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APRESENTAÇÃO

 

 É com grata satisfação que apresento a septuagésima terceira edição dos Anais Hidrográficos. 
 Este tradicional periódico vem sendo publicado anualmente desde o ano de 1933 e tem como 
propósito informar a comunidade marítima, em especial o hidrógrafo, sobre as atividades desen-
volvidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, além de divulgar efemérides e artigos técnico-
-científicos relacionados ao universo de tarefas atribuídas à  DHN.   
 A presente edição apresenta, ainda, os diversos conclaves e intercâmbios realizados no país 
e no exterior, dos quais participou ativamente o nosso pessoal, além dos cursos de aperfeiçoamento e 
especialização que, sem dúvida, contribuíram para a capacitação dos homens e mulheres que laboram 
aqui em prol da aplicação do Poder Naval, da garantia da qualidade das atividades de segurança da 
navegação e, ainda, do apoio a projetos nacionais de pesquisa de interesse do Estado Brasileiro.
 Dessa forma, desejo a todos proveitosa leitura.

Marcos Sampaio Olsen
Vice-Almirante

Diretor
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PROFERIDA PELO CAPITÃO DE MAR E GUERRA
CARLOS AUGUSTO CHAVES LEAL SILVA1 

1Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval (1989), Aperfeiçoamento em Hidrografia (DHN), 
Mestrado/Pós Graduação – Latu Sensu em Oceanografia Física (FTA-OCEAN) no IOUSP – Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (2000), Curso Superior (C-SUP) na Escola de Guerra Naval 
(EGN) (2005) e Curso de Maestria em Defensa Nacional, na Argentina (2015).

I – AulA InAugurAl pArA A 69  turmA 
do Curso de AperfeIçoAmento de 
HIdrogrAfIA pArA ofICIAIs (CAHo)

Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante 
Marcos Sampaio Olsen, Diretor de Hidrografia 
e Navegação, ilustres Professores, Instrutores, 
Integrantes do CAHO 2016, Oficiais, Senhoras e 
Senhores. Bom dia. Primeiramente, gostaria de 
agradecer o honroso convite formulado a mim. 
Nesta ocasião, tenciono abordar um dos mais 
importantes temas da DHN. Antes de mais nada, 
vou quebrar o protocolo, e não iniciar pelo sumário, 
ou roteiro. Iniciarei destacando os três grandes te-
mas da DHN, que de fato são quatro: Cartografia 
Náutica; Auxílios à Navegação e Meteorologia 
Marinha; e Oceanografia Operacional; permean-
do todos eles está a Navegação. No início da insti-
tucionalização, durante o Império, estiveram sepa-
rados. Entretanto, ao se iniciar a República foram 
unificados sob a Repartição da Carta Marítima.

INTRODUÇÃO 

Gostaria de discorrer sobre todos esses 
temas, mas não haveria tempo suficiente. Por 
isso,  fiz uma escolha, não tanto em função das 
minhas preferências pessoais, pois escolheria 
todos eles, mas sim devido a inegável efeméri-
de ocorrida este ano: a publicação, pela DHN, 
do III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro 
(PCNB). Esse ato em si reveste-se de signifi-
cado grandioso por se tratar de uma definição 
de rumo a seguir pelo Serviço Hidrográfico 
Brasileiro para as próximas décadas. Assim, 

esta apresentação será feita abordando a evo-
lução dos planos cartográficos náuticos ao  lon-
go do tempo, com suas dificuldades e especi-
ficidades técnicas e estratégicas ao longo do 
tempo. Para isso seguirei o seguinte sumário: 
a introdução, as origens do PCNB, o I PCNB, o 
II PCNB, o III PCNB e as considerações finais.

A evolução dos planos cartográficos se 
confunde com a própria evolução técnico-cientí-
fica da DHN, bem como suas visões e concep-
ções estratégicas. 

ORIGENS

No princípio do período colonial, não havia 
a menor possibilidade de se imaginar um planeja-
mento para mapear o litoral da colônia portugue-
sa que não fosse associado aos interesses co-
merciais de Portugal. Foi necessário que viesse 
a independência e a sua consolidação para iniciar 
efetivamente o ciclo de planejamento cartográfi-
co no Brasil. Portanto, nossa história nasce após  
essa  fase  histórica,  de  uma  iniciativa  pessoal  
de  um  insigne  oficial  de  Marinha  e Hidrógrafo 
autodidata. O Capitão de Fragata Manoel Antônio 
Vital de Oliveira, que ainda como Capitão-Tenente 
fez um trabalho memorável ao cartografar o lito-
ral e os rios navegáveis da Província de Alagoas, 
com o legendário Aviso Parahibano, conforme so-
licitado pelo então Presidente daquela província, 
Dr. Antonio Coêlho de Sá e Albuquerque. A partir 

a
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Em decorrência de seu excelente 
trabalho, recebeu o encargo de liderar a 
Comissão de Levantamento da Costa do 
Império. Tarefa que não levou adiante devi-
do ao início da Guerra da Tríplice Aliança, 
durante a qual pereceu em combate.

Quase que concomitantemente às 
atividades de Vital de Oliveira, o extraordi-
nário oficial da Marinha  da  França,  então  
Comandante  Ernest  Mouchez,  executou  
trabalhos  notáveis  na costa brasileira. Cabe 
destacar que Mouchez tinha como motivação 
a navegação comercial estrangeira, ou seja, 
não era uma iniciativa do Governo brasileiro. 
Embora fosse importante para o Brasil que 
houvesse tais cartas, elas foram construídas 
sem o controle direto do Estado. Isso é um 
tema relevante considerando-se o ponto de 
vista estratégico do conceito de um Estado 
soberano, em que é fundamental que se co-
nheça e domine totalmente o território nacio-
nal. Assim, as prioridades de Mouchez foram 
as rotas comerciais e os portos. Entretanto, 
tal prioridade não reduz em nada o brilhan-
tismo do seu trabalho. Mouchez elaborou o 
Atlas Hidrográfico. Suas cartas são trabalhos 
de alto nível para a época, tanto assim que fo-
ram empregadas até meados do século XX.

Surge então a figura histórica de Antonio 
Luiz Von Hoonholtz, o Barão de Teffé. Oficial 
de Marinha e também, a exemplo de Vital de 
Oliveira, Hidrógrafo autodidata. Ele percebeu 
a enorme lacuna que existia entre as ativida-
des de hidrografia e cartografia náutica e o 
Estado. Não havia uma instituição governa-
mental que cuidasse do planejamento, con-
trole e execução de tais atividades, conside-
rando seu papel estratégico para o país.

Von Hoonholtz aproveitou-se da sua 
proximidade com o Imperador D. Pedro II e 
trabalhou incessantemente para obter o apoio 
para a institucionalização da Hidrografia e 
da Cartografia Náutica no Brasil. Assim, ele 
conseguiu que fosse criada a Repartição 
Hydrográphica, em 2 de fevereiro de 1876. 
Naturalmente, seu primeiro Diretor-Geral foi o 
próprio Barão de Teffé. Nessa ocasião, apre-
sentou ao Ministro da Marinha o seu Plano de 
Levantamento da Costa Brasileira. Mais uma 
vez, não levado à frente, desta vez por limita-
ções orçamentárias.

desse episódio, seu nome ganhou notoriedade 
e como consequência, alastrou seu trabalho de 
levantamentos hidrográficos e mapeamento para 
diversas outras áreas litorâneas do nordeste bra-
sileiro. A Figura 1 mostra um exemplo do traba-
lho de Vital de Oliveira. Adicionalmente, Vital de 
Oliveira produziu a carta do  Atol das Rocas, uma 
demanda do  Almirante Barroso, então Chefe 
de Divisão em Pernambuco, a carta do litoral 
do Ceará e o Roteiro da Costa da Província de 
Pernambuco, que foi entregue ao Capitão dos 
Portos em fevereiro de 1855.

Figura 1 – Carta Náutica produzida pelo CF Vital 
de Oliveira Fonte: https://www.mar.mil.br/dhn/

dhn/hist1823.html
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Figura 2 – Navio Hidrográfico Sirius sondando em 
operações aéreas. Fonte: acervo do autor.

PCNB, PONTO DE INFLEXÃO

No período que se seguiu houve cer-
ta paralisação da evolução, no Brasil, da 
Hidrografia assim como da Cartografia 
Náutica. A Hidrografia não apresentou no-
vidades significativas até que surgem os 
anos de 1930 como um ponto de inflexão. 
Na ocasião, o cenário nacional não era fa-
vorável. Oitenta e cinco por cento das cartas 
náuticas utilizadas em águas nacionais eram 
produzidas por estrangeiros, parte expressi-
va delas ainda de Mouchez e apenas sete 
por cento construídas dentro do que se con-
siderava ideal em termos dos novos recur-
sos tecnológicos que despontavam à época. 
Alguma medida precisava ser tomada para 
inverter esse quadro desfavorável.

Foi então criado, em 1933, o Curso 
de Aperfeiçoamento de Hidrografia pa-
ra Oficiais. Passou-se a adotar no Brasil 
o ecobatímetro como instrumento princi-
pal de medida de profundidade, que vinha 
sendo desenvolvido nos países da Europa 
desde o início do século  XX. Também nes-
sa época, esse equipamento foi instalado 
no legendário NHi Rio Branco. Por fim, em 
1935, foi aprovado pela DHN o Plano Básico 
Cartográfico Náutico Brasileiro, uma medida 
que se tornaria, a partir de então, crucial pa-
ra o andamento dos trabalhos estratégicos 
da Hidrografia no Brasil.

Esse plano foi concebido de acor-
do com o seguinte esquema de cartas: 1 
carta geral, 3 cartas 1:2.500.000, 6 cartas 
1:1.000.000 e 22 cartas 1:300.000. Além 
disso, havia dois planos básicos contidos 
no PCNB. Plano básico Fluvial e o Plano de 
Cartas Particulares.

Para levar a cabo esse plano era im-
prescindível que houvesse, além das ações 
citadas, a disponibilidade de meios especifi-
camente configurados para as atividades hi-
drográficas. Assim, houve um planejamento 
para construção de novos meios. Destacam-
se os três navios hidrográficos de terceira 

classe, Argus, Orion e Taurus, que foram 
construídos pelo Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro, sendo o NHi Argus, que deu o 
nome à classe, incorporado em janeiro de 
1959.

Como parte das medidas para a exe-
cução do Plano Básico Cartográfico Náutico 
Brasileiro, em 1956, a Marinha encomen-
dou ao estaleiro Ishikawajima Harima Heavy 
Industries, em Tóquio, Japão, a construção 
de dois navios hidrográficos de segunda 
classe, com capacidade de operar aerona-
ves. O primeiro deles,  NHi Sirius (Figura 2), 
foi incorporado em 17 de janeiro de 1958 e 
o outro, NHi Canopus, em 15 de março do 
mesmo ano. É relevante mencionar que o  
NHi Sirius foi o primeiro navio da MB a ope-
rar com aeronave.

II PCNB

O Plano Básico Cartográfico Náutico 
Brasileiro foi finalizado em 1975 com o 
lançamento  da carta nº 200 – Da Ilha 
de Maracá à Ilha do Machadinho, que 
foi um marco para a Cartografia Náutica 
Brasileira. Mas mesmo antes do seu encer-
ramento, havia estudos sendo conduzidos 
no âmbito da comunidade Hidrográfica in-
ternacional com respeito à padronização 
dos documentos náuticos, considerando 
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Figura 3 – Cartas planejadas no II PCNB, na escala 
de 1:1.000.000. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Durante a sua execução, foram criados 
diversos planos em paralelo em função da  
vertiginosa evolução técnica e econômica (en-
tenda-se econômica como aumento do tráfego 
marítimo e fluvial). 

Cabe salientar o início do planejamento 
da produção das cartas náuticas eletrônicas. 
Essas foram divididas em gerais e costeiras, 
num total de 158, incluindo o trecho do rio 
Amazonas da foz até Manaus e o rio Pará. 
Desde 1990, a DHN vem estudando o novo 
conceito de produção cartográfica que resume 
a fonte de informações e dados cartográficos 
em uma base de dados de produção carto-
gráfica conhecida como HPD (Hydrographic 
Production Database). A partir dessa base são 
gerados diversos produtos cartográficos e do-
cumentos náuticos, tornando a produção oti-
mizada e minimizando as eventuais fontes de 
incorreções.

III PCNB, NOVO CENÁRIO E PERSPECTIVAS

Em 2014, com o fim do II PCNB se apro-
ximando, a DHN se viu diante da necessida-
de de rever todo o PCNB. Ademais, o cenário 
continuava a se alterar com a familiar dinâmica 
arrebatadora dos avanços da ciência, exigindo 
uma rápida reação. Por isso foi iniciado um es-
tudo para a confecção de um novo PCNB. Foi 
estabelecido um grupo de trabalho coordena-
do pelo Centro de Hidrografia da Marinha que 
definiu premissas básicas para a elaboração 
do novo PCNB. A padronização de escalas; 
o foco na navegação comercial; a redução da 
superposição entre as cartas; a capacidade de 
impressão do parque gráfico da BHMN (não 
sendo este um fator limitador às dimensões 
das cartas, tendo em vista a impressão sob 
demanda); a escala de compilação da carta 
eletrônica; a adequação do tamanho das car-
tas de acordo com as Especificações Técnicas 
da OHI; e a demanda das cartas náuticas no 

que os mesmos navios costumam trans-
portar mercadorias para os portos dos 
diversos países, indistintamente. Passa a 
ser de importância capital que as cartas 
náuticas sejam uniformes em sua confec-
ção como também em sua apresentação.

Durante a XII Conferência  Hidrográfica 
Internacional, em 1982, ficou estabele-
cido o conceito de carta internacional. 
Tudo isso foi sendo tratado na DHN até 
que em 1995 foi aprovado o II PCNB. 
Esse planejava a publicação de uma no-
va série de cartas náuticas brasileiras 
na escala 1:1.000.000, representada na 
Figura 3, substituindo as cartas da série 
de 40 a 90; e outra série de cartas, na 
escala 1:300.000, substituindo as car-
tas da série 100 (100 a 2200). As cartas 
produzidas adotaram a numeração das 
Cartas Internacionais (Cartas INT) esta-
belecida pela Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), de acordo com a publi-
cação S-11 (Guidance for the Preparation 
and Maintenance of International Chart 
Schemes and Catalogue of International 
(INT) Charts).
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Figura 4 – Exemplo da nova Diagramação do III PCNB Fonte: Elaborado pelo autor. 

período de outubro de 2012 a dezembro de 
2014, foram as premissas nas quais se baseou 
o grupo de trabalho, sem se desviar do objetivo 
principal que é a segurança da navegação.

É importante mencionar que uma das 
consequências do III PCNB, com a redução 
do  portfólio de cartas em papel de 24%, será 
a facilitação da atualização cartográfica bem 
como do planejamento de comissões hidroce-
anográficas em função da nova diagramação, 
conforme mostra a Figura 4.Faz-se necessá-
rio salientar também o Plano Cartográfico da 
Antártica não apenas como uma questão de 
segurança para os navios do PROANTAR mas 
também como uma questão estratégica para 
o Brasil. 

Também consta do III PCNB a produção, 
ainda em fase de avaliação, das cartas eletrônicas 
para rios (INLAND ENC). É importante tomar a ini-
ciativa da implementação dessas cartas de modo 
a prover otimização nos processos cartográficos 
e atender ao aumento vigoroso do tráfego fluvial, 
bem como do número de hidrovias no país. Cabe 
ressaltar que esse produto vem sendo utilizado 
em diversos países da Europa, Ásia e Estados 
Unidos. Não parece haver outro caminho a seguir 
com respeito à navegação fluvial comercial que 
possa vir a atender melhor à demanda. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente a importância estratégica 
que os PCNB tiveram ao longo da nossa his-
tória. Assim como é notório que o III PCNB 
expressa em seu conteúdo a evolução da 
cartografia náutica no mundo, capitaneada 
pela Organização Hidrográfica Internacional. 
Dessa forma, a DHN poderá melhor planejar 
e executar os levantamentos hidrográficos, as 
edições e atualizações de cartas eletrônicas 
e em papel, a implementação das cartas ele-
trônicas para os rios, entre outros. Também 
será possível priorizar as atividades de acor-
do com recursos financeiros, humanos, meios 
(navios) e infraestrutura, disponíveis.

