escolares. Se fosse reprovado, 
repetia o ano. No decorrer do curso, se estas si-
tuações atingissem certa quantidade de vezes, o 
aluno era jubilado. Ao ser reprovado, mesmo que 
fosse em uma única disciplina, ele repetia o ano 
e teria que, novamente, se submeter a todas as 
avaliações. No último ano do curso, se aprovado, 
recebia um diploma ou certificado que lhe asse-
gurava o direito ao exercício da profissão. 

Como alternativa ao regime seriado, a 
maioria das faculdades civis adotou o regime 
de créditos no qual o aluno, se reprovado em 
alguma(s) disciplina(s) pode prosseguir o curso no 
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semestre seguinte, tendo que se submeter, nova-
mente, a avaliações nessa(s) disciplina(s). Outra 
diferença entre o regime seriado e o de créditos 
é quanto aos pré-requisitos das disciplinas: no de 
crédito, procurou-se torná-los mínimos deixando 
por conta do aluno a escolha de quais disciplinas 
cursar em cada semestre, limitando-as a uma de-
terminada quantidade. Como consequência, foi 
eliminado o conceito de “turma” e a cada se-
mestre o professor recebe uma quantidade de 
alunos que, em conjunto, varre um considerável 
espectro da grade curricular. A homogeneidade 
ficou, de certa forma prejudicada, exigindo do 
professor a tentativa de restaurá-la para dar mais 
eficácia ao ensino. O autor vivenciou estes dois 
regimes: na sua primeira graduação em enge-
nharia cartográfica  era o seriado e, na segunda, 
em engenharia civil, era o de crédito. Como pro-
fessor universitário desde 1976, atuou algumas 
vezes como orientador dos alunos na época da 
escolha de disciplinas. Alguns se “especializa-
vam” a partir do 5o período letivo, mostrando-se 
seletivos na escolha das disciplinas. Por exemplo, 
dentre as várias ênfases que o curso de enge-
nharia civil oferecia aos alunos nos dois últimos 
semestres, eles priorizavam aquelas disciplinas 
que, a seu juízo, estavam ligadas à ênfase que 
ele já havia, particularmente, escolhido. As ou-
tras, segundo ele, eram obstáculos a serem ven-
cidos e eram selecionadas sem qualquer critério. 
Os professores-orientadores tentavam persuadi-
-los citando-lhes as atribuições do engenheiro 
civil e que, no futuro, eles sentiriam dificuldades 
de  atuar em áreas que negligenciaram ao longo 
do curso. Este seria o preço que teriam de pagar.

3.  Os requisitos para o ingresso no magis-
tério superior

Dentre os profissionais formados por 
aquele modelo estrutural de ensino, alguns 
se dedicam ao magistério superior. No início 
da metade do século passado era reduzida a 
oferta de cursos de mestrado e doutorado no 

Brasil. Poucos profissionais faziam esses cursos 
no exterior. Portanto, o ingresso à carreira de 
professor universitário aceitava para professor 
um profissional apenas graduado e com com-
petência profissional comprovada na área que 
pretendia lecionar. Como ele ensinaria aos seus 
alunos? A única resposta que se pode ter é: da 
mesma maneira que lhe foi ensinado pelos seus 
professores. Mas o mundo mudou e houve uma 
verdadeira revolução no acesso à informação e 
multiplicaram-se os cursos de mestrado e dou-
torado no Brasil. Além disso, os avanços da 
ciência e da tecnologia obrigam que todos os 
profissionais se atualizem continuamente, sob 
pena de não serem mais capazes de exercer a 
sua profissão. Em geral, se um profissional, prin-
cipalmente da área tecnológica, consultar o cur-
rículo e os conteúdos programáticos do curso 
que ele fez há alguns anos, constata o quanto 
sua profissão mudou. O lado bom desta cons-
tatação é que os responsáveis pela faculdade 
ou pelo curso estiveram atentos às alterações 
que teriam que ser feitas para que o profissional 
continuasse a responder pelo que a sociedade 
espera dele. O profissional e o professor preci-
sam passar por transformações de maneira a 
se adaptar às novas exigências do exercício de 
suas profissões, ou seja, eles têm que aprender 
com o camaleão.

4.  O magistério como profissão

Atualmente, a maioria dos professores 
universitários está consciente que para exer-
cer o magistério superior, os conhecimentos 
adquiridos na sua graduação e nos cursos de 
mestrado ou doutorado são uma condição ne-
cessária mas não suficiente. Esse exercício exige 
isso tudo e competência pedagógica, pois ele 
é um educador, alguém que tem a missão de 
colaborar eficientemente para que seus alunos 
aprendam. O cenário se modificou com o ad-
vento da Internet que põe à disposição do aluno 
uma multiplicidade quase infinita de fontes de 
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conhecimento. A velocidade das mudanças na 
ciência e nas tecnologias exigem atualizações 
mais frequentes nos currículos e nos conteúdos 
programáticos das disciplinas. O professor pre-
cisa lançar mão de recursos instrucionais e de 
técnicas de ensino que não existiam e/ou não 
eram exigidas àquele professor de ensino supe-
rior do passado. A docência do ensino superior, 
cada vez mais, apresenta a conotação de pro-
fissionalismo e abandona uma situação em que 
o professor universitário buscava o magistério 
para “complementação salarial” ou para “fazer 
alguma coisa com o tempo livre”. Nessa linha 
de pensamento, a ideia de se ter um professor 
a tempo integral no magistério levanta uma 
questão importante. O professor tem condições 
de se manter no estado da arte com o apoio 
da Instituição de ensino onde leciona? Naquele 
caso da “complementação salarial”, em geral, o 
profissional se mantinha no estado da arte por 
intermédio da instituição onde trabalhava: em-
presas de consultoria, de construção, hospitais, 
escritórios de advocacia, fábricas, laboratórios 
de pesquisa, etc. As suas aulas eram enrique-
cidas com os casos vivenciados por ele. Até 
porque, dentre as atribuições profissionais do 
engenheiro está a de lecionar disciplinas de sua 
especialidade. Os professores dos cursos supe-
riores da Marinha são oriundos dos seus qua-
dros de Oficiais e de profissionais formados por 
universidades civis.

Os engenheiros cartógrafos, da UERJ e 
de outras universidades brasileiras, têm ingres-
sado no quadro técnico da DHN onde, além das 
funções técnicas, podem exercer a docência no 
CAHO e em outros cursos de responsabilidade 
da DHN. A UERJ sempre esteve atenta com a 
questão da atualização dos cursos por ela ofe-
recidos. A atual estrutura curricular da engenha-
ria cartográfica da UERJ, implantada em 1991, 
resulta de atualizações sucessivas do Conselho 
Federal de Educação. A engenharia cartográfica 
da UERJ tem origem na área civil do Curso de 
Engenharia. Ela foi criada em 1965 e desde então 

tem formado engenheiros cartógrafos com habi-
lidades e conhecimentos específicos sobre a ela-
boração e preparação de mapas, plantas e outras 
formas de expressão, bem como sua utilização 
[UERJ, 2015]. Na DHN, o engenheiro cartógrafo 
pode participar de todas as fases dos processos 
de produção de cartas náuticas.

5.  A docência em nível superior e a área 
pedagógica 

Em geral, como já se mencionou anterior-
mente, essa é uma situação crítica na docência 
em nível superior, seja porque alguns professores 
não tiveram oportunidade de ter contato com es-
sa área e/ou a consideravam desnecessária pa-
ra a sua atividade. Entretanto, nos dias atuais, 
onde se experimentam alterações na ciência e 
nas tecnologias, é preciso conhecer o processo 
de ensino-aprendizagem e, no mínimo, dominar 
alguns de seus grandes eixos. Mesmo que as 
atribuições do profissional que está sendo forma-
do não sofram grandes alterações no tempo, as 
novas tecnologias e o conhecimento das ciências 
subjacentes a elas, implicam em alterações de 
currículo e  interligação de disciplinas. Na alte-
ração do currículo podem ser retiradas algumas 
disciplinas e serem introduzidas outras. Segundo 
[MASETO, 2012] o docente de nível superior se 
confronta com questões do tipo: o que é o pro-
cesso ensino-aprendizagem? Como se concebe e 
se gerencia um currículo? Como se integram as 
disciplinas curriculares? Como compreender a re-
lação professor-aluno e aluno-aluno? Como con-
ceber um processo de avaliação e suas técnicas 
para feedback? Quais as tecnologias e técnicas 
de ensino mais apropriadas?

Ao ingressar na DHN, o autor era um da-
queles professores universitários que considera-
vam desnecessária a competência pedagógica. 
Entretanto, por norma do Sistema de Ensino 
Naval, a Diretoria de Ensino da Marinha do 
Brasil-MB obriga que, para ministrar aulas em 
qualquer curso da MB é preciso estar capacitado 
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pelo curso em Técnicas de Ensino no Centro de 
Instrução Almirante Wandenkolk  – CIAW, na 
ilha das Enxadas na baía de Guanabara, no Rio 
de Janeiro (figura acima). Foi nele que o autor 
teve o primeiro contato com a área pedagógica. 
Após o curso houve uma mudança na sua atitu-
de e na sua  forma de pensar. Lidou, entre ou-
tras, com as questões levantadas anteriormente 
e sintetizadas nos itens  a seguir.

5.1 Conceito de processo de ensino 
-aprendizagem

O propósito principal da docência é a 
aprendizagem dos alunos.  É um processo pelo 
qual as  competências, habilidades, conhecimen-
tos e valores são adquiridos e como resultado 
ocorre a mudança de comportamento do aluno. 
Este processo pode ser analisado a partir de dife-
rentes perspectivas, de forma que há diferentes 
teorias de aprendizagem. Estas teorias respon-
dem a questões tais como: quais os princípios 
básicos de uma aprendizagem de pessoas? 