Por fim, identifica-se aqui outras ques-
tões estratégicas da atualidade, com presença 
direta  das atividades cartográficas da DHN, 
como a Antártica, a bacia do Amazonas como 
fonte quase inesgotável de recursos naturais, 
e a elevação do Rio Grande, incitando a uma 
reflexão sobre as fronteiras marítimas, embo-
ra esta área não esteja contida no III PCNB. 
Assim, apresento aos alunos do CAHO 2016 
as boas-vindas às lides hidrográficas, cumpri-
mentando-os pela opção e desejando suces-
so e felicidades.
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1 – CARTAS EDITADAS E REIMPRESSAS

a) NOVAS CARTAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

4029A Rio amazonas - Paraná do Serpa 1:50.000 1a Edição Julho

25121 
(INT 9125) Baía do Almirantado 1:40.000 1a Edição Dezembro

22600 
(INT 2119)

Da Barra do Poxim à Ponta 
Cumuruxatiba 1:300.000 1a Edição Dezembro

1841 Porto de Itajaí 1:15.000 1a Edição Setembro

4032A Porto de Manaus 1:30.000 1a Edição Dezembro

b) CARTAS REEDITADAS

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

3300 Da Isla Banco Morales à Bahía de Asunción 1:25.000 2a Edição Outubro

3301 Do Puerto Botánico à Puente Remanso Castillo 1:25.000 2a Edição Outubro

3302 Do Riacho San Francisco (Boca Inferiro) à Villa Hayes 1:25.000 2a Edição Outubro

3303 De Piquete-Cué à Vuelta Arecutacuá 1:25.000 2a Edição Outubro

3304 Da Isla Arecutacuá a Estancia Olivares 1:25.000 2a Edição Outubro

3305 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 2a Edição Outubro

3306 Do Paso Mercedes ao Paso Palma Sola 1:25.000 2a Edição Outubro

3310 Da Isla Esperanza a Isla Ysypo-i 1:25.000 2a Edição Outubro

3439 Do Passo Passagem Velha ao Passo Retiro Velho 1:10.000 2a Edição Novembro

3440 Da Santa Cruz à Volta Piuval 1:10.000 2a Edição Novembro

c)  CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

1 Brasil – Costas e Ilhas ao Largo 1:5.600.000 5a 1

20 Costa Leste da América do Sul 1:3.500.000 3a 9

30 Costa Sudeste da América do Sul (INT 201) 1:3.500.000 2a 35

52 Proximidades do Arquipélago de Fernando de Noronha 1:100.000 3a 15

202 Da Ilha do Bailique à Ponta do Capital 1:79.992 6a 127

203 Da Ponta do Capital às Ilhas Pedreira 1:79.996 4a 127

204 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana 1:80.000 4a 142

II – trAbAlHos reAlIzAdos em 2016
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

221 Barra Norte do Rio Amazonas 1:100.000 1a 176

231 Da Ilha de Machadinho ao Cabo de Maguari 1:80.000 1a 7

241 Da Baía do Viera Grande a Chaves 1:80.000 1a 6

242 Das Ilhas dos Porcos à Baía do Vieira 1:80.000 3a 120

302 De Salinópolis ao Canal do Espadarte 1:100.000 4a 44

304 De Mosqueiro a Abaetetuba 1:75.000 4a 4

321 Porto de Vila do Conde 1:20.000 1a 10

410 Proximidades da Baía de São Marcos 1:135.000 3a 29

411 Baía de S. Marcos 1:50.000 4a 28

412 Baía de S. Marcos prox. Portos Itaqui e S. Luiz 1:30.000 5a 19

515 Barra dos Rios Timonha e Ubatuba 1:25.000 4a 8

701 Porto de Mucuripe 1:13.000 6a 19

702 Porto de Macau 1:23.000 2a 6

703 Porto de Areia Branca 1:25.000 2a 23

704 Porto de Guamaré 1:15.000 1a 24

705 Terminal Portuário de Pecém 1:15.000 1a 20

720 De Areia Branca a Guamaré 1:100.000 3a 38

802 Porto de Natal 1:8.500 8a 37

901 Porto de Maceió 1:7.500 3a 15

902 Porto de Recife 1:15.000 5a 20

920 Proximidades do Porto de Maceió 1:80.000 2a 17

930 Proximidades do Porto de Recife 1:100.000 2a 6

1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25.000 1a 30

1002 Barra do Rio São Francisco do Norte 1:20.000 2a 3

1003 Barra do Rio Sergipe 1:25.000 8a 27

1100 Do Rio Itariri a Ilhéus 1:311.492 3a 3

1101 Proximidades Porto de Salvador 1:29.976 4a 39

1102 Porto de Salvador 1:12.000 5a 5

1106 Baía de Todos os Santos - Parte Norte 1:30.010 1a 17

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

1171 Baia de Todos os Santos - Canal de Itaparica 1:6.000 2a 1

1200 Do Porto de Ilhéus à Ponta de Cumuruxatiba 1:305.090 3a 46

1310 Canal de Abrolhos e Proximidades 1:100.025 1a 23

TRABALHOS REALIZADOS EM 2016



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

16

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

1401 Portos de Vitória e Tubarão 1:15.000 9a 5

1402 Do Pontal da Regência a Ponta do Ubu 1:135.000 2a 75

1403 Da Ponta do Ubu ao Cabo de São Tomé 1:150.000 2a 77

1404 Proximidades da Ponta de Ubu 1:50.000 2a 59

1405 Porto do Açu 1:25.000 2a 273

1410 Prox. dos Portos de Vitória e Tubarão 1:50.000 3a 115

1420 Proximidades da Barra do Riacho 1:50.000 2a 56

1501 Baía de Guanabara 1:50.000 4a 241

1503 Enseada de Cabo Frio 1:20.000 6a 76

1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 1:40.000 2a 84

1506 Proximidades da Baía de Guanabara 1:75.000 3a 117

1507 Enseada de Macaé e prox. 1:25.000 1a 87

1508 Do Cabo Frio a Ponta Negra 1:75.000 2a 76

1511 Barra do Rio de Janeiro 1:19.989 4a 275

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

1513 Terminais da Baia de Guanabara 1:15.000 1a 4

1515 Baia de Guanabara – I. Mocanguê e prox. 1:8.000 3a 157

1531 Baía de Guanabara - I. do Boqueirão e adj. 1:6.500 2a 23

1607 Baías da Ilha Grande e Sepetiba 1:80.000 3a 55

1620 Da Barra Rio de Janeiro à Ilha Grande 1:120.015 1a 2

1621 Baía da Ilha Grande - Parte Leste 1:40.090 2a 107

1622 Baía de Sepetiba 1:40.122 3a 88

1623 Porto de Itaguai 1:20.000 4a 67

1632 Baía da Ilha Grande - Parte Centro Norte 1:40.109 2a 77

1633 Baía da Ilha Grande - Parte Oeste 1:40.075 1a 117

1634 Da Ponta da Joatinga  a Ilha das Couves 1:40.000 1a 1

1636 Porto de Angra dos Reis e prox. 1:20.000 3a 91

1637 Baía da Ribeira 1:25.000 1a 46

1641 Da Enseada  Mar virado ao Porto de São 
Sebastião 1:39.914 1a 33

1642 De São Sebastião à Ilha dos Gatos 1:39.861 1a 43

1643 Canal de São Sebastião - Parte Norte 1:15.000 3a 25

1644 Canal de São Sebastião - Parte Sul 1:15.000 2a 30

1645 Canal de São Sebastião 1:50.000 1a 82

1711 Proximidades do Porto de Santos 1:80.000 3a 88

1712 Porto de Santos - Parte Norte 1:15.000 1a 223

1713 Porto de Santos - Parte Sul 1:15.000 1a 220

1801 Porto de Itajaí 1:15.000 5a 63

1804 Porto de São Francisco do Sul 1:27.000 3a 31

1821 Barra de Paranaguá 1:25.000 4a 23

1822 Porto de Paranaguá a Antonina 1:25.000 4a 35

1830 Proximidades do Porto de São Francisco do Sul 1:89.459 1a 28

1841 Porto de Itajaí 1:15.000 1a 119
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

1902 Proximidades da Ilha de Santa Catarina 1:100.928 2a 45

2010 Proximidades de Tramandaí 1:50.000 1a 9

2102 De São José do Norte ao Canal de Setia 1:25.052 1a 6

2103 Da Barra do Canal São Gonçalo as Porteiras 1:25.097 1a 2

2104 Canal de São Gonçalo - Da Barra a Pelotas) 1:15.000 1a 13

2105 Canal da Feitoria e prox. 1:25.115 1a 15

2106 Saco do Rincão e prox. 1:25.085 1a 4

2109 Da Ponta Grossa a Porto Alegre 1:25.036 2a 20

2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 1:50.000 4a 26

2140 Lagoa dos Patos 1:271.653 2a 68

3300 Da Isla Banco Morales à Bahia de Asunción 1:25.000 2a 1

3301 Do Puerto Botanico à Puente Remanso Castillo 1:25.000 2a 1

3302 Do Riacho San Francisco(Boca Inferior) à Villa 
Hayes 1:25.000 2a 1

3303 De Piquete-Cué á Vuelta Cué à Vuelta 1:25.000 2a 1

3304 Da Isla Arecutacuá a Estancia Olivares 1:25.000 2a 1

3305 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 2a 2

3310 Da Isla Esperanza a Isla Ysypo-i 1:25.000 2a 2

3316 Da Isla Pedernal ao Paso Caa-Pucu-Mi 1:25.000 2a 4

3317 Da Isla Del Loco ao Paso Siete Puntas 1:25.000 2a 4

3318 Do Paso Siete Puntas ao Paso Milagro 1:25.000 2a 4

3319 Do Rio Ypané ao Paso Saladillo 1:25.000 2a 5

3320 Da Isla Saladillo ao Paso Romero-Cué 1:25.000 2a 4

3325 Da Isla San Carlos a Isla Piquete-Cambá 1:25.000 2a 4

3326 Da Isla Piquete-Cambá ao Paso Itá-Pucú-Mi 1:25.000 2a 4

3327 Do Paso Itá-Pucú-Mi ao Puerto Max 1:25.000 2a 4

3328 Da Isla Caá-Pucú-Mí a Isla Carayacito 1:25.000 2a 4

3329 De Itacuá ao Puerto Risso 1:25.000 2a 4

3330 Do Puerto Risso a Isla Dalmacia 1:25.000 2a 4

3331 Da Isla Dalmacia a Isla San Roque 1:25.000 2a 3

3332 Puerto Vallemi 1:25.000 2a 3

3333 Foz do Rio Apa 1:25.000 2a 2

3344 Da Ilha do Rabo da Ema à Ilha do Algodoal 1:25.000 1a 4

3345 Da Ilha do Algodoal à Volta Rápida 1:25.000 1a 4

3346 Da Volta Rápida à Ilha do Chapéu 1:25.000 1a 4

3348 Do Puerto Esperanza à Ilha Cabeça de Boi 1:25.000 1a 3

3349 Da Ilha Seseputá à Foz do Rio Negro 1:25.000 1a 3

3350 Da Foz do Rio Negro à Isla Patativa 1:25.000 1a 5

3351 Da Ilha Santa Fé ao Passo Rebojo Grande 1:25.000 1a 5

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

3353 Do Estirão Coimbra à Ilha Paratudal 1:25.000 1a 5

TRABALHOS REALIZADOS EM 2016
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

3354 Do Passo Piúvas Inferior à Ilha dos Bugres 1:25.000 1a 5

3355 Da Ilha dos Bugres à Ilha Nabileque 1:25.000 1a 5

3356 Do Passo Conselho à Volta do Acurizal 1:25.000 1a 5

3357 Da Volta do Acurizal ao Riacho do Abrigo 1:25.000 1a 5

3358 Da Orçada de São José à Ilha Caraguatá 1:25.000 1a 5

3359 Da Ilha Caraguatá à Ilha Cambará Ferrado 1:25.000 1a 6

3360 Do Estirão Cambará Ferrado ao Passo Abobral 1:25.000 1a 5

3365 Do Porto Tarumã a Corumbá 1:25.000 2a 6

3366 De Corumbá ao Estirão da Agua Branca 1:10.000 2a 4

3367 Da Volta do Gato ao Passo do Pescador 1:10.000 2a 4

3370 Da Volta Morcegueiro ao Passo da Faia 1:10.000 2a 4

3371 Do Passo da Faia à Volta Grande 1:10.000 2a 4

3374 Do Passo Domingos Ramos Inferior ao Passo 
Domingos 1:10.000 2a 4

3375 Da Volta do Carandazinho à Volta do Cururu 1:10.000 2a 4

3439 Do Passo Passagem Velha ao Passo Retiro Velho 1:10.000 2a 10

3440 Da Santa Cruz à Volta Piuval 1:10.000 2a 10

4029 Da Ilha Panumã a Itacoatiara 1:100.000 1a 135

4029A Paraná do Serpa 1:50.000 1a 42

4030 De itacoatiara a Novo Remanso 1:100.000 1a 103

4031 De Novo Remanso à Ilha das Onças 1:100.000 1a 103

4032 Da Ilha das Onças a Manaus 1:100.000 1a 105

4101A/B Macapá - Ilha Mangabal - Ilha Comandaí 1:100.000 4a 99

4103A/B Prainha - Costa do Ituqui - Ilha do Meio 1:100.000 7a 245

4104A/B Ilha do Meio - Ilha de Santa Rita - Parintins 1:100.000 4a 192

4105A/B Parintins - Costa do Giba - Itacoatiarza 1:100.000 4a 2

4203 Da Fazenda Caiçara a Arapiranga 1:20.003 2a 5

4343A/B Furos do Tajapuru, Cia. Limão e Ituquara A-1:50.008 1a 20

B-1:50.013 1a 20

4381A/B De Santarém – Surucu - Aveiro A-1:100.063 1a 44

B-1:100.001 1a 44

4411 Da Foz do Rio Trombeta ao Lago Quiriquirí 1:25.000 1a 89

4412 Do Lago Quiriquirí ao Lago Paru 1:25.000 1a 90

4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1a 87

4414 Da Ilha Jacitara ao Lago Axipica 1:25.000 1a 89

4415 Do Estirão do França ao Lago Aracuã 1:25.000 1a 90
4416 Do Lago Aracuã ao Lago Bacabal 1:25.000 1a 90

4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1a 87

4418 Porto Trombetas 1:25.000 1a 85

5500-IA Do Cabo Frio ao Rio de Janeiro 1:300.000 S/E 244

5114 Carta SAR 1:20.000.000 3a 13

12100 Carta Iíndice - Bacia Amazônica e seus acessos 1:3.000.000 1a 34

13100 Carta Aérea  de Exercícios para os Meios da Esquadra 1:600.000 1a 2

13123 Cabo São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 2a 2
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE

13405
Carta Especial Planejamento para Operações 

Anfíbias
1:10.000 2a 27

13406 Carta Especial Planejamento para Operações 
Anfíbias 1:50.000 3a 19

13490 Itaoca/Espírito Santo 1:50.000 1a 17

19001 (Int. 20) Costa da América do Sul 1:10.000.000 1a 1

21010 De Cayenne ao Cabo Gurupi 1:1.000.000 1a 1

21020 De Salinópolis a Fortaleza 1:1.000.000 1a 39

21040 De Natal ao Rio Itariri 1:1.000.000 1a 1

21060 Do Arquipélago dos Abrolhos ao Cabo Frio 1:1.000.000 1a 3

21070 Do Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta Grande 1:1.000.000 2a 7

21300 Do Cabo Norte ao Cabo Maguari 1:300.000 1a 161

21400 Do Cabo Maguari a Ponta Boiuçuganga 1:300.00 1a 01

21700 De Tutóia à Ponta dos Patos 1:300.000 1a 5

22000 Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de 
Noronha 1:300.000 1a 23

22100 Do Cabo Calcanhar a Cabedelo 1:300.000 1a 2

22300 De Maceió a Aracajú 1:300.000 1a 8

22500 De Salvador à Barra do Poxim 1:300.000 1a 136

22600 Da Barra do Poxim à Ponta Cumuruxatiba 1:300.000 1a 10

22700 Da Ponta do Cumuruxatiba a Conceição da Barra 1:300.000 1a 42

22800 De Conceição da Barra a Vitória 1:300.000 2a 6

22900 De Vitória ao Cabo de São Tomé 1:300.000 1a 17

23000 Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 2a 189

23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 2a 227

23300 De Paranaguá a Imbituba 1:300.000 1a 107

23500 De Pinhal ao Rio Grande 1:300.000 1a 39

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

25120
Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do Rei 

George
1:40.000 1a 1

25121
Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do 

Almirantado
1:40.000 3a 4

2 – CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) PRODUZIDAS EM 2016

NÚMERO TÍTULO

BR401406 Proximidades do Porto de Açu

BR400221 Barra Norte Rio Amazonas

BR404029 Rio Amazonas

TRABALHOS REALIZADOS EM 2016
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BR540291 Rio Amazonas (Plano 1)

BR540292 Rio Amazonas (Plano 2)

BR404030 Rio Amazonas

BR404031 Rio Amazonas

BR404032 Rio Amazonas

BR54029A Rio Amazonas - Paraná do Serpa

BR425121 Baía do Almirantado

BR525121 Baía do Almirantado (Plano 1)

BR525122 Baía do Almirantado (Plano 2)

BR501712 Porto de Santos (Parte Norte)

BR501713 Porto de Santos (Parte Sul)

BR404411 Rio Trombetas

BR404415 Rio Trombetas

BR404418 Rio Trombetas

BR400222 Barra Norte Rio Amazonas

BR54032A Porto de Manaus

BR640321 Porto de Manaus (Plano 1)

BR640322 Porto de Manaus (Plano 2)

BR640323 Porto de Manaus (Plano 3)

BR322500 De Salvador à Barra do Poxim

BR404011 Rio Amazonas

BR322400 De Aracajú a Ponta Itapuã

3 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a)  NOVAS EDIÇÕES

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DN 5 Almanaque Náutico para 2017 73a Edição

DG 6 Tábuas das Marés para 2017 54a Edição

DH 2 Lista de Farois 2016 – 2017 35a Edição

DH 3 Anais Hidrográficos Tomo LXXII  2015 72a Edição

DH 7 Catálogo de Cartas e Publicações 2016 - 2020 13a Edição

DH 8 Lista de Auxílios-Rádio 2015-2019 13a Edição

b)  MODELOS REIMPRESSOS 

NÚMERO TÍTULO

DHN-0618-02 Rosa de Manobra (Reduzida)

DHN-5917 Mensagem Pilot  e Pilot Ship

DHN-5909-3 Escala BeauFort
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PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIO

1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO PAÍS
– Reunião da Comissão de Meteorologia Militar (COMETMIL), da Comissão de 

Cartografia Militar (COMCARMIL) e Workshop Geoinformação de Defesa. Salvador, BA.
– Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR). Brasilia, DF.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO  PAÍS
– VII Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO 2016. Salvador, BA.
– XIX Congresso Brasileiro de Meteorologia – XIX CBMET. João Pessoa, PB.
– 47ª Reunião do Programa de Geologia e Geofísica Marinha – PGGM. Natal, RN.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR

– Reunião da Comissão de Limites da Plataforma Continental – CLPC. Nova Iorque, 
EUA.

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

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR
– Sessão do Comitê de Assessoramento do Sistema Global de Observação dos Oceanos 

– GOOS. Sopot, Polônia.
– Reunião do Comitê de Direção do International Center for Eletronic Navigational Charts 

– IC-ENC. Amsterdam, Holanda.
– Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental – 

COI. França, Paris.
– Reunião da Aliança Regional em Oceanografia para o Atlântico Sudoeste Superior e 

Tropical – OCEATLAN. Buenos Aires, Argentina.
– Reunião da Comissão Hidrográfica do Atlântico Sudoeste – CHAtSO. Buenos Aires, 

Argentina.
– Reunião da Inter Regional Coordination Committee (IRCC) e Capacity Building Sub-

Committee (CBSC). Abu Dabhi, Emirados Árabes Unidos.
– Reunião da Hydrographic Commission on Antarctic – HCA. Tromsö, Noruega. 
– Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee – HSSC. Monte Carlo, 

Mônaco.
– 7ª Reunião do Marine Spatial Data Infrastructures Working Group – MSDIWG 7. Japão, 

Tóquio.
– S-100 Working Group – S-100 WG. Japão, Tóquio.

III – progrAmAs de ConClAves e 
InterCâmbIos
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– Reunião do Nautical Chart Working Group – NCWG. Monte Carlo, Mônaco.
– Reunião de padronizações de Publicações Náuticas e do Grupo de Trabalho de 

Provisão de Informação Náutica – NIPWG. Mônaco, Mônaco.
– Encontro do Subcomitê do Serviço Mundial de Divulgação de Avisos Náuticos – 

WWNWS. Alesund, Noruega.
– GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) Meeting. Bolder, EUA.
– Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthouses Authorities – IALA. Lisboa, Portugal.
– Sessão do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthouses Authorities – IALA. Saint Germain-en-Laye, França.
– Reunião da International Board on Standards of Competence (IBSC) for Hydrographic 

Surveyors and Nautical Cartographers. Bert, França.
– Reunião do Comitê de Serviços de Tráfego de Embarcações – VTS. Saint Germain-

en-Laye, França.
– Reunião do Comitê de Engenharia de Aton e Sustentabilidade – ENG. Saint Germain-

en-Laye, França.
– Session of the Data Buoy Cooperation Panel 2016 – DBCP 2016. La Jolla, EUA.
– Second JCOMM Marine Instrument Workshop for the WMO Regional Association IV 

with focus on wave measuremente from moored buoys (IMAR-IV 2016). Gulfport, EUA.
– Worlwide Enc Database Working Group – WEND-WG. Stavanger, Noruega.
– COSMO User Seminar. Offenbach, Alemanha.
– IC-ENC Technical Conference 2016. Taunton, Reino Unido.
– Canadian Hydrographic Conference 2016. Halifax, Canadá.
– Naval Oceanographic & Hydrographic Survey Vessel Conference (OSV). Londres, 

Reino Unido.
– Taller de Batimetria Multhaz (TBM). Buenos Aires, Argentina.
– Workshop sobre Tecnologias da Informação (GIS) aplicada ao ambiente marinho e 

costeiro (ArcGIS). Santa Marta, Colômbia.
– Seminário de Treinamento sobre a Utilização das Ferramentas de Gerenciamento de 

Risco da IALA (STUFGR 2016). Cidade do Panamá, Panamá.
– 5ª Reunião do Comitê de Gerência e Requisitos de Auxílios à Navegação (ARM-5). 

Seul, República da Coreia. 
– Workshop em desenvolvimento de Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI). Cidade 

de Veracruz, México.
– Reunião Interseccional do International Board on Standars of Competence for 

Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC) da Organização Hidrográfica 
Internacional OHI – IBSC-2016-2. Cingapura, Cingapura.

2 – INTERCÂMBIOS

–  Intercâmbio no Serviço Hidrográfico do Reino Unido (CNEH-UKHO).
–  Intercâmbio no Internacional Centre for ENCs (IC-ENC) no Panamá.
–  Intercâmbio a bordo do NRP “Alte Gago Coutinho” da Marinha Portuguesa.
–  Intercâmbio a bordo do NRP “D. Carlos I” da Marinha Portuguesa.
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CURSOS REGULARES

Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval por meio de atividades rela-
cionadas 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 progra-
ma de preparação para o exercício de funções que requeiram qualificação especial, a seleção de 
intercâmbios, estágios e conclaves.

A par dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, a DHN tem desenvolvido o treina-
mento 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 processamento de dados das fainas hidroceanográficas.

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

Iv – Cursos e estágIos em InstItuIçoes 
extrA-mb

v –  Cursos regulAres

1 – CURSOS EXTRA-MB

- Doutorado em Oceanografia Física, Área  Circulação Oceânica . IOUSP-SP.

- Mestrado em Oceanografia Física, com ênfase em Sensoriamento Remoto. IOUSP-SP

- Mestrado em  “Earth Sciences : Ocean Mapping and Hydrographic Sciences”. New 
Hampshire – EUA.

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

- Não houve.

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

Oficiais que concluíram o 69º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais – 
Turma 2016:

Primeiro-Tenente                         MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO
Primeiro-Tenente (QC-CA)          HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA
Primeiro-Tenente (QC-CA)          EDUARDO PONTUAL DUBEUX
Primeiro-Tenente                         DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS
Primeiro-Tenente                         JOÃO DO AMARAL ARAUJO
Primeiro-Tenente                         PEDRO MAGON OLIVIO
Primeiro-Tenente                         RODRIGO FERNANDO TELES ROMEIRO
Primeiro-Tenente (QC-CA)          ANDERSON ALONSO LACERDA RANGEL
Primeiro-Tenente (QC-CA)          ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA
Primeiro-Tenente                         LUCAS DA COSTA MEDEIROS
Primeiro-Tenente                         LEONARDO RABETIM DE OLIVEIRA
Primeiro-Tenente                         GABRIEL PINTO ROIFFÉ
Primeiro-Tenente                         ALMIR FREIRE PEREIRA
Primeiro-Tenente                         LOHAN FRIAS MOLINA LOPES
Primeiro-Tenente                         JOÃO PAULO MARTINS CAMELO
Primeiro-Tenente                         JORGE ÉDIPO MUNIZ DO CARMO MORAES

1° Colocado: 1ºTen MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO, com média final 
9,757.

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

1ºTen MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO                                               9,757

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

seu respectivo curso:

1ºTen                                  MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO                    9,757
1ºTen (QC-CA)                      HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA                                               9,697
1ºTen (QC-CA)                     EDUARDO PONTUAL DUBEUX                                                       9,683
1ºTen                                        DANIEL MARTINS SARAIVA LEONTSINIS                               9,664
1ºTen                                                 JOÃO DO AMARAL ARAUJO                                                                         9,655
1ºTen                                     PEDRO MAGON OLIVIO                                                               9,642
1ºTen                                       RODRIGO FERNANDO TELES ROMEIRO                              9,607
1ºTen (QC-CA)                ANDERSON ALONSO LACERDA RANGEL                       9,594
1ºTen (QC-CA)                      ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA                                                   9,561
1ºTen                                  LUCAS DA COSTA MEDEIROS                                              9,523
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CURSOS REGULARES

PRÊMIO “VITAL DE OLIVEIRA”
Destina-se a premiar o Oficial do Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais
que obtiver a maior média na área de Hidrografia, que abrange as disciplinas de 

Geodésia, Topografia Costeira, Projeções Cartográficas, Construção da Carta Náutica, 
Hidrografia e Levantamento Hidroceanográfico de Fim de Curso, desde que em nenhuma 
delas tenha obtido média inferior a oito (8,0).

1ºTen (QC-CA) HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA                                                                    9,840

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

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

 
1ºTen  MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO                                                                   9,906

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

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

 
1ºTen  MATHEUS RONALDO CUSTODIO BRANDÃO                                                  9,407

Foto do encerramento do CAHO 2016 no Auditório da DHN.
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2 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (C-Ap-HN)

Militares que concluíram o 44° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação 
– Turma 2016:

3ºSG-HN      06.0364.06      LUCAS SARAIVA PASSOS
3ºSG-HN      06.0387.94      ADRIANO FEITOSA DA COSTA
3ºSG-HN      06.0283.90      DIEGO MATEUS MENDES CÂNDIDO
3ºSG-HN      06.0379.25      HUGO SEBASTIÃO NUNES DA SILVA
3ºSG-HN      06.0384.76      ARQUIMEDES MAIA NETO
3ºSG-HN      06.0403.81      WILLIAM DE ABREU MOREIRA
3ºSG-HN      06.0185.81       FABIANO DE SOUZA ROSA
3ºSG-HN      06.0204.11       PAULO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS
3ºSG-HN      06.0354.77      ROGÉRIO ORNELIS DA SILVA
3ºSG-HN      06.0336.36      HUGO CÂNDIDO DE ABREU CALABRÓ
3ºSG-HN      04.0471.25       JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
3ºSG-HN      06.0342.84      ELISMAR DE ALMADA SANTOS

1° Colocado: 3ºSG-HN   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS, com média final 9,284.

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-HN   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS                                                    9,284

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-HN   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS                                                    9,284

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

(CAp-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   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS                                                    9,319

PRÊMIO “COMANDANTE FERRAZ”
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e 

Navegação (CAp-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).
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CURSOS REGULARES

3ºSG-HN   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS                                                    9,375

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

(CAp-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   06.0364.06   LUCAS SARAIVA PASSOS                                                8,863

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

Militares que concluíram o 30° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2016:

3ºSG-FR      06.0361.12       MARCIO MARTINS DE SOUZA
3ºSG-FR      06.0342.09      JOSENILSON MARQUES RODRIGUES
3ºSG-FR      06.0340.80      ANDRÉ MONTEIRO DE LIMA
3ºSG-FR      05.1186.38       NIKSON MEDEIROS FIGUEIRA
3ºSG-FR      06.0406.67      FÁBIO WILSON MONTEIRO DA SILVA
3ºSG-FR      06.0290.60      IURE DOS SANTOS FONSECA
3ºSG-FR      06.0361.80      JONATHAS SILVA DA COSTA
3ºSG-FR      06.0334.07      PAULO RANGEL BARROS SILVA
3ºSG-FR      05.0977.38      ERICKSON GEORGE DE OLIVEIRA COSTA
3ºSG-FR      06.0334.23      LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
3ºSG-FR      06.0286.59      EVERTON ALVES SILVA

1° Colocado: 3ºSG-FR   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA, com média final 
9,953.

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-FR   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA                                              9,953

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   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA                                              9,953

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,5) 

em seus respectivos cursos.

3ºSG-FR       06.0361.12         MARCIO MARTINS DE SOUZA                                               9,953
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3ºSG-FR     06.0342.09      JOSENILSON MARQUES RODRIGUES                        9,907
3ºSG-FR      06.0340.80       ANDRÉ MONTEIRO DE LIMA                                                9,831
3ºSG-FR      05.1186.38        NIKSON MEDEIROS FIGUEIRA                                               9,772
3ºSG-FR      06.0406.67       FÁBIO WILSON MONTEIRO DA SILVA                                  9,592
3ºSG-FR      06.0290.60       IURE DOS SANTOS FONSECA                                               9,588

PRÊMIO “ALMIRANTE MORAES REGO”

Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que
obtiver a maior média na área de Equipamento de Sinalização Náutica, que abrange 

a disciplina de Equipamentos de Sinalização Náutica II, desde que não tenha obtido média 
inferior a oito (8,0).

3ºSG-FR   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA                                                 10,0

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   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA                                                  10,0

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   06.0361.12   MARCIO MARTINS DE SOUZA                                               9,888

Foto do encerramento dos C-Ap-HN e C-Ap-FR 2016 no Auditório da DHN.
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 55° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2016:

MN-QPA       13.0177.72        DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO
MN-QPA       13.0200.48       LEONARDO ALMEIDA COSTA
MN-QPA       13.0159.82       JOÃO EDIVANI DA ROCHA
MN-QPA       13.0265.18       RODRIGO JOSÉ FELIX CAVALCANTI DE ALMEIDA
MN-QPA       13.0201.45       CRISTHIAN DA SILVA CORDEIRO
MN-QPA       13.0252.52       JAIR DOS SANTOS GUABIRA
MN-QPA       12.0744.38       KEVIN WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA
MN-QPA       11.1363.41        LUIS CARLOS ALMEIDA MARINHO
MN-QPA       13.0381.50       FELIPE JOSÉ FAGUNDES SILVA
MN-QPA       13.0200.21       VICTOR VINNÍCIUS MORAES DE SOUSA
MN-QPA       13.0187.28       JEFERSON GOMES DA SILVA
MN-QPA       13.0383.71       FELIPE CLARO DE PAULA
MN-QPA       87.3889.87       VINICIUS SANCHES SOARES
MN-QPA       13.0269.84       DANILO TRINDADE PEGADO MENDES
MN-QPA       13.0380.01       IGOR AUGUSTO MORAES DA SILVA
MN-QPA       13.0118.47        ALAN SOARES PESSANHA
MN-QPA       13.0104.09       NIKOLAS BARBOSA NORONHA GOMES
MN-QPA       13.0265.00       GUSTAVO LANZONI ALBERTINI FERREIRA
MN-QPA       13.0179.77       VICTOR COSTA PACHECO
MN-QPA       13.0148.46       CLEIDSON MELLO RIBEIRO
MN-QPA       13.0380.87       SÉRGIO PEREIRA VASCONCELOS
MN-QPA       13.0266.23       ANDRE LUCAS DOS SANTOS VIDAL
MN-QPA       13.0259.70       PEDRO AUGUSTO DE BARROS NETO
MN-QPA       13.0169.89       ÍTALO DA COSTA VASCONCELOS
MN-QPA       13.0269.25       YVERTON GUTEMBERG DE LIRA SILVA
MN-QPA       13.0170.12        JEFFERSON DOS ANJOS PEREIRA TEIXEIRA
MN-QPA       13.0150.01       HENRIQUE BARROSO AZEVEDO
MN-QPA       13.0259.11       JOSÉ FERNANDES DA SILVA JÚNIOR
MN-QPA       13.0158.85       LUIS MARCELO SARAIVA JUNIOR
MN-QPA       13.0164.82       MARCOS VINICIUS DA COSTA E SILVA
MN-QPA       11.0594.94       ADRIANO CANELA DA SILVA
MN-QPA       13.0074.91       LUIZ FENANDO GIRÃO CAMPITI JUNIOR
MN-QPA       13.0194.81       DANILO GOMES DA ROCHA HATAKEYAMA
MN-QPA       13.0087.31       FELIPE DOS SANTOS ANSELMO
MN-QPA       13.0167.33       ERIC JONATHAN DE ALMEIDA SILVA
MN      JUNIAS HAMUNYELA (Marinha da Namíbia)
MN      JOAQUIM SEBASTIAO NONGAVA (Marinha da Namíbia)

1° Colocado: MN-QPA   13.0177.72   DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO, com 
média final 9,621.
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PRÊMIOS ESCOLARES

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

MN-QPA   13.0177.72   DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO                             9,621

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

(9,5) em suas respectivas especialidades.

MN-QPA   13.0177.72     DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO                              9,621
MN-QPA   13.0200.48   LEONARDO ALMEIDA COSTA                                                9,533

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, desde que em nenhuma delas tenha obtido média inferior a oito 
(8,0).

MN-QPA   13.0177.72   DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO                             9,768

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

especialização.

MN-QPA   13.0177.72   DENIS ANTONIO DO VALE LEOPOLDINO                             9,621

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 (8,0).

MN-QPA   13.0200.48   LEONARDO ALMEIDA COSTA                                               9,643

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 (8,0).

MN-QPA   13.0265.18   RODRIGO JOSÉ FELIX C. DE ALMEIDA                                9,268
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Foto do encerramento do C-Espc-HN 2016 no Salão Nobre da DHN.