5.2  Concepção e gestão de currículo

Um currículo pode ser caracterizado de 
várias maneiras, uma delas é identificá-lo com 
a distribuição das disciplinas e as respectivas 
cargas horárias. Há docentes que acham que 
não têm de conhecer o currículo do curso que 

lecionam, ou seja, estão convencidos que eles 
foram contratados para lecionar uma disciplina e, 
apenas, devem se reportar às chefias pelas suas 
aulas. Essa atitude é decorrente da falta de pre-
paração pedagógica que lhes permitiria entender 
que a docência do ensino superior pressupõe a 
colaboração com seus pares para a formação de 
determinado profissional. O currículo se constitui 
fundamentalmente pelas disciplinas e atividades 
previstas e cursadas pelos alunos com os profes-
sores, o que implica na necessidade da percep-
ção da ligação de sua disciplina com as demais 
do mesmo curso. Como elas poderão interagir? A 
interdisciplinaridade deve ser uma realidade e a 
organização do currículo deve prever a inserção 
de elementos novos, emergentes, atuais.

Para colaborar na organização de um cur-
rículo o docente deve conhecer as atribuições 
profissionais do aluno, após se graduar. No caso 
da DHN, sendo ela uma organização militar, ele 
deve conhecer sua missão. Ela tem como missão 
apoiar a aplicação do Poder Naval, contribuir 
com a segurança da navegação na área maríti-
ma de interesse do Brasil e nas vias navegáveis 
interiores e, ainda, para projetos nacionais de 
pesquisa realizados em águas jurisdicionais bra-
sileiras resultantes de compromissos internacio-
nais [DHN, 2015].

Os cursos ministrados pela DHN fazem par-
te do Sistema de Ensino Naval e, entre eles, há 

Superintendência de Ensino da DHN
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o Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para 
Oficiais – CAHO, onde o autor atuou como docen-
te na Superintendência de Ensino (figura acima). 
Este curso é o cerne da formação do Hidrógrafo e 
prepara o oficial para o exercício de suas atribui-
ções desde o posto de Primeiro-Tenente até ao de 
Capitão-Tenente. A complementação do currículo 
do CAHO e dos demais cursos de responsabilida-
de da DHN, é feita por meio de cursos expeditos, 
onde os alunos complementam suas funções téc-
nicas relacionadas com as suas atribuições profis-
sionais. Desta maneira, o aluno se mantém per-
manentemente atualizado e o currículo do curso 
mantém as partes das disciplinas que resistem 
mais ao tempo. Assim sendo, as alterações cur-
riculares ocorrem num período de tempo maior. 
Ainda para o atendimento à missão da DHN, há 
um programa de preparação para o exercício 
de funções técnicas avançadas, onde o oficial 
Hidrógrafo complementa sua formação profissio-
nal em cursos de pós-graduação [DHN, 2015].

Uma regra de ouro a ser considerada em 
uma alteração curricular é que ela seja feita por 
quem, realmente, conheça as implicações futu-
ras que essa alteração trará para o profissional, 
pois o erro cometido só será percebido alguns 
anos mais tarde.

Além das avaliações internas, o currículo do 
CAHO é aferido, periodicamente, pela Federação 
Internacional de Topógrafos -FIG, órgão filiado 
à Organização Hidrográfica Internacional -OHI e 
tem sido mantido no padrão mais alto, na cate-
goria “A”. A avaliação curricular é elaborada por 
oficiais hidrógrafos, professores e instrutores da 
DHN. Na Marinha, em geral, a denominação ins-
trutor é dada ao docente militar e professor se 
o docente é civil. Pedagogicamente falando, am-
bos são professores.

5.3  Integração e gestão das disciplinas do 
currículo

Uma disciplina pode ser ministrada por 
um ou vários professores e um professor pode 

ministrar mais de uma disciplina. O professor 
deve compreender o papel curricular da sua 
disciplina pelo qual seu conteúdo é planejado, 
adaptado e modificado de acordo com as novas 
tecnologias disponíveis e os avanços científicos 
na sua área de conhecimento. Por exemplo, com 
o advento do GPS tornou-se prescindível a dis-
ciplina Astronomia de Posição, no currículo do 
CAHO. Entretanto, seus princípios fundamen-
tais poderiam passar para outras disciplinas, 
em benefício da formação do profissional. Em 
Geodésia seriam ensinados: a Esfera Celeste, 
com seus principais sistemas de coordenadas 
celestes e os sistemas de medida do tempo. A 
transformação de coordenadas celestes em co-
ordenadas geográficas, pelo cálculo matricial, 
pode ser usada como motivação para o aluno 
perceber a transformação de coordenadas usa-
da para obter as coordenadas geodésicas de um 
ponto na superfície da Terra, por meio de saté-
lites GPS. Da mesma forma, o aluno percebe-
ria que o sistema de tempo atômico emerge da 
evolução tecnológica e põe em evidência a limi-
tação e a irregularidade do tempo astronômico, 
baseado no movimento de rotação da Terra. O 
ensino da evolução da ciência e das tecnologias 
prepara o aluno para a educação continuada, 
mostrando-lhe  a importância da transferência 
da aprendizagem. 

Por sua vez, a determinação do azimute 
por observação ao Sol poderia ser revisitada 
na disciplina Sistemas de Navegação e Agulhas 
Magnéticas, para a determinação da declinação 
magnética usada para a aferição e correção da 
agulha magnética do navio. Na disciplina Marés 
poderiam ser ensinados os conhecimentos da 
Esfera Celeste relacionados com o movimento 
diurno do Sol e da Lua facilitando a aprendiza-
gem do fenômeno astronômico das marés.

Subjacente às razões destes exemplos, 
há outra  para se manter alguns dos assuntos 
da Astronomia de Posição no currículo: é a hi-
pótese de, se  por algum motivo, os sinais dos 
satélites deixarem de ser transmitidos ou serem 
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deturpados. A partir dos fundamentos da astro-
nomia de posição, um curso expedito fornecerá 
os conhecimentos para que a posição da em-
barcação volte a ser feita por observação aos 
astros. Por uma questão de segurança, não é 
aconselhável se ter apenas o GPS como método 
de determinação de uma posição.

 Em última análise, a integração das dis-
ciplinas é definida de modo a otimizar a apren-
dizagem. Portanto, pode-se admitir que  parte 
do conteúdo de uma disciplina possa estar con-
tida em outra(s). Outro exemplo para explorar 
a interdisciplinaridade é o ensino da disciplina 
Teoria dos Erros. A Teoria dos Erros é fundamen-
tal a  todas as disciplinas que coletam dados 
e fazem seu tratamento estatístico para chegar 
aos valores de suas incertezas. Partindo do prin-
cípio que cada disciplina tem a sua especifici-
dade e os dados são levantados por métodos e 
instrumentos próprios, poderiam ser considera-
das três maneiras de apresentar esta disciplina 
no currículo. Na primeira, ela seria ministrada 
por um único professor que estudaria as espe-
cificidades das outras disciplinas e faria a apli-
cação  da teoria dos erros nelas. Na segunda, 
ela seria deixada a cargo do professor de cada 
disciplina que faria a adaptação da Teoria dos 
Erros à sua disciplina e os respectivos exemplos 
de aplicação.  Na terceira, ela seria lecionada 
por um único professor e ficaria a cargo do alu-
no fazer a  referida adaptação para a discipli-
na  que ele está estudando. Qual destas três 
maneiras resultaria em maior ganho à formação 
profissional do aluno?

Ainda com respeito ao currículo, na DHN, 
há o Sumário das disciplinas do curso que con-
tém o propósito geral do curso e as respectivas 
cargas horárias. A programação de cada disci-
plina é feita no seu Projeto Específico no qual 
constam, além do propósito da disciplina, a sua 
carga horária total, os assuntos a serem leciona-
dos seguidos pelo(s) respectivo(s) propósito(s), 
seu detalhamento em subitens com as respec-
tivas cargas horárias. Nele também constam a 

natureza da aula, se prática ou teórica, os re-
cursos instrucionais cabíveis e as verificações da 
aprendizagem. A programação geral das disci-
plinas é feita por um gráfico que mostra a dis-
tribuição delas ao longo do tempo da duração 
do curso e semanalmente é feito o detalhamen-
to dessa distribuição que é acompanhado por 
um monitor e pelos orientadores pedagógicos. 
O monitor do curso fica encarregado de suprir 
os recursos instrucionais e comunicar, com a 
devida antecedência, ao chefe do ensino, os 
casos em que a Superintendência de Ensino ne-
cessita de recursos de outras Superintendências 
Técnicas da DHN.

As Superintendências Técnicas também 
contribuem com monitores, profissionais expe-
rientes lotados nelas, imprescindíveis nas aulas 
práticas nos casos dos alunos serem organiza-
dos em grupos. Como integrantes do processo 
ensino-aprendizagem, eles devem participar de 
reuniões com o professor antes das aulas práti-
cas, onde se faz o planejamento das atividades 
a serem desenvolvidas pelos alunos. 

Essas são algumas informações que ana-
lisadas e compreendidas pelo docente permiti-
rão a ele colaborar na atualização do currículo 
e, pedagogicamente, planejar sua disciplina de 
modo que possa contribuir mais eficientemente 
para a formação do profissional.