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

Militares que concluíram o 31° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2016:

MN-QAP       11.1256.16         FELLIPE DIAS MACHADO
MN-QAP       13.0162.88        MAURICIO SIMÕES PEREIRA
MN-QAP       87.1355.23        WENDEL NUNES DOS SANTOS
MN-QAP       13.0362.20        DANIEL DO CARMO MELO
MN-QAP       10.1186.16         ANDREI DA MOTA MONTEIRO
MN-QAP       13.0184.26        NONATO JÚNIOR MONTEIRO DA SILVA
MN-QAP       13.0095.41        ISMAEL FERREIRA COUTINHO
MN-QAP       12.0541.35        CHARLES DE SOUSA OLIVEIRA
MN-QAP       13.0083.40        FLÁVIO DA MOTTA MACHADO
MN-QAP       12.1569.06        WESLEY SOUSA BANDEIRA LIMA
MN-QAP       11.1371.00         NILSON DOS SANTOS LEFUNDES
MN-QAP       13.0271.07        THALYS PORTO DOS SANTOS DOMINGOS
MN-QAP       13.0368.31        WALLACE FERREIRA RODRIGUES
MN-QAP       13.0111.54         JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA
MN-QAP       13.0161.30        JOSÉ CARLOS PEREIRA NUNES JÚNIOR
MN-QAP       13.0192.10         ALBERT LUÃ VERAS SILVA
MN-QAP       13.0272.12        ALDO FONSECA SILVA
MN-QAP       13.0202.51        JHAYMERSON HARLEY BAÍA LEITE
MN-QAP       87.2531.43        FELIPE COSTA BARRETO
MN-QAP       13.0197.59        GUSTAVO VINÍCIUS CAVALCANTE DE FARIAS

1° Colocado: MN-QAP   11.1256.16   FELLIPE DIAS MACHADO, com média final 9,758.
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PRÊMIOS ESCOLARES:

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

MN-QAP   11.1256.16   FELLIPE DIAS MACHADO                                                         9,758

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

MN-QAP   11.1256.16   FELLIPE DIAS MACHADO                                                       9,758

PRÊMIO “DISTINÇÃO”
Concedido aos militares que obtiverem média final igual ou superior a nove e meio (9,5) 

em suas respectivas especialidades.

MN-QAP   11.1256.16     FELLIPE DIAS MACHADO                                                       9,758
MN-QAP   13.0162.88    MAURICIO SIMÕES PEREIRA                                                9,642
MN-QAP   87.1355.23    WENDEL NUNES DOS SANTOS                                            9,630
MN-QAP   13.0362.20   DANIEL DO CARMO MELO                                                          9,618

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 (8,0).

MN-QAP   13.0362.20   DANIEL DO CARMO MELO                                                    9,766

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 (8,0).

MN-QAP   13.0184.26   NONATO JÚNIOR MONTEIRO DA SILVA                              9,925

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 (8,0).

MN-QAP   10.1186.16   ANDREI DA MOTA MONTEIRO                                                 10,0
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Foto do encerramento do C-Espc-FR 2016 no Salão Nobre da DHN.
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vI – ComIssoes

NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

No ano de 2016, entre os dias 1° de ja-
neiro e 29 de março, o Navio Polar Almirante 
Maximiano participou das 4ª e 5ª Fases da 
Comissão OPERANTAR XXXIV. Neste perío-
do, foram realizadas 80 estações oceanográ-
ficas empregando-se o conjunto CTD-Rosette 
e 9 estações geológicas (Figura 1). Além des-
tas estações, o Navio apoiou os projetos de 
pesquisa que coletam amostras em terra, 
por meio de lançamentos de pesquisadores 
na Estação Antártica Comandante Ferraz, 
Estação Antártica Polonesa Arctowski, nas 

Pontas Hennequim, Demay e Ilha Chabrier 
(todas na Baía do Almirantado e proximi-
dades) e nas Ilhas Deception, Greenwich e 
Livingston. Foi também realizado levanta-
mento visual e coleta de amostras biológicas 
de cetáceos no Estreito de Bransfield.

No período de 18 a 29 de abril de 2016, 
o Navio realizou a comissão ADESTRIP/POIT 
PESQUISA I, com a missão de transportar pa-
ra o Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade 
(POIT), material e pessoal estabelecido pelo 
Comando do Primeiro Distrito Naval, além de 

~
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apoiar o desenvolvimento das atividades do 
Programa de Pesquisas Científicas na Ilha 
da Trindade (PROTRINDADE) e da Ilha de 
Martim Vaz, contando com o embarque de 14 
pesquisadores de diversas instituições.

No período de 20 de junho a 1° de ju-
lho de 2016, o Navio realizou a comissão 
“ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA SAPATA 
II”, com a missão de realizar Levantamento 
Hidrográfico nas proximidades das Ilhas 
Sapata e Alcatrazes, a fim de obter dados 
para a construção de carta especial da 
Marinha do Brasil. No dia 23 de junho, o 
Navio atracou no Porto de Santos pela pri-
meira vez em sua história, onde permane-
ceu até o dia 26 de junho. 

No período de 14 de outubro a 31 de 
dezembro de 2016, o Navio participou das 
1ª, 2ª e 3ª Fases da Comissão OPERANTAR 
XXXV. Neste período foram realizados 
15 lançamentos de balão meteorológico, 
empregando-se a estação fixa DigiCORA 
para coleta de dados em radiossondagem 
atmosférica, 6 estações oceanográficas, 
empregando-se o conjunto CTD-Rosette 
e 21 lançamentos batitermográficos, em 
proveito dos projetos de pesquisa embar-
cados. Com o apoio de aeronave orgâni-
ca foram lançados acampamentos cientí-
ficos na Ilha Elefante e na Base Antártica 
Argentina Primavera (Figura 2). Como 
ocorre em todas as OPERANTAR, uma vez 
mais o Navio apoiou os projetos de pesqui-
sa que coletam amostras em terra, tendo 
sido realizados lançamentos de pesquisa-
dores na Estação Antártica Comandante 
Ferraz, na Ponta Hennequim (na Baía do 
Almirantado), nas Ilhas Deception, Half 
Moon e Livingston, Estreito de Gerlache e 
Baía Maxwell (Figura 3).

Figura 1 - Lançamento do Conjunto CTD-Rossete. 

Figura 2 - Lançamento de acampamentos 
científicos na Ilha Elefante e na Base Antártica 

Argentina Primavera.

Figura 3 - Apoio aos projetos de pesquisa que 
coletam amostras em terra.
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NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO
“ARY RONGEL”

(AMRJ) no dia 10 de outubro de 2016 e che-
gou à região Antártica no dia 27 de outubro, 
após escala em Rio Grande – RS, onde re-
cebeu material e mantimentos, destinados à 
Estação brasileira, e vestimentas antárticas, 
para uso do pessoal de bordo durante a co-
missão (Figura 1).

 O Navio de Apoio Oceanográfico 
(NApOc) “Ary Rongel” concluiu a primeira 
fase da Operação Antártica (OPERANTAR) 
XXXV no dia  2 de novembro de 2016, ten-
do realizado o transporte de uma nova cha-
ta para a Estação Antártica Comandante 
Ferraz (EACF) (Figura 2). A chata foi proje-
tada e construída no Arsenal de Marinha do 

No ano de 2016, entre os dias 1° de ja-
neiro  e 29 de março, vários projetos com di-
ferentes interesses científicos e locais de ex-
ploração foram apoiados pelo Navio em con-
tinuidade à OPERANTAR XXXIV. O NApOc 
“Ary Rongel” foi utilizado como plataforma 
de lançamento e recolhimento de grupos de 
pesquisadores que permaneceram durante 
dias acampados na Antártica, coletando in-
formações de múltiplos ramos da Ciência, 
como Biologia, Geologia, Arqueologia e 
Geodésia. 

 Em sua vigésima terceira Operação 
Antártica, o NApOc “Ary Rongel” desatracou 
do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
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Rio de Janeiro (AMRJ), sob encomenda da 
Secretaria da Comissão Interministerial pa-
ra os Recursos do Mar (SECIRM), de modo 
a ampliar a capacidade de apoio logístico à 
EACF. Ela terá duplo emprego – transporte 
de 10.000 litros de Óleo Diesel Antártico e 
10.000 kg de carga. Além do transporte da 
nova embarcação, o Gigante Vermelho (co-
mo é chamado o NApOc “Ary Rongel” pelos 

Figura 2 – Transporte de uma nova chata para a 
Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

Figura 1 – Recebimento de material, mantimentos 
e vestimentas antárticas, Rio Grande – RS.

Figura 4 – Pick-Up / Vertrep - Operações Aéreas 
na Antártica.

Figura 3 – Embarque/Desembarque de Viatura na 
Antártica.

seus tripulantes) teve as tarefas de apoiar 
logisticamente a EACF e os trabalhos de 
campo a serem desenvolvidos nos refúgios 
e acampamentos, bem como de servir de 
plataforma para a realização de pesquisas 
na Antártica. Com a entrega da nova chata 
à EACF, a Marinha do Brasil reafirmou sua 
capacidade de realização de atividades lo-
gísticas no Continente Gelado. 



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

38

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“CRUZEIRO DO SUL”

No período de 12 a 26 de janeiro, o 
Navio Hidroceanográfico “CRUZEIRO DO 
SUL”  realizou a comissão de Levantamento 
Ambiental Expedito (LAE) da Foz do Rio 
Doce até Abrolhos, com a finalidade de re-
alizar levantamento de condições hidrobio-
lógicas na região litorânea adjacente à foz 
do Rio Doce e ao Arquipélago de Abrolhos 
(Figura 1), a fim de dar continuidade ao moni-
toramento da dispersão da lama, proveniente 
do rompimento da Barragem de Resíduos da 
“SAMARCO MINERAÇÃO S/A”.

No período de 15 a 19 de fevereiro, foi 
realizado o Sea Acceptance Test (SAT) pela 
empresa Kongsberg Maritime, com o objetivo 
de verificar a funcionalidade no mar do eco-
batímetro multifeixe EM-122 e do perfilador 
de subfundo SBP-120, instalados no Navio 
Hidroceanográfico “CRUZEIRO DO SUL” em 
2015, além de verificar os sensores externos 
como um sistema de mapeamento integrado.

No período de 27 de março a  6 de 
maio, o Navio participou da 10ª Reunião da 
Comissão Hidrográfica do Atlântico Sudoeste 
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(CHAtSO), na cidade de Buenos Aires – 
ARG, representando a Marinha do Brasil e 
demonstrando a capacidade da hidrografia e 
oceanografia brasileira em realizar pesquisas 
de vulto na região do Atlântico Sudoeste. Em 
proveito da supracitada reunião, o Navio rea-
lizou um Levantamento Hidrográfico visando 
coletar sistematicamente dados batimétricos 
que possibilitem a construção de uma nova 
célula ENC na região do Cone Sul.

No período entre 31 de maio a 16 de ju-
nho, realizou a Comissão PNBOIA III – COSTA 
SE / SINALIZAÇÃO NÁUTICA SUDESTE VI, 
tendo como propósito transportar boia me-
teoceanográfica que se encontrava na Base 
Naval de Aratu (BNA) (Figura 2) para o Rio 
de Janeiro, conduzir a manutenção da boia 
de VITÓRIA, realizar pesquisa de perigo 
nas proximidades de Cabo Frio e efetuar o 
abastecimento de óleo combustível do Farol 
de Macaé, a fim de contribuir para a coleta 
de dados ambientais, em apoio à produção 
de informações oceanográficas e meteoro-
lógicas, bem como para a manutenção do 
índice de eficácia controlado pelo Centro de 
Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego 
(CAMR).

No período de 20 a 22 de junho, o 
Navio realizou a Prática de Oceanografia e 
Navegação em apoio aos Cursos EST-QF-
APOC, C-Ap-HN e C-Espc-HN, servindo co-
mo plataforma de ensino à parte prática do 
Curso de Oceanografia, ministrado pelo CHM, 
e dos cursos o C-Esp-HN e o C-Ap-HN, nas 
matérias "navegação", "meteorologia" e "oce-
anografia". A Comissão também contribuiu 
para transmitir aos alunos do CIAGA ensina-
mentos sobre a rotina de bordo em um Navio 
da Marinha do Brasil. 

No período de 19 a 22 de julho, o Navio 
realizou a comissão Sinalização Náutica 
Sudeste VII, com o objetivo de efetuar o res-
tabelecimento de sinais náuticos nas proximi-
dades de Macaé – RJ e o lançamento da boia 
meteoceanográfica do Programa Nacional de 
Boias (PNBOIA), em Cabo Frio – RJ. 

No período de  4 a 6 de agosto, em 
apoio ao CAMR e CPRJ, o Navio realizou o 
lançamento da boia de Perigo Isolado nas 
proximidades do Porto de Açu, contribuin-
do para a segurança da navegação naquela 
área.

No período de 23 a 24 de agosto, o 
Navio realizou a comissão APOINST VII, 
contribuindo para a formação dos alunos do 
C-Esp-HN nas disciplinas de "navegação" e 
"meteorologia".

No período entre 28 de setembro e 8 de 
outubro, o Navio realizou a comissão Costa 
Sudeste, a fim de apoiar a produção de infor-
mações ambientais (oceanográficas e meteo-
rológicas) no período de primavera, voltada à 
aplicação do Poder Naval e à Segurança da 
Navegação. 

Figura 1 – Levantamento de condições 
hidrobiológicas.

Figura 2 – Navio realizando embarque da boia do 
PNBOIA.
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NAVIO DE PESQUISA
HIDROCEANOGRÁFICO
“VITAL DE OLIVEIRA”

LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO NA 
ILHA SAPATA

Entre maio e junho, foi realizado um 
Levantamento Hidrográfico (LH) nas proxi-
midades da Ilha Sapata em São Sebastião 
– SP. 

Neste LH, destaca-se a execução de 
interessante estudo de zoneamento de ma-
rés do local. 

Com o navio parado em posiciona-
mento dinâmico (DP) nas proximidades da 
Ilha Sapata, foi possível determinar as varia-
ções de marés neste local, durante três dias 

de maré de sizígia. Para tal, o navio mediu 
as variações batimétricas com o ecobatíme-
tro multifeixe EM710, além das variações al-
timétricas com o posicionador RTG C-NAV 
3050. 

As marés medidas pelo navio foram 
comparadas às marés do marégrafo da es-
tação principal do Porto de São Sebastião, 
que se encontra localizada a 25MN da Ilha 
Sapata, sendo verificado que estas pos-
suem a mesma fase e amplitude (Figura 1).

Tal estudo simplificou o problema de 
zoneamento de marés e permitirá otimizar 
futuros trabalhos na área. 
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OPERAÇÕES AÉREAS

Em 2016 foram realizadas 12 opera-
ções aéreas, totalizando 37 horas de voo, 
com destaque para a homologação para 
operar com aeronave AH-11A (Super Lynx), 
que ocorreu em 22 de março (Figura 2). 

LEPLAC – CADEIA VITÓRIA-TRINDADE

Em dezembro, foi realizada Comissão 
abrangendo uma extensa área de trabalho en-
tre o Rio de Janeiro e a Ilha da Trindade – ES.

Esta  Comissão  apoiou  o  Levantamento  
da  Plataforma  Continental (LEPLAC)   e   
também o projeto OASIS (Oceanografia do 
Atlântico Sul e Interconexões Climáticas), 
apoiado pelo Ministério da Ciência,  
Tecnologia,  Inovações e Comunicações 
(MCTIC), contando com 31 pesquisadores de 
7 instituições embarcados. 

Foram utilizados os seguintes equipa-
mentos: CTD-Rosette, ADCP, termossalinó-
grafo, ecobatímetro multifeixe, perfilador de 
subfundo, gravímetro, magnetômetro, MVP, 
box corer e piston corer. 

Cabe destacar o lançamento do piston 
corer de 6 metros, que coletou pacote sedi-
mentar na profundidade de 2.200m (Figura 
3), representando uma capacitação inédita 
para a MB. 

SONDAGEM NA ÁREA DO 1ºDN

Em abril e maio, foi realizada sonda-
gem na área do 1º DN, usando o ecobatí-
metro multifeixe EM2040 da lancha hidro-
gráfica do navio. 

BUSCAS DE AERONAVE

Entre julho e outubro, foram realiza-
dos 28 dias de buscas à aeronave A4 em 
Saquarema – RJ. Foram empregados prio-
ritariamente os equipamentos: sonar de var-
redura lateral Klein 5000v2, magnetômetro 
Seaspy2 e ROV Subfigther 15K, equipado 
com vídeo e perfilador de subfundo. 

DETECÇÃO DE POITAS

Em 14 de setembro, foram detectadas 
4 poitas de amarração de boias do fundea-
douro no 2 da BNRJ. Para esta tarefa, uti-
lizou-se o ecobatímetro multifeixe EM2040 
da lancha hidrográfica do navio. 

PARTICIPAÇÃO NO CENTENÁRIO DA 
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

Entre 3 e 6 de maio, o navio partici-
pou das comemorações do centenário da 
Academia Brasileira de Ciências. Para tal, 
o Navio atracou em frente ao Museu do 
Amanhã (Figura 4). 

Nesta ocasião ocorreu a visita da 
Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Emília Ribeiro, além de outras au-
toridades. Também houve visitação pública, 
com 5.620 visitantes.

VISITA DE MINISTROS DE ESTADO

Em duas ocasiões (16 de junho e 1º 
de dezembro), o navio recebeu a visita do 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab.

Em 4 de dezembro, o navio recebeu 
a visita do Ministro da Defesa (MD), Raul 
Jungmann, acompanhado do Comandante 
da Marinha (CM), AE Leal Ferreira (Figura 5).

Figura 1 - Comparação entre as marés da Ilha 
Sapata (medida pelo navio) e do Porto de São 

Sebastião (estação maregráfica).
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Figura 2 - Homologação para operação com 
aeronave AH-11A Super Lynx.