5.4  Compreensão da relação professor-alu-
no e aluno-aluno

A compreensão dos relacionamentos 
acima destacados possibilita que o docente 
colabore com a aprendizagem de seus alunos. 
É preciso que ele atue mais como um orien-
tador das atividades que permitirão ao aluno 
aprender. Não pode, apenas, atuar como um 
transmissor de conhecimentos a seus alunos. 
No caso de trabalhos práticos deve incentivar a 
aprendizagem mútua, estimular o trabalho em 
equipe e acreditar na capacidade de seus alu-
nos aprenderem com seus colegas – o que em 
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certas ocasiões é mais fácil que aprender com o 
próprio professor. No desenvolvimento dos tra-
balhos práticos e nos respectivos relatórios, o 
professor deve criar condições para o feedback  
entre aluno-professor e aluno-aluno. Nas facul-
dades e na DHN os alunos são adultos, portan-
to o professor deve desenvolver uma atitude de 
parceria e corresponsabilidade com eles, pla-
nejando as atividades a serem realizadas junto 
com eles. Na medida em que o aluno se cor-
responsabilizar por sua formação profissional, a 
expectativa de se ter um bom aprendizado será 
atendida.

No caso da DHN, o professor deve estar 
atento à especificidade do curso: ele é minis-
trado em regime de tempo integral, de 08:00 
às 16:40 horas, com intervalos de 10 minutos 
entre as aulas e uma hora de almoço. O pro-
fessor não deve esquecer que outras disciplinas 
são lecionadas em paralelo com a sua. A quanti-
dade de matéria em cada disciplina é, em geral, 
muito grande em relação à sua carga horária e o 
aluno, praticamente, tem que aprender em sala 
de aula e nos trabalhos práticos. Isto exige a 
adoção de técnicas de ensino apropriadas, que 
serão abordadas mais adiante. 

5.5  O processo de avaliação 
   
Em geral, o processo de avaliação consta 

do projeto específico de cada disciplina. Na sua 
essência, é uma fórmula pela qual o professor 
atribui uma nota ao aluno. Esta nota é forma-
da pela média ponderada de outras obtidas por 
meio de provas, participação em seminários, 
trabalhos individuais e/ou trabalhos de grupo. 
A avaliação é um tema controverso na medi-
da em que se procuram, na maioria das vezes, 
obter maneiras de tornar objetivas as situações 
subjetivas.

No caso de avaliação por meio de pro-
vas recorre-se a diferentes tipos de questões e 
a nota é dada em função do número de acertos 
e erros observados nelas. Muitos docentes e 

pedagogos admitem que a nota não representa 
o que o aluno aprendeu, mas o que ele acertou 
na prova. São duas coisas completamente dife-
rentes, que em alguns casos podem combinar-
-se, mas é mera coincidência.

O processo de avaliação precisa ser pen-
sado, planejado e ser interpretado como um 
feedback que oriente os professores, os alunos 
e demais integrantes do processo ensino-apren-
dizagem a respeito de providências a serem to-
madas, tempestivamente, para que o sucesso 
na aprendizagem seja alcançado. Vale lembrar 
que o processo de avaliação está integrado ao 
processo de aprendizagem.  

No caso de trabalhos de grupo com os 
consequentes relatórios não individuais é pre-
ciso que o professor adote maneiras de avaliar 
a participação individual de cada componente 
do grupo. Desta maneira, se por exemplo,  um 
Trabalho recebeu nota 9,0 não significa que 
todos os componentes do grupo terão essa 
nota. Mas como individualizar a participação 
de cada aluno no trabalho de grupo? Os alu-
nos poderiam fazer a  “Defesa do Trabalho” na 
qual cada aluno responderia a perguntas que 
só poderiam ser respondidas corretamente por 
quem tivesse participado, efetivamente, do tra-
balho. Poderiam  ser questionados de forma 
que se avaliasse o potencial do aluno, ou seja, 
mesmo que ele não tivesse participado em al-
gumas etapas do trabalho, ao ser confrontado 
com aquelas  situações na vida profissional ele 
se sairia bem. 

Tanto na UERJ quanto na DHN a quan-
tidade de alunos em cada grupo era definida 
pelo professor de maneira que todos tivessem 
tarefas a fazer. Em geral os trabalhos eram ati-
vidades extraclasse e, em aula predeterminada, 
discutiam-se as soluções, dúvidas e dificuldades 
dos alunos na realização dos trabalhos. Todos 
os alunos da turma tomavam conhecimento do 
que cada grupo estava fazendo. Nessas discus-
sões o professor aprofundava o seu conheci-
mento sobre a aprendizagem dos alunos; era 
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um feedback. Na DHN, o critério de formação 
de cada grupo procurava contribuir para a ho-
mogeneização da turma. Na UERJ, por causa do 
regime de créditos e dos estágios que os alunos 
faziam em empresas, ficava por conta dos alu-
nos a formação dos grupos.

Como já se disse, além das notas nos 
Trabalhos Práticos e nos Seminários, havia as 
notas das provas aplicadas no decorrer do en-
sino da disciplina. Na DHN, uma preocupação 
envolvida na elaboração das provas era sobre a 
quantidade de matéria a ser avaliada em cada 
prova e o nível taxionômico de cada questão. 
Daí surgia um dilema: se fosse considerada to-
da a matéria no tempo previsto para a duração 
da prova as questões seriam mais superficiais e, 
na realidade, se teria “um mar de conhecimen-
tos com uma profundidade muito pequena”. 
Portanto, poderia comprometer o nível taxionô-
mico a ser considerado no assunto envolvido na 
questão. Para sanar esse dilema, aumentava-se 
a quantidade de provas. Por exemplo, o projeto 
específico da disciplina Geodésia, cuja carga ho-
rária era 128 horas-aula, previa uma verificação 
da aprendizagem a cada 30 horas-aula. 

Na prática, o nível taxionômico pode ser 
classificado em superficial, médio e profundo. 
Para atender a cada um deles o professor usa 
diferentes tipos de avaliação, Por exemplo, nas 
provas em que assuntos cujos propósitos se li-
mitam a ações de conhecer, compreender, ca-
racterísticas da taxonomia superficial, a avalia-
ção pode ser feita por questões do tipo Múltipla 
Escolha, Falso ou Verdadeiro, Associação de 
Colunas. Para ações de selecionar, especificar, 
analisar e sintetizar, características da taxono-
mia profundo, as questões podem ser discursi-
vas. Caso a solução demande muito tempo, o 
professor pode iniciar parte da solução e deixar 
o restante para o aluno desenvolver.

Para finalizar, é preciso considerar se a 
avaliação dos assuntos deve ser cumulativa ou 
estanque, ou seja, o assunto envolvido em uma 
prova não faz parte, em geral, das avaliações 

subsequentes. No caso da estanqueidade, a 
consequência é que parte dos assuntos avalia-
dos nas primeiras provas, provavelmente, pode 
ser esquecida pelos alunos. No caso da DHN 
isto se percebe na ocasião do Levantamento 
Hidroceanográfico de Final de Curso (LHFC). 
Para sanar essa fragilidade  na formação do alu-
no, poderia haver uma prova final, obrigatória 
para todos os alunos, onde toda a matéria seria 
contemplada. 

5.6  Algumas técnicas de ensino

As tecnologias de ensino colaboram com 
o sucesso da aprendizagem, pois possibilitam 
que os propósitos sejam atingidos de forma 
mais completa e adequada. Atualmente há uma 
grande quantidade de técnicas de ensino que 
podem ser aplicadas devido às novas tecnolo-
gias de informação e comunicação relacionadas 
com a informática e a telemática, seja como 
apoio ao processo de ensino-aprendizagem pre-
sencial, seja em processo de educação a distân-
cia ou na pesquisa. [MASETO, 2012].

Ainda segundo [MASETO, 2012], as téc-
nicas de ensino são disponíveis para dar sus-
tentação ao ensino de uma disciplina. É preciso 
distinguir as técnicas que poderão ser usadas 
em sala de aula, laboratórios, congressos etc., 
daquelas que poderão ser utilizadas quando a 
aprendizagem se efetiva em ambientes próprios 
da atividade profissional para a qual o aluno es-
tá sendo preparado. Os cursos ministrados na 
DHN se enquadram nestes dois tipos. Em um 
ambiente virtual de aprendizagem também se 
aplicam as técnicas descritas a seguir.

Aula expositiva

Esta é a técnica mais frequentemente 
usada pela maioria dos professores. Como to-
da técnica, sua escolha deverá se orientar pelos 
critérios básicos: adequação ao propósito da 
aprendizagem e eficiência no alcance deste. Em 
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termos de nível taxionômico estamos falando 
no âmbito do nível mais superficial. É conve-
niente usar a aula expositiva para abrir um tema 
de estudo, fazer uma síntese do assunto procu-
rando reunir os pontos mais significativos e es-
tabelecer comunicações que tragam atualidade 
ao tema e explicações necessárias visando mo-
tivar o aluno. A aula rende muito mais quando 
a turma percebe uma  necessidade da aplicação 
prática daquele conhecimento.

Além da aula expositiva, podem ser cita-
das as três técnicas destacadas a seguir muito 
adequadas ao ensino na área de engenharia. 
Portanto, têm um campo fértil de aplicação 
não só nas faculdades de engenharia mas, tam-
bém, nos cursos ministrados na DHN. São elas, 
o Estudo de Caso, o Ensino por Projetos e o 
Seminário.

Estudo de Caso

Esta técnica visa colocar o aluno em con-
tato com uma situação profissional real ou si-
mulada. Real quando o professor toma uma si-
tuação profissional existente e apresenta-a aos 
alunos para que eles desenvolvam as soluções 
adequadas. Simulada, quando o professor faz a 
composição de uma situação simulada com vá-
rios aspectos reais tendo por objetivo a aprendi-
zagem de determinados conceitos, habilidades 
e valores.