Figura 3 - Lançamento de piston corer  
(profundidade 2.200m).

Figura 4 - Navio atracado ao cais do Museu do Amanhã durante as comemorações do centenário da 
Academia Brasileira de Ciências.

Figura 5 - Visita do MD e CM.
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NAVIO OCEANOGRÁFICO
“ANTARES”

Comissão PNBOIA/Extensão SW 
PIRATA BR-XVI

No período de 18 de janeiro a 21 
de fevereiro, o Navio Oceanográfico 
"Antares" realizou a Comissão PNBOIA/
Extensão SW PIRATA BR-XVI na região 
litorânea compreendida entre os esta-
dos do Rio de Janeiro e do Ceará, quan-
do percorreu  3.012,1 milhas náuticas 
e visitou os portos de Fortaleza – CE e 
Maceió – AL.

Durante a Comissão, o Navio re-
alizou a manutenção de três boias de 
fundeio do tipo ATLAS (Figura 1), que 
compõem a atual rede sob responsabili-
dade brasileira, lançou a boia AXYS 3M 
do PNBOIA nas proximidades de Porto 
Seguro e realizou o monitoramento am-
biental da foz do rio Doce através de co-
leta de dados oceanográficos e meteo-
rológicos, na região compreendida entre 
Vitória – ES e o paralelo de 08ºS e os 
meridianos de 030ºW e 038ºW.
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Sinalização Náutica Sudeste IV/
APOINST I

Durante os períodos de  6 a 8 e de 
18 a 27 de abril, o NOc "Antares"  re-
alizou a Comissão Sinalização Náutica 
Sudeste II/APOINST I em apoio ao 
CAMR e à Superintendência de Ensino, 
na área litorânea do estado do Rio de 
Janeiro entre os municípios de Macaé e 
Angra dos Reis, percorrendo 705 milhas 
náuticas e perfazendo 12 dias de mar. 

Nesta oportunidade, o Navio con-
tribuiu com a formação dos alunos do 
Curso Expedito de Compensação de 
Agulha Magnética (C-EXP-AG-MAG), de 
três Guardas-Marinha da Escola Naval 
e seis Praticantes-Oficiais de Náutica 
da Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM). Realizou, 
também, o recolhimento de uma boia ti-
po BL-1 com características de boia es-
pecial, nas proximidades do Instituto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 
(IEAPM), e manutenções nos seguin-
tes sinais náuticos: Farolete Ilha dos 
Franceses, Farolete Ilha Branca, Farol 
Marambaia, Farolete Papagaios, Farol 
Pontuda, Farol Macaé e Boia Luminosa 
Pedra do Hermes.

Sinalização Náutica SE X / CBO / 
PNBOIA V / Costa Norte / MACHC

Tendo como área geográfica de 
atuação a região litorânea entre os es-
tados do Rio de Janeiro e Pará, a co-
missão ocorreu no período compreen-
dido entre os dias 31 de outubro e 24 
de dezembro, quando foram percorridas 
5.895,8 milhas náuticas e realizados 
31,5 dias de mar. O Navio visitou os se-
guintes portos: Salvador – BA, Natal – 
RN, Fortaleza – CE e Belém – PA.

Nessa missão, o NOc Antares 
efetuou as seguintes tarefas: 

reabastecimento do Farol Macaé,  co-
leta de dados ambientais, lançamento 
da boia AXYS 3M (Figura 2) nas proxi-
midades de Fortaleza – CE e represen-
tou a DHN no Congresso Brasileiro de 
Oceanografia (CBO) e na 17ª Reunião da 
Comissão Hidrográfica Meso Americana 
– Caribe (MACHC).

Figura 1 – Boia ATLAS do Projeto PIRATA.

Figura 2 - Embarque da boia AXYS 3M – PNBOIA.
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NAVIO HIDROGRÁFICO
“SIRIUS”

No ano de 2016, o Navio Hidrográfico 
“Sirius”  deu prosseguimento à sua rotina de 
manutenções corretivas, concluindo o repa-
ro do Motor de Combustão Principal (MCP) 
de bombordo. Com isso, nos dias  8 e 9 de 
novembro realizou, com sucesso, experiên-
cia de máquinas com o mencionado MCP, 
ocasião em que foram concluídos os ades-
tramentos relativos ao PAD fase II visando  à 
preparação para a CIAsA (Figura 1). 

No período de 10 de novembro a  
7 de dezembro, o Navio passou por sua 
Inspeção Operativa, quando foi intensa-
mente exigido e avaliado. Como resultado, 

ascendeu à fase II de adestramento, fina-
lizando o seu retorno à Vida Operativa, 
após 5 anos de inatividade. 

No dia  8 de dezembro, participou da 
Parada Naval em homenagem ao CEMA. 
Foram prestadas honras ao Almirante de 
Esquadra Airton Teixeira Pinho Filho, que 
na ocasião se despedia do Serviço Ativo da 
Marinha. Esta comissão foi uma oportunida-
de da DHN de se fazer representar por um de 
seus meios, junto aos Navios da Esquadra. 

Entre os dias 13 e 15 de dezem-
bro, o Navio contribuiu com o Centro de 
Adestramento Almirante Marques de Leão 
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(CAAML) na realização do Estágio avança-
do de Operações de Paz (EAOP) da Fragata 
União (F45), que se preparava para a 
Operação Líbano XI. Nesta comissão, o NHi 
“Sirius” atuou como um Contato de Interesse 

Figura 1 - PAD fase II, visando a preparação para a CIAsA.

Figura 2 – Exercício com o Grupo de Visita e Inspeção (GVI) e Guarnição 
de Presa (GP) da F-45.

a ser abordado pela aludida Fragata, por 
meio do seu Grupo de Visita e Inspeção 
(GVI) e sua Guarnição de Presa (GP), simu-
lando um navio mercante, no oeste do Mar 
Mediterrâneo (Figura 2).
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
FAROLEIRO

“ALMIRANTE GRAÇA ARANHA”
´

Dando continuidade à moderniza-
ção dos sistemas, em  6 de dezembro de 
2016, o Navio Hidroceanográfico Faroleiro 
“Almirante Graça Aranha” atracou no Cais 
do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro pa-
ra dar   início à instalação do grupo propulsor 
MTU 16V série 4000 M63, que será o seu 
novo Motor de Combustão Principal (MCP), 
e da  Engrenagem Redutora (ER) modelo 
Reintjes LAF 873.

 Concomitante ao processo de mo-
dernização, o Navio manteve a capacita-
ção da tripulação de exercer a atividade-fim 
da hidrografia mediante a execução dos 
Levantamentos Hidroceanográficos 011, 015 
e 019/2016, realizados no interior da Baía de 

Guanabara por meio de equipes volantes 
compostas por Oficiais e Praças de bordo.

O Levantamento Hidroceanográfico 
011/2016 consistiu de uma sondagem nas 
proximidades da Praia da Moça (Figura 1) 
e teve como propósitos levantar elementos 
para atualização da carta náutica 1513, sub-
sidiar o Comando do 1° Distrito Naval e o 
Gabinete do Comandante da Marinha sobre 
a viabilidade da atracação de embarcações 
com calado máximo de 1,4 metro no Píer da 
Casa Branca, na Ilha do Governador.

O Levantamento Hidroceanográfico 
015/2016 constituiu-se de uma deman-
da interna da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação em prospectar elementos para 
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Figura 1 - Sondagem nas proximidades da Praia da 
Moça.

Figura 2 - Sondagem da área marítima adjacente 
ao cais do antigo estaleiro Setal.

Figura 3 - Sondagem do Canal de acesso à Ilha 
das Flores.

atualização da  carta náutica 1515, e con-
juntamente, atualizar as sondagens na área 
marítima adjacente ao cais do antigo estalei-
ro Setal (Figura 2).

O Levantamento Hidroceanográfico 
019/2016 teve como objetivo coletar dados 
para atualização da carta náutica 1512, a fim 

de subsidiar o Comando da Tropa de Reforço 
e o Centro de Memória da Imigração da Ilha 
das Flores (Figura 3) acerca da possibilidade 
de atracação de uma embarcação do tipo es-
cuna no cais do recém-inaugurado Museu da 
Imigração, localizado no Complexo Naval da 
Ilha das Flores, no município de São Gonçalo.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

Ao longo do ano de 2016, o Navio 
Hidroceanográfico “Amorim do Valle” re-
alizou três fundeios operativos na Baía 
de Guanabara. No dia 28 de setembro, 
nas proximidades da DHN (Figura 1), a 
fim de participar da cerimônia do Dia do 
Hidrógrafo. Nos dias 9 e 10 de dezem-
bro, na área marítima ao sul da Escola 
Naval, a fim de abrilhantar a cerimônia 
de declaração de Guardas-Marinha. 
Nessa ocasião, também se encontra-
vam fundeados o NVe “Cisne Branco” 
e a Cv “Julio de Noronha” (Figura 2). 

Nos dias 16 e 17 de dezembro, nas pro-
ximidades do CIAW, a fim de participar 
da cerimônia de formatura do Curso de 
Formação de Oficiais (CFO 2016). Além 
do NHo “Amorim do Valle”, participaram 
do evento o NVe “Cisne Branco”, a Cv 
“Julio de Noronha” e o S “Tupi”. Em todas 
as ocasiões, o navio teve a oportunida-
de de testar o funcionamento dos seus 
ecobatímetros multifeixe Kongsberg EM 
710 e monofeixe Kongsberg EA 400, de 
dupla frequência, além de outros siste-
mas auxiliares.
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Figura 1- NHo “Amorim do Valle” fundeado ao largo da DHN na cerimônia do Dia do Hidrógrafo.

Figura 2 - NHo “Amorim do Valle” na cerimônia de declaração de Guardas-Marinha da EN.

Figura 3 - Fundeio nas proximidades do CIAW, CFO 2016.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“TAURUS”

No dia 28 de setembro, o NHo 
“Taurus”  realizou um fundeio nas proxi-
midades da DHN, a fim de participar da 
cerimônia do Dia do Hidrógrafo. Nessa 

ocasião, o Navio realizou diversos ades-
tramentos visando o retorno à vida ope-
rativa prevista para 2017, a ocorrer com a 
conclusão do reparo do seu MCP de BE.
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1Hidrógrafo e M.Sc.E. em Geodesy and Geomatics Engineering pela University of New Brunswick, Canadá.

RESUMO

Este trabalho apresenta algumas 
considerações sobre conceitos e interpre-
tações acerca de incertezas no cálculo da 
profundidade reduzida obtida por meio de 
ecobatímetros multifeixe. São esclarecidos 
os conceitos de incerteza propagada e in-
certeza amostral e a diferença entre eles.

Além disso, discute alguns critérios de 
controle de qualidade adotados na análise 
dos levantamentos hidrográficos no âmbito 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
Nesse sentido, apresenta a necessidade 
de se ter a “coincidência” dos perfis bati-
métricos entre varreduras sobrepostas, de-
monstrando que a sua não obtenção pro-
vém da existência de erros grosseiros e/ou 
sistemáticos nas fases de aquisição e/ou 
processamento dos dados.

Palavras-chave:

Levantamentos hidrográficos, ecobatímetros 
multifeixe, incertezas, profundidade reduzi-
da, controle de qualidade.

ABSTRACT

This paper presents some considera-
tions about concepts and interpretations wi-
th respect to uncertainties in the calculation 

Capitão de Corveta Douglas Luiz da Silva Pereira1

InCertezAs e Controle de quAlIdAde nA 
medIçAo de profundIdAdes por meIo de 

eCobAtímetros multIfeIxe

of the reduced depth obtained by multibeam 
echo sounders. The concepts of propagated 
uncertainty and sampling uncertainty and 
the difference between them are clarified.

Furthermore, it discusses some quali-
ty control criteria adopted by the Directorate 
of Hydrography and Navigation in the analy-
sis of hydrographic surveys. Therein, it pre-
sents the need of having the “coincidence” 
of bathymetric profiles between  overlapped 
swaths, demonstrating that its non-obtai-
ning comes from the existence of gross 
and/or systematic errors during acquisition 
and/or data processing.

Keywords:

Hydrographic surveys, multibeam echo 
sounders, uncertainties, reduced depth, 
quality control.

1 – INTRODUÇÃO

A determinação de profundidades, 
como em qualquer processo de medição 
de uma grandeza física, possui a ela asso-
ciada incertezas. Nos levantamentos hidro-
gráficos (LH) multifeixe, o cálculo da profun-
didade reduzida resulta da integração de 
medições individuais de grandezas físicas 
diversas, incluindo a profundidade bruta 
medida pelo ecobatímetro. Esse processo 

~
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2Erros sistemáticos devem obrigatoriamente ser corrigidos no processo de medição da profundidade 
reduzida. Entretanto, pequenos resíduos podem permanecer. Quando identificados e quantificados, esses 
possíveis resíduos devem ser incluídos no cálculo da IPT.

é matematicamente complexo e envolve a 
teoria dos erros na determinação das incer-
tezas associadas à profundidade reduzida.

Nesse diapasão, é comum que mui-
tos interpretem de forma equivocada tais 
incertezas. Essas interpretações errôneas 
são comumente apresentadas ao se tentar 
justificar como sendo de boa qualidade um 
LH de qualidade técnica ruim, baseando-se 
em entendimentos equivocados de concei-
tos claramente definidos de Estatística e de 
outros contidos em publicações hidrográfi-
cas normativas.

Assim, este artigo tem o propósito de 
esclarecer conceitos e interpretações ado-
tadas pela DHN na análise de LH multifeixe 
no que se refere a incertezas das profundi-
dades reduzidas. Ainda, discute critérios de 
controle de qualidade.

2 – INCERTEZA PROPAGADA NA 
DETERMINAÇÃO DA PROFUNDIDADE 
REDUZIDA

A publicação especial nº 44 (S-44) da 
Organização Hidrográfica Internacional (OHI) 
- Especificações da OHI para levantamentos 
hidrográficos (2008), define:

Incerteza Propagada Total (IPT): é 
o resultado da incerteza propagada, quando 
todas as medidas que contribuem para as in-
certezas, tanto aleatórias quanto sistemáticas2, 
foram incluídas na propagação. A incerteza 
propagada combina os efeitos das incertezas 
de medição de várias fontes com as incerte-
zas produzidas por parâmetros derivados ou 
calculados;

Incerteza Horizontal Total (IHT): é o 
componente da IPT calculado no plano hori-
zontal; e 

Incerteza Vertical Total (IVT): é o com-
ponente da IPT calculado na dimensão vertical.

Para cada Ordem de levantamento 
(Especial, 1a, 1b e 2), a S-44 (2008) define 
valores máximos permitidos da IHT e IVT. 
Em relação à IHT, o valor máximo permitido, 
a um nível de confiança de 95%, é dado por:

Ordem IHT máxima permitida

Especial 2 metros

1a 5 metros + 5% da profundidade

1b 5 metros + 5% da profundidade

2 20 metros + 10% da profundidade

No que se refere à IVT, o valor máxi-
mo permitido, a um nível de confiança de 
95%, é dado por ±                  , onde a e b 
são coeficientes e d é a profundidade. Os 
coeficientes a e b são dados por:

Coeficientes da IVT 

máxima permitida

Ordem a b

Especial 0,25 metros 0,75%

1a 0,50 metros 1,3%

1b 0,50 metros 1,3%

2 1,00 metro 2,3%

3 – INTERPRETAÇÃO E CÁLCULO DA IPT, 
IHT E IVT

De acordo com a definição adotada 
na S-44 (2008), a IPT é a incerteza propa-
gada total no processo de determinação 
da profundidade reduzida. É composta por 
dois componentes: IHT e IVT. A IHT é a 

Tabela 1 – IHT máxima permitida a um nível de 
confiança de 95%.

Tabela 2 – Coeficientes da IVT máxima permitida a 
um nível de confiança de 95%.
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Figura 1 – Exemplo prático de aplicação da Lei da Propagação de Incertezas.

componente horizontal da IPT. A IVT refere-
-se à componente vertical.

O processo de determinação da profun-
didade reduzida se baseia na integração de 
diversas medições individuais. O ecobatíme-
tro multifeixe mede apenas: o tempo decorrido 
desde o instante em que um pulso acústico é 
transmitido na água até o momento em que ele 
retorna ao transdutor após refletir-se no fundo; 
e a direção de onde provém esse retorno. Com 
base nessas duas medições iniciais, associa-
das a outras não provenientes do ecobatímetro 
(tais como posição da embarcação de sonda-
gem, profundidade de imersão do transdutor, 

altura da maré acima do nível de redução, ru-
mo da embarcação de sondagem, roll, pitch e 
heave da embarcação de sondagem, offsets 
entre os sensores, perfil da velocidade do som 
na coluna d’água, etc.), diversos cálculos ma-
temáticos são realizados para determinação 
da profundidade final reduzida (horizontal e 
verticalmente). 

Evidentemente, a cada uma dessas me-
dições individuais que integram o cálculo da 
profundidade reduzida está associado um va-
lor de incerteza. A incerteza de cada medição, 
quando integrada nesse cálculo, propaga-se à 
incerteza da profundidade final reduzida, dando 

3 Inadequadamente, as siglas IHT e IVT não têm o “propagada” na sua expressão, o que, de certa forma, 
leva a erros de interpretação. O uso mais apropriado seria IHPT e IVPT, Incerteza Horizontal Propagada Total 
e Incerteza Vertical Propagada Total, respectivamente.