Ensino por Projetos

O que diferencia esta técnica da do es-
tudo de caso é que o ensino por projetos vai 
além do objetivo daquela técnica. Os objetivos 
principais do ensino por projetos são: ajudar 
o aluno a relacionar a teoria com a prática; 
e relacionar as disciplinas entre si visando à 
interdisciplinaridade e integração de conheci-
mento de diferentes áreas. É evidente que o 
projeto proposto poderá ser mais simples ou 
mais complexo. 

Seminário

Essa é uma das técnicas mais comuns e 
mais antiga no ensino superior que permite ao 
aluno desenvolver sua capacidade de pesquisa, 
de produção de conhecimento de forma coleti-
va. A etimologia da palavra seminário está li-
gada a sêmen, sementeira, vida nova e ideias 
novas. O professor estabelece um tema para o 
seminário e diferentes grupos realizarão as pes-
quisas pertinentes de maneira que se relacionem 
entre si e se complementem. Ao se promover o 
debate encontram-se ideias e informações. Esse 
debate será mediado pelo professor que poderá 
apresentar, nesse momento, questões a serem 
debatidas garantindo e incentivando a partici-
pação de todos.

6. Reflexões finais  

Cada reflexão abordada neste artigo não 
esgota o assunto, da mesma forma as técnicas 
dadas como exemplos. Quanto a estas ainda se 
poderia escrever sobre estágio, visitas técnicas 
e excursões, aulas práticas e de laboratório, di-
nâmicas de grupo, entre outras. Entretanto, es-
ta classificação não é universal, pois diferentes 
autores de didática adotam outros termos para 
o mesmo significado em tecnologia educacio-
nal. Não há interesse de padronizar os termos e 
seus significados, mas deixar claro o sentido de 
cada um deles.

Vale a pena enfatizar sobre a atuação do 
docente do ensino superior, que ela gravita em 
torno de um ponto central, ou seja, a maioria 
dos docentes utiliza-se de aulas teóricas expo-
sitivas e práticas. Na aula teórica, em sala de 
aula, ele procura orientar o aluno para que faça, 
na aula prática, aquilo que está sendo objeto da 
aula expositiva. Em geral, nas aulas expositivas 
ele usa alguns recursos instrucionais. É preciso 
que o professor  perceba que as técnicas são 
recursos e meios materiais utilizados na confec-
ção de uma arte. Neste contexto, a docência é 



Anais Hidrográficos   /    DH3   /   LXXII

151

ARTIGOS

a arte que se está realizando. O docente deve 
estar preparado para usar múltiplas técnicas 
para ajudar os seus alunos a atingir os objeti-
vos dos assuntos da disciplina que leciona. Ele 
deve estar ciente que cada turma de alunos é 
única. Para alcançar o mesmo objetivo é pre-
ciso usar recursos diferentes daqueles usados 
para outra turma. Portanto, não convém que 
o projeto específico da disciplina imponha qual 
ou quais recursos instrucionais devem ser usa-
dos em determinada unidade de ensino. Caberá 
ao docente selecioná-los à medida em que vai 
conhecendo as características daquela turma. É 
lógico que eles devem estar disponíveis no ins-
tante em que forem requisitados pelo docente. 
Um exemplo que ilustra o grau de liberdade que 
o docente deve ter para o uso deste ou daquele 
recurso instrucional é o caso de estar pré-pro-
gramado o uso de um filme e a aula tiver que 
ser ministrada logo depois do almoço. É fácil 
prever o que acontecerá.

Outro pormenor a ser reforçado é deixar 
bem claro para os alunos os propósitos a serem 
alcançados naquela aula ou nas próximas, caso 
o assunto se estenda por várias aulas. O aluno, 
ao ser solicitado no decorrer das aulas se sen-
tirá envolvido e corresponsável pelo sucesso de 
atingir o propósito estabelecido.

Da mesma forma que a variação das 
técnicas de ensino deve ser deixada a cargo 
do docente, também se deve deixar para ele a 
responsabilidade de elaborar as aulas no ritmo 
ditado pela turma. Em algumas administrações 
de cursos se exige que o docente apresente, 
com antecedência, todas as aulas do curso que 
vai ministrar. Trata-se de um trabalho inócuo, 
pois , na maioria dos casos, a partir da segunda 
aula ele terá que refazer as aula posteriores. A 
diferenciação e variedade de técnicas e a dina-
mização do preparo das aulas fazem com que 
os alunos se sintam mais animados e se tornem 
mais ativos do que passivos na aprendizagem.

Uma boa estratégia de ensino é tomar 
como eixo diretor um determinado projeto da 

vida real e levar os alunos, ao longo de to-
do o curso, a vivenciar a solução de todos os 
problemas nele encontrados. Quando couber, 
usar a internet para coletar os dados e infor-
mações pertinentes. O docente deve simular as 
situações e suas variações levando a turma, no 
momento oportuno, a visitas técnicas a outras 
instituições. Além delas, no caso da DHN, os na-
vios hidroceanográficos e as Superintendências 
Técnicas  devem ser visitados. O aluno sente-
-se envolvido quando é desafiado a resolver um 
problema, discutir a solução encontrada no pro-
jeto apresentado e sugerir soluções alternativas. 
Essa interação entre a teoria e a prática colabo-
ra para facilitar a aprendizagem do aluno. Ele 
deve ser solicitado a explicar e demonstrar os 
princípios envolvidos naquela parte do projeto.

O docente não deve perder a oportuni-
dade  de incitar o aluno a fazer a transferência 
de aprendizagem, quando o defronta com dife-
rentes tipos de problemas que ele vai enfrentar 
na vida real, como profissional. Deve sempre 
valorizar a sua formação continuada como au-
todidata ou na realização de futuros cursos de 
extensão profissional. Além disso, não deve se 
esquecer que, sendo um profissional da apren-
dizagem, é o responsável pela gestão das situ-
ações da aprendizagem, assim sendo espera-se 
que ele:

a) conheça várias técnicas de ensino e do-
mine o seu uso para utilizá-las em sala de aula;

b) tenha a capacidade de adaptar as di-
versas técnicas, modificando-as naquilo que for 
necessário para atender às especificidades da 
cada turma; e

c) seja capaz de criar novas técnicas.

Desta maneira, o professor torna-se um ca-
talisador no processo ensino-aprendizagem e seus 
alunos estarão preparados para enfrentar os desa-
fios da sua profissão, no presente e no futuro.
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7.  Conclusão

O artigo procurou apresentar situações 
que sirvam como reflexões para a formação de 
um profissional em geral e do oficial Hidrógrafo, 
em particular. Enfatizou a importância da com-
petência pedagógica do professor de ensino su-
perior e abordou alguns aspectos do processo 
ensino-aprendizagem na DHN e nas faculdades 
de engenharia. Destacou a importância de uma 
sólida e consistente formação teórica do oficial 
Hidrógrafo e do engenheiro como uma mais va-
lia que permitirá que ele, por si só, ou em futuros 
cursos, se mantenha continuamente atualizado 
com pouco esforço. Segundo os antigos mes-
tres, “a prática se pega com a prática”, portanto 
a parte prática adquirida durante o CAHO e nos 

cursos de graduação pode ser reforçada e/ou 
complementada nos primeiros anos do exercício 
da profissão. No caso dos oficiais Hidrógrafos 
essa prática é reforçada em embarques nos 
navios da DHN, pois a sua formação não ter-
mina no Levantamento Hidrográfico de Final de 
Curso -LHFC. No embarque, o oficial Hidrógrafo 
recém-formado recebe o treinamento em ser-
viço sob orientação de oficiais Hidrógrafos de 
elevada  qualificação profissional. Sob o ponto 
de vista da FIG-OHI, um curso de categoria “A” 
deve prever a continuidade da formação do ofi-
cial Hidrógrafo embarcado em navios hidrográ-
ficos e hidroceanográficos. Fazendo uma analo-
gia com a formação em medicina, o embarque 
com essa finalidade pode ser assemelhado à 
Residência Médica.
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RESUMO

O desenvolvimento tecnológico de novos 
equipamentos em diversas áreas é cada vez mais 
rápido e, estar a par desta evolução dentro da 
sinalização náutica é uma obrigação do Centro 
de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego. 
Dentro desse pensamento, na história recen-
te da sinalização náutica, observamos algumas 
modernizações da aparelhagem utilizada não só 
por este Centro, mas por todos os outros serviços 
equivalentes ao redor do mundo. Passando pelo 
material usado no corpo de boias de sinalização, 
evolução dos sistemas de iluminação e, por fim, 
pela combinação dos sinais náuticos com recur-
sos eletrônicos de segurança da navegação, tais 
como o AIS (Sistema de Identificação Automático) 
e o RACON (Respondedor Radar), este artigo não 
esgota o assunto, mas tem o objetivo de resumir 
a evolução de alguns equipamentos, com suas 
vantagens e desvantagens, bem como apresen-
tar algumas das novas tendências em aparelha-
gens de sinalização náutica.

ABSTRACT

The technological development of new 
equipments in many areas is becoming faster, 
and being aware of these developments within 
the aids to navigation is mandatory for the Aids 
to Navigation Center Admiral Moraes Rego, 

SINALIZAÇÃO NÁUTICA – EVOLUÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS

CT Ramon Grosso de Almeida1

in Brazil. With it in mind, in the recent history 
of aids to navigation services, we found some 
of modernizations with tools used not only by 
the Center in Brazil, but by all other equivalent 
services around the world. Passing through 
the material used in navigation buoys structu-
re, lighting systems evolution and, finally, the 
combination of navigation buoys with naviga-
tion safety electronic resources, such as AIS 
(Automatic Identification System) and RACON 
(Radar Beacon), this article does not exhaust the 
subject, but aims to summarize the evolution of 
some equipments, with its advantages and di-
sadvantages, as well as presenting some of the 
new trends in appliances of aids to navigation. 