Lei da Propagação de Incertezas
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4 TPU, do inglês Total Propagated Uncertainty. Equivale ao IPT.

origem à IPT. Daí a expressão “propagada3”. 
Analogamente, a expressão “total” vem da apli-
cação de todas as fontes de incerteza (medi-
ções individuais).

Na prática, não se calcula a IPT como um 
todo. Calcula-se a IHT e a IVT individualmen-
te. Os cálculos da IHT e da IVT são baseados 
na Lei da Propagação de Incertezas. Nesses 
cálculos estatísticos, considera-se que todas as 
medições individuais são variáveis aleatórias 
não correlacionadas cujas incertezas assumem 
uma distribuição normal (Gaussiana). A IHT 
leva em consideração somente as medições 
individuais que contribuem para o cálculo da 
posição horizontal da profundidade reduzida, 
ao passo que a IVT apenas as medições que 
contribuem para o cálculo da profundidade pro-
priamente dita, em termos verticais. A Figura 1 
ilustra um exemplo prático de aplicação da Lei 
da Propagação de Incertezas.

A IHT e a IVT são calculadas de forma 
semelhante ao cálculo da incerteza da distân-
cia AC mostrada na Figura 1. As distâncias AB 
e BC podem ser entendidas como as medições 
individuais que integram o cálculo da profundi-
dade final reduzida. Entretanto, calcular a IHT e 
a IVT não é tão simples e direto quanto o exem-
plo mostrado na Figura 1. O calculo é bem mais 
complexo, uma vez que envolve diversas medi-
ções “conectadas” de forma distinta das variá-
veis do exemplo mostrado. Na prática, modelos 
matemáticos são utilizados. Um dos primeiros 
modelos matemáticos sobre o tema consta em 
Hare (1995).

O software de processamento de dados 
batimétricos CARIS HIPS, adotado pela Marinha 
do Brasil (MB), possui como uma de suas fun-
cionalidades o cálculo da IHT e IVT (por meio 
da função “Compute TPU4”) utilizando modelo 
matemático próprio. Algumas incertezas das 
diversas fontes de erros (medições individu-
ais) usadas nesse cálculo devem ser informa-
das pelo usuário. Outras são automaticamente 

incluídas pelo programa com base nos valores 
informados pelos fabricantes dos equipamen-
tos utilizados no levantamento.Ao fim do cálcu-
lo, valores de IHT e IVT são atribuídos a cada 
uma das profundidades. De forma semelhante, 
diversos outros softwares comerciais também 
permitem o cálculo da IPT.

 Uma vez calculadas a IHT e a IVT, pa-
ra se classificar a Ordem do levantamento de 
acordo com as especificações da S-44 (2008), 
todas as profundidades do levantamento em 
questão devem ter IHT e IVT, expressas a 95% 
de nível de confiança, iguais ou inferiores aos 
valores máximos permitidos. Assim, por exem-
plo, um levantamento só pode ser classificado 
em Ordem Especial, levando-se em considera-
ção apenas o critério de valores máximos de 
IHT e IVT, quando todas as profundidades da-
quele levantamento têm associadas a elas IHT 
e IVT, a um nível de confiança de 95%, iguais 
ou inferiores aos valores máximos dessas gran-
dezas estabelecidos pela S-44 (2008) para a 
Ordem Especial. De outra forma, o levantamen-
to deve ser refeito ou as profundidades com 
IHT e/ou IVT superiores aos valores máximos 
permitidos para a Ordem Especial devem ser 
desconsideradas. Entretanto, tal critério, por si 
só, não atesta a qualidade do levantamento.

 A IHT e a IVT, ao considerarem apenas 
as incertezas associadas às diversas fontes de 
erros na medição da profundidade final reduzi-
da, podem ter valores iguais quando calculadas 
para um levantamento com medições corretas 
e para outro com medições incorretas. Pode-se 
observar o seguinte exemplo: 

Em um determinado levantamento, foi cal-
culado, de forma correta, o valor do nível de 
redução na cota de 0,50 m ± 0,05 m (1σ) da 
régua de marés. Entretanto, se aplicado o 
valor de 0,00 m ± 0,05 m (1σ), ou seja, re-
dução de todas as sondagens em relação 
ao zero da régua, o que indica a presença 
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Figura 2 – Feição marinha amostrada n vezes.

de um erro grosseiro e, também, sistemá-
tico, a IVT calculada será igual em ambos 
os casos. Esse levantamento, se consi-
derarmos apenas o critério da IVT, pode 
vir a ser classificado em Ordem Especial, 
independente da aplicação do nível de re-
dução correto na cota de 0,50 m da régua 
de marés ou incorreto de 0,00 m.

Assim, os valores de IHT ou IVT não 
podem ser usados, de forma isolada, para se 
avaliar a qualidade de um LH, uma vez que a 
presença nas medições de erros grosseiros ou 
sistemáticos não corrigidos, embora masca-
rem o resultado final da profundidade reduzida, 
em nada (ou pouco) influenciam o cálculo da 
IPT. Isto ocorre porque o cálculo da IHT e IVT 
por meio da Lei da Propagação de Incertezas, 
ao se ter em conta que todas as medições 
individuais são variáveis aleatórias não cor-
relacionadas cujas incertezas assumem uma 
distribuição normal, levam em consideração 
apenas os valores das incertezas associadas 
às medições e não os valores das medições 
propriamente ditos. Excepcionalmente, poderá 
haver pequena influência no cálculo da IHT ou 
IVT quando se estabelece que a incerteza da 
medição individual é expressa em percentuais 
da grandeza medida.

Nesse contexto, importa ressaltar que só 
se faz sentido calcular e analisar IHT ou IVT na 
ausência de erros grosseiros e sistemáticos não 
corrigidos nas medições individuais. É fundamen-
tal, portanto, o uso de sensores calibrados, sua 
perfeita instalação na embarcação de sondagem, 
a correta medição dos offsets entre os sensores e 
dos ângulos de montagem e a realização do “pa-
tch test”. Também, a velocidade do som ao longo 
da coluna d’água deve ser amostrada na frequ-
ência adequada à extensão e às características 
ambientais da área do LH.

4 – INCERTEZA AMOSTRAL DA 
PROFUNDIDADE REDUZIDA

Imagine, hipoteticamente, que a mesma 
feição do fundo marinho seja amostrada por 
meio de várias (n) medições, conforme ilustra-
do pela Figura 2. Considerando-se que todos 
os erros grosseiros e sistemáticos foram elimi-
nados ou corrigidos no processo de medição 
das coordenadas horizontais (posição hori-
zontal) e vertical (profundidade) da feição, a 
presença dos não-elimináveis erros aleatórios 
nesse processo faz com que as coordenadas 
finais calculadas nas n amostras se distribu-
am em torno das coordenadas reais da feição, 
cujos valores são desconhecidos.
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Figura 3 – Média e incerteza amostral de feição marinha medida n vezes.

Assumindo-se uma distribuição nor-
mal das amostras, as coordenadas finais 
calculadas da feição podem ser estimadas 
por meio da média (μ) das n amostras. A 
esta grandeza, dá-se o nome de média 
amostral, a qual representa um estima-
dor da grandeza real. A incerteza dessa 

medição pode ser expressa pelo desvio 
padrão (σ) em torno da média. É o que se 
denomina incerteza amostral. Analisando-
se separadamente em termos horizontais 
e verticais, tem-se o desvio padrão amos-
tral horizontal e desvio padrão amostral 
vertical (Figura 3).

Entretanto, na prática, a mesma feição 
do fundo marinho não é amostrada n vezes. 
Frequentemente, é amostrada apenas uma 
vez durante um LH, haja vista que a embar-
cação de sondagem se encontra em movi-
mento. Mesmo na ocorrência de varreduras 
sobrepostas (cobertura do fundo superior a 
100%), o espaçamento entre feixes (beam 
spacing) e o intervalo entre transmissões 
sucessivas do pulso sonoro (inter-ping inter-
val) tornam a reamostragem de determinada 
feição marinha algo pouco provável.

Face ao exposto, é importante es-
clarecer que a IPT, como definida na 
S-44(2008), não pode ser confundida 
com a incerteza amostral. A primeira trata-
-se da incerteza calculada com base na pro-
pagação das incertezas de todas as fontes 
de erros que contribuem para o cálculo das 

coordenadas finais da profundidade reduzi-
da. A segunda, da incerteza calculada com 
base na reamostragem da mesma feição. 
São conceitos completamente diferentes.

5 – VISUALIZAÇÃO DE PERFIL BATIMÉTRICO DO 
FUNDO POR ÁREA

O software CARIS HIPS, assim como 
diversos outros do mercado hidrográfico, 
possui como uma de suas ferramentas a vi-
sualização 2D do perfil batimétrico do fundo 
em uma determinada área selecionada pe-
lo usuário. Essa funcionalidade chama-se 
“Subset Editor” e, primariamente, é utilizada 
para a verificação da existência de possí-
veis spikes batimétricos (dados espúrios) 
na área de interesse. É, basicamente, uma 
ferramenta de limpeza de dados, uma vez 
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No que se refere à amplitude vertical 
das profundidades representada no exemplo 
da Figura 4, é importante destacar que ela 
depende:

• da inclinação do fundo no trecho 
considerado. Quanto mais inclinado o fundo 
na direção das linhas de sondagem ao lon-
go da extensão definida pelo usuário, maior 
será a amplitude vertical das profundidades;

• da extensão da área ao longo da di-
reção de sondagem, selecionada pelo usuá-
rio. Quanto maior essa extensão, maior será 
a quantidade de pings nesse trecho e maior 
a possibilidade de inclinação do fundo. Isto, 
de certa forma, leva a uma maior amplitude 
vertical das profundidades;

• da qualidade do ecobatímetro mul-
tifeixe e do seu algoritmo de detecção do 
fundo. Ecobatímetros com tecnologia mais 
avançada (em geral, mais caros) produzem 
uma menor dispersão vertical dos dados, o 

que conduz a uma menor amplitude vertical 
das profundidades; e

• do setor angular da varredura. Num 
fundo plano, a dispersão vertical dos dados 
aumenta à medida que se afasta do nadir 
em direção à periferia da varredura.

Mas, afinal, por que essa discussão? 
Para deixar claro o seguinte: a amplitu-
de vertical das profundidades no per-
fil batimétrico de área do Subset Editor 
do CARIS HIPS, conforme ilustrado na 
Figura 4, não representa a IVT definida 
pela S-44 (2008) nem tampouco a in-
certeza amostral vertical. As razões são 
evidentes.

A IVT, como anteriormente mencionado, 
é calculada estatisticamente com base na pro-
pagação de incertezas. É, também, atribuída a 
cada profundidade, individualmente. O Subset 
Editor apresenta apenas as profundidades calcu-
ladas, não as IVT a cada uma delas associadas. 

que permite ao usuário identificar e excluir 
eventuais spikes.

 Geralmente, faz-se um corte vertical 
perpendicular à direção das linhas de son-
dagem ao longo de determinada extensão e 

projeta-se todas as profundidades existentes 
naquele trecho, advindas de diversos pings, 
num único plano (o plano de visualização de 
quem se posiciona à ré da embarcação de 
sondagem). A Figura 4 ilustra um exemplo.

Figura 4 – Subset Editor do CARIS HIPS.
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Figura 5 – Perfil batimétrico de trecho do fundo marinho.

Quando esse mesmo trecho lateral 
do fundo é reamostrado em outra oportuni-
dade, espera-se novamente uma oscilação 
em torno da profundidade “real”, gerando, 
assim, um “encaixe” vertical e horizontal 

dos perfis batimétricos provenientes das 
duas distintas varreduras (Figura 6). Tal si-
tuação ocorre mesmo quando a sobreposi-
ção advém de linhas de sondagem adjacen-
tes (Figura 6).

É equivocado, portanto, qualquer tentativa de se 
associar a IVT àquela amplitude vertical das pro-
fundidades. Corrobora este entendimento o fato 
de que tal amplitude é fortemente dependente da 
extensão da área ao longo da direção de sonda-
gem, atributo escolhido pelo usuário, além da in-
clinação do fundo.

A incerteza amostral vertical, por sua vez, 
é calculada com base na reamostragem da mes-
ma feição do fundo. Como a embarcação de son-
dagem se encontra em movimento, fica claro que 
não se pode associá-la à amplitude vertical das 
profundidades no perfil batimétrico de área.

6 – Sobreposição de varreduras multifeixe

As varreduras multifeixe, para fins de 
construção ou atualização de cartas náuticas 
no âmbito dos LH regulados pelas Normas da 

Autoridade Marítima para Levantamentos 
Hidrográficos- NORMAM-25 (2014) e da-
queles conduzidos por meios próprios da 
MB, devem ter sobreposição de 100%. 
Isto, na prática, significa uma cobertura 
total do fundo de 200%.  Nessa situação, 
varreduras adjacentes se sobrepõem.

Quando determinado trecho do fun-
do é amostrado, espera-se que as pro-
fundidades reduzidas calculadas, conta-
minadas apenas pelos erros aleatórios 
presentes nas medições, distribuam-se 
em torno da profundidade “real”, ora 
acima, ora abaixo, em termos verticais 
(Figura 5). Essa oscilação em torno do 
valor “real” da profundidade aumenta à 
medida que se afasta do nadir, conside-
rando-se um fundo plano (Figura 5).
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Entretanto, na prática, raramente o 
mesmo trecho lateral do fundo é reamostra-
do ao se percorrer uma linha de sondagem 
adjacente e com varredura sobreposta a 
outra. Isto ocorre porque dificilmente o pul-
so sonoro (ping) da varredura adjacente é 
transmitido exatamente no instante em que 

a embarcação de sondagem passa pelo tre-
cho que foi ensonificado pela linha de son-
dagem anterior. Normalmente, observa-se 
uma alternância entre os trechos laterais do 
fundo marinho ensonificados por linhas de 
sondagem adjacentes e sobrepostas, con-
forme ilustra a Figura 7.

Figura 7 – Amostragem do fundo por linhas de sondagem adjacentes e com varreduras sobrepostas.

Figura 6 – Perfil batimétrico de trecho do fundo marinho (varreduras sobrepostas).
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Tendo em vista que nem sempre o 
mesmo trecho lateral do fundo é reamos-
trado numa cobertura de 200%, o “encaixe” 
dos perfis batimétricos entre duas varredu-
ras próximas (por exemplo, na Figura 7, uma 
varredura vermelha e a varredura azul mais 
próxima), normalmente, não é algo comum 
de ocorrer. Entretanto, quando se conside-
ra mais de uma varredura (por exemplo, na 
Figura 7, a área onde estão todas as varredu-
ras vermelhas e todas as azuis), o “encaixe” 
é esperado, mesmo na presença de fundo in-
clinado na direção das linhas de sondagem. 
Isto ocorre porque um possível não “encaixe” 
perfeito entre duas varreduras próximas dilui-
-se entre as demais varredura da área, uma 
vez que, nesse caso, o que está sendo anali-
sado é o perfil batimétrico do fundo por área 
e não de apenas um trecho lateral do fundo.

Face ao exposto, o Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM), na qualida-
de de órgão responsável pela análise dos 
LH no âmbito da DHN, faz uso da visua-
lização do perfil batimétrico do fundo por 
área na análise dos LH, e considera que o 
“encaixe” ou a “coincidência” vertical e 
horizontal dos perfis batimétricos pro-
venientes de distintas varreduras deve 
sempre existir. Trata-se de um controle de 
qualidade robusto e confiável, uma vez que 
a existência de qualquer erro grosseiro ou 
sistemático não corrigido na aquisição ou 
processamento dos dados tende a produzir 

um “descasamento” entre linhas de sonda-
gem adjacentes e com varreduras sobre-
postas. Este critério de “coincidência” é 
adotado na análise de todo LH multifei-
xe, não se tolerando qualquer “descasa-
mento”. LH multifeixe com “descasamento” 
entre linhas de sondagem não são aprovei-
tados para fins de atualização de documen-
tos náuticos no âmbito da DHN.

Na análise dos LH, a extensão da 
área ao longo da direção de sondagem no 
“Subset Editor” do CARIS HIPS (Figura 4) 
é determinada pelo analista com base na 
distância entre pings adjacentes da mes-
ma linha de sondagem, profundidade lo-
cal e declividade do fundo na direção da 
sondagem. Seu valor, portanto, é variável, 
dependente das características do LH, e é 
escolhido pelo analista. Além disso, a fim 
de melhor avaliar a “coincidência” das var-
reduras sobrepostas, o perfil batimétrico é 
visualizado com exagero vertical máximo.

A Figura 8 ilustra um exemplo de “en-
caixe” vertical e horizontal perfeito dos per-
fis batimétricos provenientes de varreduras 
distintas. A Figura 9 e a Figura 10 mostram 
exatamente o oposto, o “descasamento” 
dos perfis. É importante destacar que esse 
“descasamento” não advém da IPT nem da 
incerteza amostral. Ele é fruto da presença 
de erros grosseiros e/ou sistemáticos não 
eliminados ou corrigidos nas fases de aqui-
sição e/ou processamento dos dados.

Figura 8 – Exemplo de “coincidência” dos perfis batimétricos provenientes de varreduras sobrepostas.
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Figura 10 – Exemplo de “descasamento” dos perfis batimétricos provenientes de varreduras sobrepostas.