1.  INTRODUÇÃO

A sinalização náutica é um recurso indis-
pensável à segurança da navegação. Mesmo 
com a grande utilização de outros recursos afins, 
tais como equipamentos e instrumentos de na-
vegação eletrônicos, publicações náuticas, di-
vulgação de previsões meteorológicas e avisos 
aos navegantes, dentre outros, os sinais náuticos 
ainda são e continuarão sendo necessários, pois 
são em sua grande maioria, recursos visuais de 
navegação e, portanto, fáceis de serem usados 
pelo navegante. De fato, a sinalização náutica se 
complementa aos demais auxílios à navegação. 
Além disso, grande parte das embarcações hoje 

1MSc Geomática, Engenheiro Cartógrafo e Civil, Professor Aposentado da UERJ e da DHN.
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em dia, principalmente no Brasil, não têm muitos 
itens tecnológicos para auxílio ao navegante, o 
que torna o homem do mar sempre dependente 
do posicionamento e referência visuais.

Segundo a definição adotada pela MB 
para sinalização náutica, que consta no Livro: 
“Navegação: A Ciência e a Arte Vol. I (Navegação 
costeira, estimada e em águas restritas)”, de 
autoria do Capitão de Mar e Guerra ALTINEU 
PIRES MIGUENS, esta é considerada como o 
conjunto de sistemas e recursos visuais, sono-
ros, radioelétricos, eletrônicos ou combinados, 
destinados a proporcionar ao navegante infor-
mações para dirigir o movimento do seu navio 
ou embarcação, com segurança e economia. 
Sendo assim, este artigo visa, de forma resumi-
da, explanar sobre a evolução recente de alguns 
dos sistemas acima definidos, nos seus aspectos 
material e tecnológico, com suas vantagens e 
desvantagens, uma vez que o aperfeiçoamento 
constante destes equipamentos é mandatório 
para que a sinalização náutica cumpra com uma 
de suas contribuições obrigatórias para a comu-
nidade que é a proteção de vidas humanas e 
bens materiais no mar.

2. EVOLUÇÃO DAS BOIAS DE AÇO PARA 
POLIETILENO

Talvez a mudança mais radical e visível 
nos sinais de navegação, devido à evolução 
tecnológica dos equipamentos de sinalização 
náutica, tenha sido a substituição do mate-
rial componente predominante no corpo das 
boias. Durante muito tempo o aço, em seus di-
versos tipos, dominou absoluto como a princi-
pal matéria-prima utilizada na construção das 
boias de sinalização marítima, dadas as ótimas 
características de resistência inerentes a este 
material. O aço permitia a confecção de pe-
ças menores e mais leves do que outros metais 
comumente usados na indústria, além de ter 
menor tempo de execução, fazendo-o com-
patível com a produção em série, o que era 

interessante para atender à demanda mundial 
sempre crescente por boias de sinalização náu-
tica. Outras qualidades do aço incluíam maior 
confiabilidade contra rupturas, facilidades de 
transporte, manuseio, ampliação e reforço da 
estrutura, e resistência à corrosão desde que a 
boia fosse tratada e pintada, o que é procedi-
mento padrão.

Figura 1 – Imagem de boia de aço utilizada pela MB – 
Durante muito tempo foi o único tipo de boia usado para 

sinalização náutica.

Com o advento e popularização do polie-
tileno nas diversas áreas da indústria mundial, 
as boias de sinalização náutica também fizeram 
parte desta evolução natural, e começaram a se 
tornar, aos poucos, uma realidade. A despeito da 
sua principal desvantagem em relação às boias 
antigas, que é o considerável maior custo de 
aquisição, as boias construídas com este material 
mantém ou superam em muito as qualidades das 
boias feitas em aço. As boias de polietileno tam-
bém possuem ótima resistência e permitem liber-
dade de confecção das partes em quaisquer for-
matos projetados, e com grande redução no peso 
das mesmas. E, assim como as feitas de aço, os 
equipamentos feitos com este material também 
permitem a produção em grande escala, além 
de manter níveis ótimos de confiabilidade contra 
rupturas, e ter maior facilidade de transporte e 
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manuseio, devido ao peso bem menor. Sua maior 
vantagem no entanto, é sua grande resistência 
à corrosão, bem maior do que as de aço, tendo, 
por consequência, menor custo de manutenção 

e tratamento (não precisa pintar), e tempo de vi-
da útil muito maior, em torno de 30 anos, em 
comparação aos 10 anos de vida máxima de uma 
boia de aço.

Figura 2 – Imagens de boias de polietileno utilizada pela MB – Aos poucos estas boias têm substituído as 
antigas de aço, e hoje são maioria na sinalização náutica.

3.  SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
 

 Apesar de sempre se manter na van-
guarda da evolução tecnológica, a sinalização 
náutica brasileira utilizou, por muito tempo, e 
ainda usa, em várias de suas boias, faróis e fa-
roletes, um sistema de iluminação automático 
tradicional baseado em um conjunto composto 
pelos seguintes itens:

– Painéis solares: sua função é absorver a 
radiação solar diurna, que é canalizada e trans-
formada em energia elétrica que permite o fun-
cionamento da lanterna à noite;

– Baterias: têm o propósito de armazenar 
a energia elétrica gerada para uso futuro;

– Eclipsor: também chamado de Equi-
pamento Produtor de Fase, seu objetivo é gerar 
as características luminosas do sinal, tais como 
tempo de lampejo, tempo de ocultação, e quan-
tidade de lampejos;

– Trocador de lâmpadas: sistema gira-
tório, composto normalmente por 6 lâmpadas, 
que faz a alternância de uso entre as lâmpadas 
existentes, quando uma delas queima;

– Conjunto Produtor de Fase: é a junção 
do Eclipsor (Equipamento Produtor de Fase) com 
o trocador de lâmpadas (figura 3);

– Lanterna: estrutura, normalmente de 
acrílico, dentro da qual é instalado o Conjunto 
Produtor de Fase, com ranhuras externas no 
formato de pequenos prismas (tem o objetivo 
de direcionar o feixe de luz produzido), e que 
também protege os dispositivos internos (figu-
ra 3); e

– Fotocélula: dispositivo que detecta a 
falta/existência de luz diurna, e aciona/inter-
rompe o funcionamento do dispositivo de ilumi-
nação do sinal.
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Figura 3 – Imagens de um Conjunto Produtor de Fase da Empresa Syncrostat (esquerda) e de uma lanterna 
convencional “Automatic Power” Ml-155 (direita) – ambos são combinados 

para a geração do feixe de luz nas boias.

Porém, com o tempo e a evolução da si-
nalização náutica, as lâmpadas de LED surgiram 
e  têm substituído alguns itens de parte dos 
sistemas convencionais de iluminação, espe-
cificamente o kit Conjunto Produtor de Fase e 
Lanterna, permitindo uma boa redução de peso e 
simplificação do funcionamento do sistema, pois 
onde havia uma máquina elétrica de maior vo-
lume com as lâmpadas incandescentes, passou 
a existir uma lâmpada de LED, com circuito ele-
trônico integrado que controla o funcionamento 

e as características do sinal, e constituída por 
colares de LED, cuja quantidade é diretamente 
proporcional à intensidade do sinal que se de-
seja. Houve ótimo ganho também na economia 
de energia, inerente a uma lâmpada de LED, em 
relação a uma incandescente. Mas a principal 
vantagem da introdução do LED foi o ganho de 
conspicuidade (qualidade ou condição do que é 
visto pelos olhos), uma vez que uma lâmpada de 
LED é muito mais “viva” e nítida de se observar 
do que uma incandescente (figuras 4 e 5).

Figura 4 – Lâmpadas de LED com 3 (esquerda) e 7 colares (direita), com até 19 e 22 mn de alance 
luminoso aproximado, respectivamente – intensidade do sinal proporcional à quantidade de colares.
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Figura 5 – Imagem do Farolete Maricás – uso do sistema automático combinado 
com lâmpada de colares de LED.

Ato contínuo do desenvolvimento tecnoló-
gico, o próximo passo importante foi o surgimen-
to das lanternas compactas que uniram, em um 
único conjunto, todos os itens componentes do 
sistema de iluminação automático, substituindo-o 
por completo, e permitindo simplificação e redu-
ção do volume e da manutenção do equipamento 
como um todo. Também conhecidas como lanter-
nas self-contained, estes conjuntos compactos 
não permitem a troca somente das lâmpadas e 
precisam ser completamente substituídos quando 
avariados. Obviamente com o custo de aquisição 
maior como desvantagem, este novo dispositivo 

compensa com um tamanho e peso bem meno-
res, ao eliminar fiações desnecessárias e com-
pactar fotocélulas, painéis solares e baterias, isto 
possível graças ao menor consumo das lâmpadas 
de LED e uso de componentes no estado da arte, 
tais como circuitos eletrônicos programáveis que 
substituem os antigos equipamentos automáticos 
elétricos e gerenciam, através de um produtor de 
fase eletrônico, o funcionamento das lâmpadas 
de LED. Ainda possuem como vantagem maiores 
vida útil e intensidade luminosa, com alcances lu-
minosos que giram em torno de 6 mn, quando 
utilizadas em boias (figura 6).

Figura 6 – Exemplos de lanternas compactas – elas representam o estado da arte da 
sinalização náutica atualmente.
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Os faróis tradicionais, com sistema óti-
co de lentes rotativas, não ficaram de fora das 
inovações tecnológicas; o conjunto lenticular 
em forma de vários prismas permanece, mas, 
assim como em outros sinais náuticos, as lâm-
padas incandescentes têm dado lugar a novos 
modelos de LED que, combinados com os sis-
temas óticos já existentes produzem um feixe 

de luz mais eficiente do que o anteriormente 
conhecido, dada a maior economia de energia 
e ao melhor desempenho das lâmpadas de LED, 
devido a particularidades já elencadas anterior-
mente, como a melhor conspicuidade. Este tipo 
de lâmpada ainda não está em uso na Marinha, 
mas sua utilização em faróis pode se tornar uma 
realidade (figura 7).

Figura 7 – Exemplo de lâmpada de LED para farol da Empresa MESEMAR – o sistema ótico
de lentes rotativas permanece em uso combinado com lanternas de LED mais eficientes.

4.  SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 
(AIS) EM SINAIS NÁUTICOS

O AIS (termo em inglês que significa Sistema 
de Identificação Automático), equipamento que 
tem como objetivo a segurança contra abalroa-
mentos no mar por meio da troca de informações 
de navegação entre as estações, já bem difundido 

entre os navegantes e presente na maior parte das 
embarcações, também marca presença na sinali-
zação náutica, em boias com diversas utilizações, 
tais como balizamento de canal, perigo isolado, 
dentre outras. Sua utilização, combinada com os 
demais recursos eletrônicos de navegação, repre-
senta um ótimo ganho de informações de ajuda à 
decisão do Comandante (figura 8).
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Figura 8 – Antena de unidade AIS instalada em boias de 
navegação – Empresa MESEMAR.

5. RACON (Radar Beacon) EM SINAIS 
NÁUTICOS

Assim como o AIS, o RACON, Respondedor 
Radar, representa mais um importante recurso 
de navegação associado à boias de navegação. 
Ao receber um pulso eletromagnético prove-
niente de um radar de um navio, o RACON re-
conhece o sinal e transmite de volta um outro 
pulso, na mesma frequência do sinal de origem, 
cujo objetivo é ser detectado pela embarcação 
e se fazer apresentado na tela do radar do na-
vegante, por meio de uma linha de referência 
que servirá como mais um subsídio para uma 
navegação segura (figura 9).

Figura 9 – Unidade RACON instalada em boias de 
navegação – Empresa MESEMAR.

6. CONCLUSÃO 

A sinalização náutica, assim como outras 
áreas, passa por constantes evoluções e desen-
volvimentos tecnológicos. Pesquisas de novos 
materiais e equipamentos têm sido levadas a 
cabo constantemente, e o surgimento e implan-
tação dessas novas tecnologias têm ocorrido na 
mesma velocidade que outras áreas da indús-
tria, onde o conhecimento técnico e a engenha-
ria de ponta são indispensáveis. Dessa forma, a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação, por meio 
do seu braço técnico de sinalização náutica, o 
Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes 
Rego, tem, historicamente, se colocado na van-
guarda desta evolução, fazendo uso, sempre 
que possível, dos mais modernos equipamentos 
de sinalização náutica.

Site: www.mesemar.com (uso de imagens)
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RESUMO

Enquanto em outros países existem diver-
sos estudos sobre o transporte de sedimentos 
por descarga sólida de fundo (transporte de 
sedimentos não diluídos ou em suspensão na 
massa líquida pela migração do leito marinho 
ou fluvial), no Brasil, esse assunto ainda é pouco 
abordado. Porém, o uso de ecobatímetro mul-
tifeixe em Levantamentos Hidrográficos realiza-
dos no Rio Paraguai revelou a ocorrência desse 
fenômeno geomorfológico, pelo deslocamento 
das ondulações de areia que formam o leito do 
Rio, o que remete à importância da necessidade 
de constante atualização cartográfica para ga-
rantir a Segurança da Navegação.

Palavras-Chave: 
Transporte de Sedimentos, Descarga Sólida de 
Fundo, Carga de Leito, Ondulações de Areia, 
Velocidade de Migração.

ABSTRACT

There are several foreign stu-
dies about sediment transport by 
solid bottom discharge (sediment 
transport not diluted nor suspended 
in the liquid mass, but by seabed or 
river bed migration). In Brazil, the 
use of multibeam echo sounder in 
Hydrographic Surveys conducted in 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS POR DESCARGA 
SÓLIDA DE FUNDO PELO DESLOCAMENTO DE 

ONDULAÇÕES DE AREIA NO LEITO DO
RIO PARAGUAI

CT Fábio Luis Moreira Jacobucci Bambace1

the Paraguay River revealed the occurrence of 
this geomorphological phenomenon, by the dis-
placement of bed river sand ripples. That shows 
the importance of constant cartographic update 
to ensure the safety of navigation.

Keywords: 
Transportation of Sediments, Discharge Solid 
Fund, Cargo Leito, Ripples Sand, Speed   Migration.

1.  INTRODUÇÃO

O uso de ecobatímetro multifeixe (Kongsberg 
EM 2040 Compact Dual) em Levantamentos 
Hidrográficos no Rio Paraguai, realizados pe-
lo Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) 
“Caravelas”, navio subordinado ao Serviço de 
Sinalização Náutica do Oeste (SSN-6), revelou a 
ocorrência de um fenômeno geomorfológico pou-
co estudado no Brasil: o transporte de sedimentos 
por descarga sólida de fundo pelo deslocamento 
das ondulações de areia no leito dos rios (figura 1).

1Enc. Div. Hidrografia do SSN-6, ex-Comte do AvHoFlu Caravelas.

Figura 1 – Batimetria multifeixe do leito do Rio Paraguai, 
formado por ondulações de areia (em verde claro, verifica-se o 

deslocamento da ondulação: cerca de 13 metros em
20 dias, ou 0,65 m/dia).
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A primeira fórmula de transporte de des-
carga sólida de fundo empírica foi apresentada 
por Meyer-Peter e Mueller (1948), com base na 
análise de dados de experimentos realizados 
com partículas uniformes e com misturas de 
partículas. Einstein (1950) introduziu métodos 
estatísticos para representar o comportamento 
turbulento do fluxo. Ele deu uma descrição de-
talhada, mas complicada estatisticamente, do 
movimento das partículas no qual a probabili-
dade de uma partícula se mover está relaciona-
da com a força de sustentação hidrodinâmica e 
o peso das partículas. Simons et al (1965) pro-
pôs uma relação entre a descarga sólida de fun-
do, as dimensões das ondulações do leito e as 
suas velocidades de migração. Bagnold (1966) 
introduziu um conceito de energia, relacionado 
à taxa de transporte de sedimentos, ao trabalho 
realizado pelo fluido. Engelund e Hansen (1967) 
apresentaram uma fórmula simples e confiável 
para o transporte de carga total em rios.

Finalmente, Van Rijn (1984), que repre-
sentou o padrão típico de formações ondulares 
em leito de rios com fluxos estáveis e fundo de 
areia (figura 2), resolveu as equações de movi-
mento de uma partícula individual de descarga 
sólida de fundo e computou a sua velocidade 
em função do seu diâmetro e das condições 
de fluxo para condições de leito plano, Yang 
(1986), Kostaschuk et al (1989), Ten Brinke et 
al (1999), Villard e Church (2003), Venditti et al 
(2005) e Van Rijn (2007) aperfeiçoaram a rela-
ção proposta por Simons (1965).

2. DINÂMICA DOS FLUIDOS E 
TIPOS DE FLUXOS

Em fluxos naturais, como o 
canal fluvial, existem diferentes 
tipos de fluxo, que podem ser: la-
minar, quando a água escoa com 
baixa velocidade em camadas 
paralelas umas sobre as outras; 
ou turbulento, quando a água 

do canal flui em movimentos caóticos e hete-
rogêneos com correntes secundárias em senti-
do oposto ao fluxo principal. A distinção entre 
esses dois tipos de fluxo é determinada por um 
coeficiente adimensional chamado de número 
de Reynolds, que se expressa pela equação 1, 
onde V é a velocidade média do fluxo em m/s, 
R é o raio hidráulico em metros, ρ é a densida-
de do fluido em kg/m³, que é função da tem-
peratura da água (0,000016t3 - 0,006045t2 + 
0,024768t + 999,954093), e μ é a viscosidade 
cinemática do fluido em m²/s, que também é 
função da temperatura da água ([-0,000138t3 
+ 0,014617t2 - 0,675197t + 19,106788]x 10-7).

  

 

Esse parâmetro estabelece a seguinte re-
lação: para Rey < 500, tem-se um fluxo laminar; 
para 500 < Rey < 2500, teremos um fluxo em 
transição; com um número de Reynolds maior 
que 2500, passa-se para um fluxo turbulento.

Outro coeficiente importante para o es-
tudo da dinâmica dos fluidos é o número de 
Froude. Esse parâmetro é definido pela equação 
2, onde V é a velocidade média do fluxo em m/s, 
g é a aceleração da gravidade em m/s², e h é a 
profundidade média em metros.

   

O número de Froude determina se o fluxo 
turbulento é tranquilo ou rápido. Para número 

 Figura 2 – Padrão típico de formações ondulares em leito de rios 
com fluxos estáveis e fundo de areia, Van Rijn (1984).
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de Froude menor que um (F < 1), tem-se um 
rio com fluxo turbulento tranquilo. Quando o 
número de Froude é maior que um (F > 1), o 
rio apresenta regime de fluxo turbulento rápido. 