7 – “QC REPORT” DO CARIS HIPS

O software CARIS HIPS, assim como 
diversos outros do mercado, possui como 
uma de suas funcionalidades a comparação 
estatística das linhas de verificação com a 
sondagem regular. Essa função chama-se 
“QC5 Report”. Basicamente, é feita uma 
confrontação entre as profundidades calcu-
ladas das linhas de verificação com a su-
perfície batimétrica gerada pelas linhas de 

sondagem regular (superfície batimétrica de 
referência).

Assumindo-se que a superfície bati-
métrica construída pelo usuário representa o 
fundo marinho, cria-se, virtualmente, em tor-
no dela, acima e abaixo, outras duas superfí-
cies paralelas, distantes o valor absoluto má-
ximo permitido para a IVT, a um nível de con-
fiança de 95%, para cada uma das Ordens 
de levantamento Especial e 1a. Em seguida, 
calcula-se a percentagem de profundidades 

Figura 9 – Exemplo de “descasamento” dos perfis batimétricos provenientes de varreduras sobrepostas.

5 QC, do inglês Quality Control
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das linhas de verificação que estão dentro 
do intervalo formado pelas duas superfícies 
batimétricas virtuais, além de outros dados 
estatísticos.

Quando pelo menos 95% das pro-
fundidades das linhas de verificação estão 
dentro do intervalo da Ordem Especial em 
torno da superfície batimétrica de referên-
cia, é comum prejulgar, com base apenas 
nesse resultado, que o LH classificou-se em 
Ordem Especial. Quando essa percentagem 
é inferior a 95% para o intervalo da Ordem 
Especial, mas igual ou superior a 95% para 
o intervalo da Ordem 1a, tende-se a classifi-
car o LH em Ordem 1a. Caso a percentagem 
seja inferior a 95% tanto para o intervalo da 
Ordem Especial quanto para a 1a, o LH não 
poderá ser classificado em nenhuma dessas 
Ordens. Entretanto, tal avaliação baseada 
apenas na percentagem é insuficiente para 
avaliar a qualidade e classificar o LH. Outros 
dados estatísticos da comparação devem 
ser levados em consideração.

Em não havendo erros grosseiros e/
ou sistemáticos não corrigidos nas fases de 
aquisição e/ou processamento dos dados do 
LH, é de se esperar que as profundidades 
das linhas de verificação se distribuam em 
torno da superfície batimétrica formada pelas 
linhas de sondagem regular. Profundidades 
das linhas de verificação  concentradas aci-
ma ou abaixo da superfície batimétrica de 
referência, mesmo que 95% delas estejam 
dentro do intervalo entre as duas superfí-
cies batimétricas paralelas virtuais, indicam 
a presença de erros grosseiros e/ou siste-
máticos não corrigidos. Nesse sentido, é im-
portante analisar também a diferença média 
das profundidades das linhas de verificação 
em relação à superfície de referência, sen-
do este outro dado estatístico fornecido pe-
lo “QC Report”. Tal valor deve ser muito 
próximo de zero, indicando que, de certa 
forma, as profundidades das linhas de 
verificação estão quase que igualmente 
distribuídas acima e abaixo da superfície 

de referência formada pelas linhas de 
sondagem regular.

Face ao exposto, é importante desta-
car que, no âmbito da DHN, a ferramenta do 
“QC Report” é usada com bastante cautela, 
sendo analisados todos os resultados apre-
sentados pela ferramenta e não somente 
o percentual de profundidades dentro dos 
intervalos das Ordens Especial e 1a. Além 
disso, ela somente é avaliada caso seja ob-
servada a “coincidência” vertical e horizon-
tal dos perfis batimétricos provenientes das 
varreduras sobrepostas das linhas de son-
dagem regular utilizadas na construção da 
superfície batimétrica.

8 – CONCLUSÃO

O domínio da Estatística é de funda-
mental importância para a correta interpre-
tação dos conceitos de incerteza propagada 
e de incerteza amostral na determinação da 
profundidade reduzida. Confundi-los ou não 
interpretá-los corretamente conduz muitos a 
acreditar que um LH de qualidade ruim, em 
que há “descasamento” de perfis batimétri-
cos advindos de varreduras sobrepostas, 
poderá ser aproveitado para fins de atualiza-
ção de documentos náuticos. Nessa situa-
ção, a alegação principal é de que, uma vez 
estando o “descasamento” inferior ao valor 
máximo permitido para a IVT e IHT, confor-
me estabelecidos na S-44 (2008), o LH é vá-
lido e de boa qualidade, atribuindo, assim, a 
diferença entre os perfis à incerteza propa-
gada, o que não é verdade.

 Seguindo esta linha de raciocínio 
equivocada, poderia, por exemplo, um LH 
multifeixe em que dois perfis batimétricos 
de varreduras sobrepostas com diferenças 
entre eles de aproximadamente 25 cm em 
um fundo de 1 m de profundidade ser con-
siderado de boa qualidade e classificado 
como de Ordem Especial. A razão: a dife-
rença de 25 cm é inferior ao valor máximo 
permitido para a IVT de Ordem Especial a 
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1 m de profundidade    (± 
                                ≈ ± 25,01 cm). Tal 

interpretação não está correta. O mesmo LH 
feito com prumo de mão não encontraria di-
ferença tão gritante entre os perfis. Aquela 
diferença hipotética de 25 cm é fruto da pre-
sença de erros grosseiros e/ou sistemáticos 
não corrigidos nas fases de aquisição e/ou 
processamento dos dados. É preocupante 
imaginar que uma sondagem de 1 m repre-
sentada em carta náutica possa ter sido pro-
veniente de um LH multifeixe em que perfis 
sobrepostos tenham tido, por exemplo, os 
valores de 1,00 m e 1,25 m. ocorre.

  Por fim, importa destacar que um 
LH multifeixe somente terá boa qualida-
de e, por conseguinte, “coincidência” en-
tre perfis batimétricos sobrepostos quan-
do todos os procedimentos doutrinários 

e normativos são cumpridos. Medir uma 
grandeza física como a profundidade re-
quer a minimização das fontes de erros. 
O ecobatímetro multifeixe, com sua medi-
ção indireta da profundidade bruta, asso-
ciado à refração dos feixes sonoros oblí-
quos ao transitarem por camadas d’água 
com características físicas distintas e à 
atitude da embarcação de sondagem tor-
nam o processo de determinação da pro-
fundidade complexo e suscetível a erros. 
Negligenciar uma medição individual ou 
qualquer procedimento doutrinário con-
duzirá a representações equivocadas do 
fundo marinho. O emprego do multifeixe 
requer uma mudança de paradigmas em 
relação ao ecobatímetro monofeixe em ter-
nos de zelo, cuidado, atenção, técnica e 
conhecimento profissional. 

= 
±
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RESUMO

A Antártica é um ambiente de extre-
mos em diversos aspectos. É um desafio 
cumprir um cronograma de eventos logísti-
cos e de pesquisa em detrimento das con-
dições de ventos, temperatura, precipitação, 
ondas, visibilidade, congelamento da super-
fície do mar e deriva de gelo. Não obstante, 
os  navios que apoiam o Programa Antártico 
Brasileiro têm o curto intervalo de um verão 
para cumpri-lo. Em vista desse cenário, ter 
a bordo um Oficial previsor disponível, es-
pecializado e que desenvolva conhecimen-
to técnico, representa uma valiosa vanta-
gem para todos os envolvidos na Operação 
Antártica. Contribui para o cumprimento da 
missão, salvaguarda da vida humana no 
mar, proteção dos meios materiais e redu-
ção de custos ao buscar posicionar os na-
vios  no lugar certo na hora certa. 

Palavras-chave:

Projeto Meteorologia Antártica Operacional, 
Meteorologia Antártica, Oceanografia 
Antártica, Oficial METOC, previsor embar-
cado, OPERANTAR.

ABSTRACT

The Antarctic is an environment of ex-
tremes under several aspects. It is a chal-
lenge to follow a schedule of logistic and 

As vAntAgens do prevIsor embArCAdo 
nos nAvIos dA operAntAr – o proJeto 
meteorologIA AntártICA operACIonAl

CC Daniel Peixoto de Carvalho1 

research events under poor conditions of 
winds, temperature, precipitation, waves, 
visibility, sea-surface freezing and ice floes. 
Yet, the Brazilian Antarctic Program suppor-
ting ships are due to accomplish all tasks in 
the short period of a summer. Therefore, ha-
ving a weather forecaster Officer on board 
that is available, specialized and developing 
technical knowledge, is a valuable advan-
tage to all personnel involved in Antarctic 
Operations. It vows for mission accomplish-
ment, safety of life at sea, protection of ves-
sels and cargo, and cost reduction by the 
pursuit of positioning the ships at the right 
place on the right time.

Keywords:

Operational Antarctic Meteorology 
Project, Antarctic Meteorology, Antarctic 
Oceanography, METOC Officer, on board 
weather forecaster, Antarctic Operation.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo busca divulgar o Projeto 

Meteorologia Antártica Operacional 
(ProMetAntOp, sigla adotada pelo autor 
neste artigo) que se encontra em anda-
mento. O projeto foi elaborado pelo Centro 
de Hidrografia da Marinha (CHM) visando 
prover melhor apoio às atividades con-
duzidas pelos navios polares durante a 
OPERANTAR (Operação Antártica) e às 

1 Oficial METOC destacado do CHM no NApOc Ary Rongel para a OPERANTAR XXXV, MSc em Meteorologia 
e Oceanografia, CAHO-2004, EN-2000.
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Figura 1. Imagens do sensor em micro-ondas 
embarcado no satélite METOP-A, mostrando a 

borda de gelo referentes aos dias a.  27AGO2016 
(inverno antártico) e b.  17JAN2017 (verão 

antártico). Fonte: Center for Satellite Application 
and Research (STAR/NESDIS/NOAA), disponível em 

https://manati.star.nesdis.noaa.gov/.

fainas logísticas e de pesquisa realiza-
das na Estação Antártica Comandante 
Ferraz (EACF), em complemento ao Plano 
de Coleta de Dados Hidrográficos pa-
ra Antártica (PCDH-Antártica) conforme 
o ofício nº 224, de 18ABR2016 do CHM. 
Por sua vez, o PCDH-Antártica foi elabo-
rado pelo CHM com o propósito de aten-
der às necessidades estratégicas decor-
rentes dos compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, como membro da 
Comissão Hidrográfica na Antártica (HCA 
– Hydrographic Comission on Antarctica) 
da Organização Hidrográfica Internacional 
(OHI), associadas ao permanente inte-
resse de contribuir para o incremento da 
Segurança da Navegação e o fortalecimen-
to da presença Brasileira na região, confor-
me os ofícios nº 572, de 17SET2014 (edi-
ção original do PCDH-Antártica) e nº 122, 
de 01MAR2016 (PCDH-Antártica 2016) do 
CHM. O PCDH-Antártica envolve um es-
forço mais amplo de conhecimento da re-
gião antártica, enquanto o ProMetAntOp 
é concentrado nas áreas de Meteorologia 
e Oceanografia (METOC) com aplicação 
operacional.

A base do Projeto Meteorologia 
Antártica Operacional é o embar-
que de Oficiais Previsores do Serviço 
Meteorológico Marinho (SMM) operado 
pelo CHM (Oficiais do Quadro Técnico 
graduados em Meteorologia ou Oficiais 
do Corpo da Armada com Mestrado na 
área) nos navios durante a OPERANTAR, 
em vagas cedidas pela Secretaria da 
Comissão Interministerial para os Recursos 
do Mar (SECIRM) no escopo do Programa 
Antártico Brasileiro (PROANTAR). Na sua 
edição 2016-2017, a OPERANTAR XXXV 
contou com a participação do Navio Polar 
Almirante Maximiano (Npo Alte Maximiano) 
e do Navio de Apoio Oceanográfico Ary 
Rongel (NapOc Ary Rongel). O embar-
que do autor se deu neste último, no dia 
10OUT2016, com previsão de retorno ao 

Rio de Janeiro no início de abril de 2017, 
segundo a programação em vigor no mo-
mento da redação deste artigo. 

2. MOTIVAÇÃO 

 A região antártica é um ambiente 
de extremos quando observado por diver-
sos aspectos, em especial no que tange à 
Meteorologia e à Oceanografia. Ventos mais 
intensos que furacões, temperaturas abaixo 
de 0°C, nevascas, nevoeiros, congelamento 
da superfície do mar e deriva de gelo ter-
restre podem tornar insegura a Navegação e 
interferir no funcionamento de equipamentos 
(King e Turner, 1997). Estes fenômenos têm 
impacto direto no cumprimento do programa 
de eventos que o Comandante da Marinha 
edita anualmente anexo ao memorando para 
a coordenação de cada OPERANTAR. O in-
tervalo de tempo disponível para os eventos 
a serem cumpridos pelos navios é limitado 
pelo acesso à região antártica que a con-
centração de gelo permitir. Por este motivo, 
os navios operam na Antártica apenas du-
rante o verão. Dentro deste período, inúme-
ras limitações pontuais são impostas pelas 
condições meteoceanográficas. Alterações, 
cancelamentos ou novas oportunidades de 
cumprimento de eventos são rotineiramente 
observados. 
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O embarque de um previsor do SMM 
pode representar um avanço vantajoso em 
relação ao statu quo do assessoramento de 
Meteorologia e Oceanografia aos Navios  
(apoio operacional de METOC) e à coor-
denação do programa de eventos a bordo 
dos  navios  da OPERANTAR. Esta coor-
denação é exercida pelos Comandantes 
e pelos Coordenadores da SECIRM em-
barcados em cada um dos  navios . Para 
tal, dependem do assessoramento meteo-
ceanográfico preciso no tempo e no espa-
ço que pode ser feito de diversas formas: 
Primeiramente, o Chefe do Departamento 
de Operações (CHEOPE) de cada navio, 
que é um Oficial Hidrógrafo e possui conhe-
cimento básico de Meteorologia Marinha 
obtido no Curso de Aperfeiçoamento em 
Hidrografia para Oficiais (CAHO) e expe-
riência embarcado em  navios  da DHN, 
pode consultar as informações meteoce-
anográficas e produzir previsões, outra 
solução, é receber uma previsão pontual 
pronta do SMM para o local onde o navio 
está operando ou que pretende operar, por 
meio de Boletim de Previsão Meteorológica 
Especial (BPME) redigido por um previsor 
do SMM com maior cabedal na área que o 
CHEOPE, que possui acesso mais amplo 
aos dados por meio de internet de alta ve-
locidade em terra. Ambas as soluções vêm 
sendo empregadas ao longo dos anos e as 
OPERANTAR foram realizadas com suces-
so nas 34 edições anteriores. Contudo, um 
sucesso global pode conter diversas opor-
tunidades perdidas, gastos desnecessá-
rios de tempo ou recursos, ou ainda casos 
de “retrabalho”. Talvez seja possível fazer 
mais dentro do mesmo tempo de um verão 
e utilizando menos recursos. Para extrair 
ainda mais dos navios da OPERANTAR, 
entende-se ser necessário elevar de pa-
tamar a precisão do apoio operacional de 
METOC na Antártica. Isto é possível por 
meio da união em um só profissional do 
cabedal do previsor do SMM, que já emite 

BPME a partir do Rio de Janeiro rotineira-
mente, com a experiência e a presença de 
quem está embarcado na cena de ação: o 
previsor embarcado proposto pelo Projeto 
Meteorologia Antártica Operacional. 

3. VANTAGENS EM TER UM PREVISOR 
EMBARCADO E DEDICADO À OPERANTAR

a. DISPONIBILIDADE

 O primeiro ponto que faz da dispo-
nibilidade de um previsor embarcado e de-
dicado à OPERANTAR uma vantagem é a 
maior capacidade de processar a grande 
massa de dados meteoceanográficos. Isto 
é feito durante a rotina para emissão de 
uma previsão que consiste de duas etapas: 
análise e prognóstico. A análise consiste na 
consulta a todas as observações realizadas 
em um intervalo anterior ao instante atual 
suficientemente amplo para que se compre-
enda as condições em vigor (olhar de agora 
para trás). O prognóstico consiste na verifi-
cação das possibilidades de como o tempo 
pode evoluir a partir das condições existen-
tes e na atribuição de probabilidades a ca-
da uma das possibilidades (olhar de agora 
para frente). Quanto mais disponível estiver 
o previsor, mais observações e produtos de 
modelagem numérica podem ser consul-
tados e maior a precisão das previsões. É 
usual nas OPERANTAR que o CHEOPE e 
o previsor do CHM prestem o apoio ope-
racional de METOC. O CHEOPE é o res-
ponsável por assessorar o Comandante 
nesses assuntos, mas também administra 
seu departamento e coordena os eventos 
da OPERANTAR atribuídas ao navio como 
embarque e desembarque de carga, lança-
mento e recolhimento de acampamentos 
de pesquisadores, coleta de dados e apoio 
aos voos da FAB entre Punta Arenas (Chile) 
e a Base Aérea Eduardo Frei Montalva 
(operada pelo Chile no extremo Sul da Ilha 
Rei George, Antártica). Em contrapartida, o 
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previsor no CHM que emite os BPME pa-
ra os navios da OPERANTAR não possui 
outros encargos durante a rotina da previ-
são. Ele é um dos dois previsores do SMM 
de serviço diariamente, escalas em que se 
revezam todos os Oficiais qualificados. O 
primeiro previsor, chamado P1, é responsá-
vel pela emissão do METEOROMARINHA, 
Carta Sinótica, Avisos de Mau Tempo e 
dos Boletins de Previsão Meteorológica 
Especial (BPME) para os navios na área 
marítima de responsabilidade do Brasil, a 
METAREA V. O segundo previsor, chamado 
P2, é responsável pela emissão dos BPME 
de todos os navios fora da METAREA V e 
nas águas interiores do Brasil. Os navios 
sob a responsabilidade do P2 operam si-
multaneamente na Antártica, no Haiti e no 
Líbano regularmente, mas também diver-
sificam muito suas posições, tais como o 
Navio-Escola Brasil, o Navio Veleiro Cisne 
Branco e todos os  navios em Comissões 
no Chile, África do Sul ou Cingapura, por 
exemplo, e ainda em locais como Lagoa 
dos Patos, Rio Paraguai ou Rio Solimões. 
O P2 se desdobra para dar a atenção ne-
cessária a cada navio, mas não tem a mes-
ma disponibilidade que o previsor dedicado 
à OPERANTAR porque precisa atender a 
todos. Além disso, não há continuidade diá-
ria no acompanhamento da evolução sinóti-
ca por causa do revezamento na escala de 
serviço. Faz-se a ressalva que as escalas 
de P1 e P2 são cumpridas em dias con-
secutivos, logo existe alguma continuidade 
suficiente para o apoio operacional eficien-
te. Porém, como a Antártica é um ambiente 
de extremos, quanto mais contínuo e amplo 
for o acompanhamento, melhor a previsão. 
Por estes motivos, o previsor embarcado 
leva vantagem em relação ao CHEOPE e 
ao previsor no CHM, porque está mais dis-
ponível para emitir uma previsão.