3. PARÂMETROS HIDRÁULICOS DO CANAL

Existem ainda outros dois parâmetros 
importantes: a potência do canal (Ω) e a po-
tência do canal por unidade de largura (Ω/L ou 
ω). Esses parâmetros representam o trabalho 
despendido ou a energia perdida pelo canal, 
devido ao regime de fluxo, e são representados 
pelas equações 3 e 4, onde γ é o peso específico 
da água em N/m³, Q é a descarga líquida em 
m³/s, S é a declividade da linha d’água em m/m, 
L é a largura do canal em metros, Ω é a potên-
cia de canal em W/m, e ω é a potência de canal 
específica em W/m². 

Para o cálculo da potência de canal (Ω) 
é necessária a determinação da declividade da 
linha d’água, que pode ser determinada pela 
dedução de outras equações.

Partindo-se da equação da velocidade 
do fluxo, temos que a declividade é função da 
velocidade do fluxo, do raio hidráulico e do co-
eficiente de rugosidade de Manning, conforme 
a equação 5, onde V é velocidade média do flu-
xo em m/s, n é o coeficiente de rugosidade de 
Manning, R é o raio hidráulico em metros, e S é 
a declividade da linha d’água em m/m.

Como o coeficiente de rugosidade de 
Manning possui relação com o coeficiente de 
Chézy, sendo definido pela equação 6, onde C 
é o coeficiente de Chézy, n é o coeficiente de 

Manning, e R é o raio hidráulico em metros; 
e sendo o coeficiente de Chézy definido pela 
equação 7, onde R é o raio hidráulico em me-
tros, g é a aceleração da gravidade em m/s², e 
D90 é o diâmetro da partícula em metros, temos 
que a rugosidade de Manning é igual à equação 
8. Retornando à equação 5, temos que a declivi-
dade do canal é igual à equação 9.

Nesses termos, a declividade da linha 
d’água foi determinada como sendo função do 
raio hidráulico, da aceleração da gravidade, do 
diâmetro da partícula a 90% e da velocidade 
média do fluxo.

4. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS POR 
DESCARGA SÓLIDA DE FUNDO

Van Rijn (1984) formulou um modelo ma-
temático, que define o transporte de sedimento 
por descarga sólida de fundo de acordo com os 
parâmetros hidráulicos do canal (D50, D90, raio 
hidráulico, viscosidade cinemática, velocidade 
do fluxo, etc.), considerando que o transporte 
da carga de leito é regido por sete parâmetros 
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básicos: densidade da água (ρ); densidade do 
sedimento (ρs); coeficiente de viscosidade di-
nâmica (μ); tamanho da partícula (D); profun-
didade do fluxo (d); declividade do canal (S); e 
aceleração da gravidade (g).

Ele assume que a taxa de transporte 
da carga de leito pode ser descrita com su-
ficiente precisão por apenas dois parâmetros 
adimensionais: o parâmetro da partícula (D*) 
e o parâmetro de estágio de transporte (T), 
definidos pelas equações 10 e 11, onde g é a 
aceleração da gravidade em vm/s2, é a visco-
sidade cinemática em m2/s, D50  é o diâmetro 
da partícula em metros, e s é a densidade es-
pecífica, definida pela razão de densidade do 
sedimento pela densidade do fluido(ρs/p), T 
é o parâmetro do estágio de transporte, u’* 
é a velocidade de cisalhamento relativa aos 
grãos em m/s, e u *, cr é a velocidade de cisa-
lhamento crítica em m/s. 

  

O parâmetro de estágio de transporte é 
função da velocidade de cisalhamento relativo 
aos grãos, a qual é descrita pela equação u *  
= (G0,5/C’)u [Eq.12], onde: C’ é o coeficiente de 
Chézy relativo aos grãos, definido pela expres-
são C’ = 18log (12R/3D90) [Eq. 13], onde R é o 
raio hidráulico e D90 é o diâmetro da partícula a 
90% em metros, e u corresponde à velocidade 
média do fluxo.

Ainda com relação ao parâmetro de es-
tágio de transporte, temos que esse é função 
da velocidade de cisalhamento crítica (u*,cr) e 
que essa velocidade é definida de acordo com a 
equação (u’*, cr)2 = ((s – 1)gD50qcr [Eq. 14], onde 
s é a densidade específica do sedimento, g é a 

aceleração da gravidade, e  qcr é o parâmetro de 
mobilidade crítica, que é função do parâmetro 
da partícula (D*), sendo definido de acordo com 
as equações 15 a 19.

A equação 20 calcula a descarga sólida 
de fundo (qb). Neste modelo, em conjunto com 
as equações anteriores, o transporte de sedi-
mento de fundo é dado em função do tamanho 
(D50 e D90) e densidade da partícula; da velo-
cidade média do fluxo; da geometria do canal 
(raio hidráulico); da viscosidade e densidade da 
água (temperatura da água); e da aceleração da 
gravidade. 

5. CÁLCULO DA DESCARGA SÓLIDA DE 
FUNDO NO RIO PARAGUAI

Macedo (2013) calculou o transporte de 
sedimento por descarga sólida de fundo em 
uma seção transversal do Rio Paraguai, entre 
os municípios de Corumbá e Ladário (figura 3), 
com dados de velocidade de fluxo (adquiridos 
por Acoustic Doppler Current Profiler – ADCP – 
figura 4), geometria do canal (obtida por levan-
tamento hidrográfico) e granulometria do mate-
rial de fundo (coletado por amostras de fundo 
– figuras 5 e 6), utilizando o modelo proposto 
por Van Rijn (1984).
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Figura 3 – Seção Transversal do Rio Paraguai, na qual foi 
calculado o transporte de sedimentos por descarga sólida de 

fundo, Macedo (2013).

Raio 
Hidr. (m)

Prof. Média 
(m)

Veloc. 
Média 
(m/s)

Vazão
(m3/s)

4,19 4,19 0,672 1.130

Temp. 
Água
(oC)

No Reynolds No 
Froude

Declividade 
Linha 

d’Água 
(m/m)

30,73 3,44x109 0,105 0,00003

Pot. 
Canal 
(W/m)

Pot. Espec. 
Canal (W/m2)

Coef. 
Chézy

Coef. 
Manning

312,966 0,835 89,735 0,021

A Tabela 1 apresenta os pa-
râmetros hidráulicos da Seção 
Transversal medidos/calculados por 
Macedo (2013). Verifica-se que o nú-
mero de Reynolds calculado para a 
seção foi maior que 2500 e o número 
de Froude encontrado foi menor do 
que 1, o que enquadra este trecho do 
Rio Paraguai no regime de fluxo tur-
bulento tranquilo.

Tabela 1 – Parâmetros Hidráulicos da Seção Transversal.

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos por Macedo (2013) para a descarga sólida de 
fundo.

Tabela 2 – Descarga Sólida de Fundo (Qsf) da Seção Transversal.

Figura 4 – Dados de intensidade de corrente medidos com ADCP na Seção Transversal.
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Figura 5 – Amostras de Fundo coletadas na Seção Transversal.

Figura 6 – Curvas Granulométricas das Amostras de Fundo coletadas 
na Seção Transversal.

6. RELAÇÃO ENTRE A DESCARGA SÓLIDA DE 
FUNDO E A VELOCIDADE DE MIGRAÇÃO DAS 
ONDULAÇÕES DE AREIA

Simons et al (1965) propôs uma relação 
entre a descarga sólida de fundo, as dimensões 
da ondulação do leito e sua velocidade de mi-
gração (equação 21), onde ε é a porosidade do 
sedimento do qual a ondulação do leito é forma-
da, "a" é a amplitude da ondulação (do cavado 
à crista), e dx/dt é a velocidade de migração da 
ondulação no sentido do fluxo da corrente. O co-
eficiente numérico de 0,5 implica que a ondula-
ção é triangular, conforme representa a figura 7.

Figura 7 – Ondulação triangular idealizada de leito 
de rio, Simons et al (1965).
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Posteriormente, Kostaschuk et al (1989) 
e Villard e Church (2003), substituíram o valor 
0,5 por um coeficiente β, que leva em consi-
deração os desvios da forma da ondulação em 
relação ao triângulo idealizado. C1 representa 
a porção de carga de leito que não participa 
do deslocamento da ondulação no sentido da 
corrente, mas sim que se descola da crista de 
uma ondulação e “salta” para a próxima. A in-
terpretação de C1 varia para autores diferentes, 
pois confunde-se com o transporte de sedimen-
tos em suspensão no líquido, podendo assim 
ser aproximado a zero, Yang (1986) e Villard e 
Church (2003). Outros, Ten Brinke et al (1999), 
preferem alterar o coeficiente β de modo a in-
corporar o valor de C1.  Van Rijn (2007) aper-
feiçoou a relação de Simons (1965), sendo  a 
densidade do sedimento dada por:

7. MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DE MIGRAÇÃO 
DAS ONDULAÇÕES DE AREIA NO RIO MISSOURI

   
Gaeuman e Jacobson (2007) conduziram 

uma experiência no Rio Missouri, nos Estados 
Unidos da América, na qual percorreram uma li-
nha de sondagem duas vezes, com a mesma ve-
locidade e na mesma direção, com uma embar-
cação de sondagem, equipada com ecobatímetro 
monofeixe e posicionador RTK, espaçadas em um 
determinado intervalo de tempo para medição da 
velocidade de migração das ondulações do lei-
to (figura 8). Também mediram a intensidade da 
corrente com ADCP e identificaram o tipo de sedi-
mento por granulometria das amostras de fundo. 
Encontraram o valor médio de 2,6 m/h ou 7,2 x 
10-4 m/s para a velocidade de migração das on-
dulações formadas por areia, com uma intensida-
de média da corrente de 0,62 m/s. Ou seja, num 
intervalo de apenas duas horas, as ondulações 
migraram cerca de 5 metros na direção do fluxo 
da corrente.

Figura 8 – Migração das ondulações de areia no Rio Missouri, Gaeuman e Jacobson (2007).

8. CÁLCULO DA VELOCIDADE DE MIGRAÇÃO 
DAS ONDULAÇÕES DE AREIA NO RIO 
PARAGUAI

Aplicando-se os resultados obtidos por 
Macedo (2013) à equação 22, de Van Rijn 
(2007), pode-se calcular a velocidade de mi-
gração das ondulações de areia do leito do Rio 
Paraguai no trecho estudado.

Da Tabela 2, verifica-se que a descarga 
sólida de fundo da seção transversal foi de 
206,013  ton/dia, ou 2,384 kg/s. Dividindo-se 
esse valor pelo perímetro úmido (linha de con-
tato da seção transversal com o leito do rio), 
411,933 m, obtém-se qb = 5,788 x 10-3 kg/m/s. 

O diâmetro médio do sedimento amostra-
do (figura 6) é D50 = 0,142 mm, o que o classifi-
ca como areia fina. Da equação 22, utilizando-se  
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ρs = 2650 kg/m3 (densidade da areia fina mo-
lhada), ε = 0,15 (porosidade da areia fina ) e a 
= 0,5 m (amplitude média das ondulações do 
fundo), tem-se que:

5,788x10-3 = 0,6.2650(1 – 0,15)0,5dx/dt

Logo, a velocidade média de migração 
das ondulações é 8,565 x 10-6 m/s, ou 0,74 
metro por dia, próximo do valor de 0,65 me-
tro por dia da figura 1. Esse é um valor consi-
derável, suficiente para que um Levantamento 
Hidrográfico, de acordo com a S-44 da OHI, dei-
xe de ter Ordem Especial e tenha Ordem 1a, por 
exemplo.

9. DESLOCAMENTO DAS ONDULAÇÕES DE 
AREIA NO LEITO DO RIO PARAGUAI

A fim de ser verificado o deslocamento das 
ondulações de areia no leito do Rio Paraguai, foi 
realizado o seguinte teste: foi percorrida, pela 
Lancha Hidrográfica India, do SSN-6 (equipa-
da com o ecobatímetro multifeixe Kongsberg 
EM2040 Compact Dual e posicionador SeaPath 
320, recebendo correções diferenciais via sa-
télite por um receptor RTG C-NAV 3050), uma 
mesma linha de sondagem quatro vezes, com 
mesma velocidade e sentidos alternadamente 
opostos, sendo duas delas no dia 2 de março 
de 2016 e outras duas no dia 8 de março de 
2016, nas proximidades de Corumbá-MS (Carta 
Náutica 3366). 

Após o processamento (altitude, nave-
gação, batimetria e fluviometria), foi verificado 
que, em média, num intervalo de 7,8 dias, as 
ondulações de areia deslocaram-se 4,3 metros 
em direção à foz do Rio, ou seja,  0,55 metro por 
dia, ou 6,37 x 10-6 m/s (figura 9).

Figura 9 – Deslocamento das Ondulações de Areia 
no leito do Rio Paraguai (sondagem do dia 02 de 

março em verde claro e verde escuro, e sondagem 
do dia 10 de março em roxo e laranja).

10. CONCLUSÕES

A recente constatação da ocorrência do 
processo geomorfológico de transporte de sedi-
mentos por descarga sólida de fundo, pelo des-
locamento das ondulações de areia no leito do 
Rio Paraguai, revela a premência de realização 
de Levantamentos Hidrográficos regularmente 
nos rios navegáveis do Brasil, em especial na-
queles onde a folga abaixo da quilha dos navios 
que ali navegam é crítica em função da profun-
didade, como é o caso daquele rio. 

Revela-se que o Levantamento Hidrográfico 
é apenas uma “fotografia instantânea” do rio, po-
rém a natureza não para, e continuam-se os pro-
cessos geomorfológicos extremamente dinâmi-
cos, o que implica na necessidade de Atualização 
Cartográfica contínua, rápida e eficiente, a fim de 
que seja garantida a Segurança da Navegação.
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No dia 22JAN, foi realizada, a bordo do NHi “Sirius” a Cerimônia alusiva ao 58º 
Aniversário de Incorporação do Navio à Marinha do Brasil, ocorrida em 17 de 
janeiro de 1958. A Cerimônia contou com a presença do Almirante de Esquadra 
(RM1) Luiz Fernando Palmer Fonseca. 

Em 24MAR, foi realizada a Mostra de Armamento do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico 
“Vital de Oliveira”, concretizando sua incorporação à Armada. A cerimônia ocorreu no estaleiro 
“Singapore Technologies Marine”, em Singapura, e foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da 
Armada, Almirante de Esquadra Wilson Barbosa Guerra.

No período de 16JUN a 15AGO, foi instalado no Navio Hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul”, du-
rante o Período de Docagem Extraordinário (PDE), no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), o  
ecobatímetro multifeixe EM-122 e  perfilador de sub-fundo (SBP), ampliando a capacidade do Navio 
para as atividades de pesquisa desenvolvidas no ambiente marinho, contempladas no Plano Setorial 
para os Recursos do Mar (PSRM), da Comissão Interministerial para Recursos do Mar (CIRM).

Em JUL, ocorreu a operacionalização do Sistema de Controle de Avisos-Rádio Náuticos após um 
ano de desenvolvimento, que possibilitou a automatização das diversas etapas de processamento 
das informações recebidas até a divulgação efetiva do Aviso-Rádio.
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Em 28SET, no Dia do Hidrógrafo, foi publicada a nova edição da carta náutica da Barra Norte 
do Rio Amazonas, construída conjuntamente pelo  Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e  Centro 
de Levantamentos e Sinalização Náutica da Amazônia Oriental (CLSAOR).

Em OUT,  foram publicadas  duas primeiras edições de cartas do Porto de Santos, em escalas 
superiores à da carta anterior, provendo maior segurança da navegação na área, em cumprimento 
ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Nº 004/2013, celebrado entre a DHN e a 
Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR).

Nos dias 10 e 11NOV, no Auditório da Diretoria de Hidrografia e Navegação, realizou-se o 3º 
Workshop sobre Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos (NORMAM-25), 
que contou com a presença das entidades contratantes de levantamentos hidrográficos, autoridades 
portuárias, praticagens, associações de terminais portuários e entidades executantes de levantamen-
to hidrográfico.

Nos dias 10 e 17NOV, foi realizado  Levantamento Hidrográfico por  equipe volante do Navio 
Hidroceanográfico “Amorim do Valle”, no cais de atracação do Navio Museu “Bauru” e proximidades, 
com o objetivo de determinar a profundidade no local, servindo de subsídio ao estudo de viabilidade 
para atracação do NRP “Sagres”.

No dia 03DEZ, a Diretoria de Hidrografia e Navegação concedeu à empresa PRUMO LOGÍSTICA 
GLOBAL,  licença de operação do primeiro Serviço de Tráfego de Embarcações no Brasil (VTS – Vessel 
Traffic Service), no Porto do Açu-RJ. 
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“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, desco-
brir a diversidade biológica, o potencial biotecnológico e 
energético e os recursos minerais no fundo dos mares.
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A exploração racional do mar é um objetivo perseguido e alguns 
bons resultados estão surgindo, como a preservação da cadeia 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 indús-
tria nacional emprega tamanha 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, caben-
do 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 Afonso Carlos, foi o 
1º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2015.

O quadro acima, de autoria de Pedro Costa, foi o
2º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2015.

O quadro acima, de autoria de Leonardo Jesus, foi o
3º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2015.
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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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Em 1977, durante a execução de uma comissão hidrográfica, o Comandante do Navio Hidrográfico 
“Sirius”, Capitão de Fragata Narcílio Reis, organizou um concurso interno de frases, que representassem 
a Hidrografia na Marinha do Brasil. 

Destacaram-se as seguintes frases: “Amar é sondar alucinadamente”, “Esse mar é meu”, “Continue 
a sondar” e “Navegar é preciso, hidrografar é indispensável”. A frase vencedora foi: "Restará sempre 
muito o que fazer...". 

Encerrada a comissão, o NHi “Sirius” atracou no cais da Ilha Fiscal com a frase escolhida pintada 
na chaminé por ambos os bordos.

O Almirante Orlando Augusto Amaral Affonso, Diretor de Hidrografia e Navegação à época, 
determinou ao seu Assistente, o então Capitão de Corveta Marcos Augusto Leal de Azevedo, que anos 
depois também seria Diretor de Hidrografia e Navegação, que fosse a bordo e anotasse as dimensões 
das letras da frase, para que pudesse registrá-la, posteriormente, em um documento oficial.

Recebendo a incumbência de estudar a origem da frase, o Comandante Leal de Azevedo constatou 
que o Almirante Levy Penna Aarão Reis, em discurso proferido durante a sessão solene comemorativa 
do Primeiro Centenário da Repartição Hidrográfica, em 2 de fevereiro de 1976, citou que, em 1873, o 
Ministro da Marinha, Conselheiro Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, em relatório ao Governo Imperial, 
havia dito: “Restará ainda muito que fazer para a completa organização das nossas cartas marítimas”. 

Esta constatação foi determinante para que o Almirante Orlando Affonso endossasse a ideia do 
Comandante Narcílio e, em seu último memorando, assinado no dia 5 de janeiro de 1978, dia em que 
transmitiu o cargo de Diretor ao Almirante Luiz Carlos de Freitas, determinasse que a frase “Restará 
sempre muito o que fazer...”, lema da hidrografia, fosse pintada nas chaminés de todos os navios da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação.

O LEMA DA HIDROGRAFIA