Um segundo ponto é a maior ca-
pacidade de transmitir as conclusões 
ao decisor. O decisor pode ser, em 

última instância, o Comandante ou o 
Coordenador da SECIRM. O produto final 
de uma previsão é o boletim, documento 
que contém a conclusão do previsor. Esta 
conclusão precisa ser transmitida ao deci-
sor em tempo hábil para que seja conside-
rada útil. O previsor no CHM só tem uma 
oportunidade diária para tal, que ocorre 
ao transmitir o BPME via rádio ou via in-
ternet. O CHEOPE tem mais oportunida-
des porque está embarcado, mas precisa 
encontrar tempo em sua rotina diária para 
preparar e apresentar as informações do 
boletim ao decisor. Uma vez mais, quanto 
mais disponível estiver o previsor, melhor 
a qualidade do briefing ambiental. O pre-
visor embarcado apresenta dois briefin-
gs diários, um pela manhã para ajustar a 
previsão emitida no dia anterior, e outro 
ao final do dia durante a reunião de co-
ordenação das atividades do dia seguin-
te. Ao longo do dia, o previsor realiza o 
nowcasting, acompanhamento constante 
das observações no passadiço e pelos 
meios de comunicação para verificar se a 
previsão até as 6 horas seguintes está se 
confirmando. Isso é fundamental para as-
sessorar a interrupção de um evento em 
andamento em caso de imprevistos. Não 
obstante toda esta programação, o previ-
sor embarcado pode ser acionado a qual-
quer momento para esclarecer dúvidas 
do decisor. Por fim, não é raro que haja 
dificuldade nas comunicações do navio 
com o CHM. As comunicações em HF são 
influenciadas pelas condições de propa-
gação eletromagnética e pela potência de 
transmissão. O enlace com o satélite para 
internet ou telefone é intermitente em fun-
ção do tempo necessário para a antena 
estabilizar com jogo ou guinadas do navio, 
além de eventuais interrupções decorren-
tes de interferência do sinal com a topo-
grafia dado que o satélite fica a uma altu-
ra muito baixa com o navio na Antártica, 
de rumos do navio em arcos cegos da 
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Figura 2. Nowcasting durante uma faina de carga na EACF por meio da evolução horária em Frei de 
observações METAR, câmeras e modelagem numérica.

antena e de baixas temporárias de equi-
pamentos para manutenção preventiva ou 
corretiva. Ao mesmo tempo, alterações no 
cronograma de eventos são rotina devido 
ao tempo extra que é considerado no pla-
nejamento e que pode não vir a ser usa-
do, ou a atrasos que envolvem condições 
adversas, avarias, voos de apoio que po-
dem atrasar ou ser cancelados. O decisor 
precisa realocar eventos para aproveitar 

oportunidades ou vencer atrasos. Por me-
nor que seja a alteração, o BPME perde 
instantaneamente a validade se o navio 
não está no local ou no momento que pre-
visor no CHM vislumbrou ao emitir o bo-
letim. E ainda que houvesse um previsor 
dedicado à OPERANTAR de serviço no 
CHM, não conseguiria atualizar o boletim 
se houvesse falha nas comunicações por-
que não estaria embarcado no navio.

b. ESPECIALIZAÇÃO
 
O previsor tem habilidades de in-

terpretação multidisciplinares que repre-
sentam uma vantagem de maneira geral, 
mas em especial na Antártica. Gelo con-
centrado no mar formando uma barreira 
intransponível entre as ilhas Andersson 
e Dundee no Estreito Antártico é visível 
numa imagem com alta resolução espa-
cial obtida por satélite e disponibilizada 
na internet. Ventos de força 12 na escala 
Beaufort equivalentes a furacões são in-
dicados em produtos de scatterometers 
(equipamentos que medem a energia que 
retorna ao sensor embarcado em um sa-
télite após ser espalhada pelas cristas 
das ondas, permitindo inferir intensidade 
e direção do vento pela agitação do mar 
por ele gerada) por mais de um dia antes 
de atingirem a EACF, ou em observações 

horárias METAR na torre de controle da 
Base Aérea de Frei cerca de 3 horas an-
tes de atingir a EACF se forem provenien-
tes de Oeste. Previsões da evolução da 
visibilidade horizontal e da altura da base 
das nuvens permitem avaliar se um voo 
de apoio da FAB terá a possibilidade de 
pousar. Essas são três situações que 
ocorreram durante a OPERANTAR XXXV. 
O previsor no CHM e o previsor embar-
cado possuem habilidades equivalentes, 
mas a vantagem se faz presente em rela-
ção ao CHEOPE. Ele dispõe de conheci-
mentos sobre Meteorologia Marinha como 
mencionado na motivação deste artigo, 
porém não teve a oportunidade de estu-
dar a mecânica dos fluidos que descre-
vem os movimentos na atmosfera e nos 
oceanos. Este estudo permite interpretar 
observações e modelos numéricos lendo 
nas entrelinhas dos produtos. Uma carta 
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de pressão à superfície pode indicar mui-
to mais que pressão: é possível localizar 
ventos se intensificando. Existem muitas 
outras interpretações que podem ser fei-
tas, e só o profissional especializado te-
ve acesso a essa área do conhecimento 
em profundidade. É importante ressal-
tar que o embarque do profissional na 
OPERANTAR é mais uma forma de retor-
no do investimento da Marinha do Brasil 
na formação de seu pessoal.

c. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DO CHM

A presença de um previsor do SMM 
no ambiente antártico é uma oportunida-
de para a produção de estudos de caso, 
intercâmbio internacional e fomento de 
linhas de pesquisa. O apoio operacional 
de METOC prestado por um previsor em-
barcado permite continuidade entre as 
análises e previsões diárias. Se o pre-
visor estiver embarcado, passa a ter a 
possibilidade de registrar imagens foto-
gráficas e vídeos, realizar a observação 
meteorológica e identificar fenômenos 
que não saltam a olhos inexperientes. 
Cada dia ou intervalo de alguns dias é 
uma oportunidade para montar um estu-
do de caso que pode transformar-se em 
uma aula de 45 minutos para os outros 
previsores do SMM contribuindo para a 
disseminação do conhecimento. Some-
se a isso a presença de outros profissio-
nais de Meteorologia e Oceanografia no 
entorno do navio trocando experiências 
entre si. Durante a OPERANTAR XXXV, 
foram realizados contatos com o Centro 
Meteorológico de Punta Arenas e visitas 
à Capitania de Fildes, à torre de controle 
da Base Aérea de Frei e à estação russa 
Bellingshausen. Todos estes locais dis-
põem de Meteorologistas experientes na 
região e que foram muito receptivos quan-
to ao intercâmbio de informações. De tal 

maneira que o correio eletrônico do navio 
foi incluído em diversas listas de divulga-
ção de informações meteoceanográficas 
de qualidade comprovada diariamente. 
Em vista destes dois aspectos, diversas 
linhas de pesquisa foram vislumbradas 
para melhorar o entendimento de cada 
estudo de caso, que  podem ser explo-
radas pelo CHM individualmente ou por 
meio de intercâmbio internacional a partir 
dos contatos já realizados.

4. PRODUTOS GERADOS

Talvez não haja forma melhor de 
entender as necessidades do usuário do 
que deslocar o previsor da sua zona de 
conforto e confrontá-lo com o meio am-
biente. Por melhores que sejam os dados 
consultados a partir de um escritório, es-
tar na outra ponta da linha de comunica-
ção traz benefícios reais. Uma das maio-
res preocupações da Navegação durante 
a OPERANTAR é a travessia da passa-
gem Drake entre o extremo meridional da 
América do Sul e a Península Antártica. 
Geradas pelos ventos intensos e predomi-
nantemente de Oeste, as ondas no Drake 
raramente apresentam alturas menores 
que 2,0 metros, muitas vezes variam entre 
2,0 e 4,0 metros e por vezes são maiores. 
A maior altura registrada no Drake durante 
a OPERANTAR XXXV foi de 8,8 metros. 
Este valor foi observado por meio de al-
timetria realizada com sensores embarca-
dos no satélite Jason-2 e disponíveis na in-
ternet, não pelo próprio navio. Isto porque 
foram gerados produtos que definiam ao 
usuário a janela meteorológica, intervalo 
de tempo em que as condições favoráveis 
de ondas seriam atingidas. Mais do que 
entregar uma sequência de imagens de 
modelagem numérica de alturas de ondas 
ao usuário, o Auxílio à Decisão (AD) para 
Passagem no Drake funciona como uma 
série de 9 ondogramas espaçados de 60 
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Figura 3. AD para a Passagem do Drake com uma travessia de Norte para Sul marcada pelos quadrados 
em borda preta aproveitando uma janela meteorológica com ondas menores que 3,0 metros.

milhas náuticas (pontos J9 a J1 de Norte a 
Sul). Cada trecho pode ser percorrido em 
6 horas com velocidade de 10 nós a fim de 
completar a derrota de 480 milhas náuti-
cas e atravessar de um lado ao outro em 2 
dias. A tabela permite que o Comandante 
estime toda a passagem fixando a hora de 
iniciar a travessia, ou a hora que deseja 
chegar ao destino, ou a altura de onda má-
xima que deseja enfrentar, ou até mesmo 
outras velocidades de avanço. A tabela foi 
criada estritamente a partir das necessida-
des manifestadas pelo usuário.

Outro produto gerado pelo 
ProMetAntOp foi o Auxílio à Decisão para 
fainas de carga e pessoal desenvolvido du-
rante as OPERANTAR XXXIV e XXXV. As 

previsões das variáveis meteorológicas di-
reção, intensidade e persistência do vento, 
altura da base e cobertura de nuvens, vi-
sibilidade horizontal, pressão à superfície, 
temperatura do ar, altura da isoterma de 
0°C, umidade relativa do ar, altura e dire-
ção das ondas e correntes de maré foram 
combinadas em um só produto. O usuário 
pode encontrar a janela de operação para 
cada dia cruzando verticalmente as diver-
sas janelas horizontais em que cada limite 
operacional é atendido. A janela assinala 
qual o período do dia, por exemplo, de 06h 
às 12h, em que será possível lançar e re-
colher aeronaves, bote ou chatas com se-
gurança e dentro dos limites operacionais 
de cada um dos meios de transporte.



aNais HiDrográficos   /    DH3   /   LXXiii

73

ARTIGOS

Figura 4. Exemplo de AD para fainas de carga e pessoal.

Além dos dois auxílios à decisão gera-
dos, diversas outras melhorias foram geradas 
pelo ProMetAntOp. Elas foram implementa-
das pelo pessoal do CHM em vista das ne-
cessidades dos previsores e das sugestões 
encaminhadas a partir das respostas do 

usuário. Cita-se abaixo algumas melhorias 
implementadas até o momento:

- os dados de saída dos modelos at-
mosféricos do CHM foram recodificados 
para serem apresentados em um programa 
de visualização a bordo, ou seja, em vez de 

NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO ARY RONGEL

AUXÍLIO À DECISÃO EMITIDO EM 27/01/2017
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apenas imagens estáticas, o previsor tem 
acesso a qualquer ponto de uma grade e po-
de escolher onde consultar. Esta melhoria foi 
vencedora do Prêmio Inovacentro de 2016, 
promovido pelo CHM;

- foi realizado o dimensionamento do ta-
manho ideal de arquivos para tramitar de terra 
para bordo e vice-versa via internet de bordo, 
de forma a enviar o máximo de informações 
no menor tamanho de arquivo possível;

- foi produzido um recorte para o Estreito 
de Bransfield a partir das saídas dos modelos 
atmosféricos e de ondas a fim de melhorar 
a identificação das feições em comparação à 
grade original para a Península Antártica de 
menor escala; e

- foi criada uma página leve de internet 
para acesso com velocidades baixas de co-
nexão para recepção a bordo dos produtos 
de modelagem numérica do CHM.

5. CONCLUSÃO

O Projeto Meteorologia Antártica 
Operacional foi elaborado pelo Centro de 
Hidrografia da Marinha visando prover me-
lhor apoio operacional de Meteorologia e 
Oceanografia aos meios que operam em 
um ambiente de extremos como a Antártica. 
Dentro do escopo do Plano de Coleta de 
Dados Hidrográficos para Antártica, a base do 
projeto é o embarque de Oficiais Previsores 
do Serviço Meteorológico Marinho nos  na-
vios durante as próximas OPERANTAR. Na 
OPERANTAR XXXV, um previsor do SMM foi 
destacado do CHM durante todos os seis me-
ses de Comissão a bordo do Navio de Apoio 
Oceanográfico Ary Rongel.

Ter um previsor embarcado e dedica-
do à OPERANTAR pode trazer três vanta-
gens em relação a ter o apoio operacional 
de METOC provido por um previsor no CHM 
ou pelo CHEOPE de cada  navio. Primeiro, a 
disponibilidade do previsor permite a consul-
ta eficaz a uma imensa massa de dados e a 
transmissão das conclusões ao decisor por 
meio de briefings diários, nowcasting ou ino-
pinadamente, com menor tempo de reação a 
novas demandas e sem prejuízo em caso de 
falha nas comunicações. Segundo, a especia-
lização do previsor em relação ao CHEOPE 
permite maior probabilidade de acerto das 
previsões, além de permitir o retorno do in-
vestimento da MB na formação do profissio-
nal. Por último, o CHM tem a oportunidade 
de incrementar seu desenvolvimento técnico 
por meio da produção de estudos de casos, 
intercâmbio com profissionais experientes 
de outros países e do fomento de linhas de 
pesquisa.

Por fim, ressalta-se que sem prognós-
ticos precisos, os  navios poderiam ser posi-
cionados na hora errada no lugar certo – estar 
no local para transbordo de equipamento pe-
sado por meio de chata, mas com condições 
de ventos e ondas acima dos limites opera-
cionais – ou na hora certa no lugar errado – 
estar pronto para lançar um acampamento de 
pesquisadores por meio do helicóptero, mas 
não poder efetuá-lo porque o navio não pode 
aproximar-se do ponto de lançamento devido 
à barreira de gelo. Assim, para gerar o conhe-
cimento dos prognósticos precisos e melhor 
assessorar a coordenação da OPERANTAR, 
a expertise de um previsor embarcado e dedi-
cado pode representar uma grande vantagem.
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 desenvolvImento de um produto de 
meteorologIA mArInHA usAndo o modelo de 

dAdos HIdrográfICos unIversAl (s-100) 

CF Cesar Reinert Bulhões de Morais1 

RESUMO

 O conceito de e-Navigation busca 
o aumento na segurança da navegação 
por meio da melhor organização das infor-
mações, hoje distribuídas em vários sis-
temas, como o Sistema de Apresentação 
de Cartas Eletrônicas e Informações 
(ECDIS), fax meteorológico, radar, etc. 
Nesse sentido, a Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), um dos parceiros da 
Organização Marítima Internacional (IMO), 
desenvolveu e apresentou um Modelo de 
Dados Hidrográficos Universal, conheci-
do pela sigla S-100, o qual permite que o 
ECDIS passe a apresentar, além de Cartas 
Eletrônicas, outras informações úteis ao 
navegante, como produtos de meteorolo-
gia marinha e de gelo. Este artigo apresen-
tará o desenvolvimento de um produto de 
meteorologia marinha no formato S-100. 

Palavras-chave:

Hidrografia, Meteorologia Marinha, S-100, 
e-Navigation.

ABSTRACT

e-Navigation concept searches to im-
prove safety of navigation by means of bet-
ter organizing data that is spread in various 

systems like Electronic Chart Display and 
Information System (ECDIS), weather-
fax, radar, etc. In this sense International 
Hydrographic Organization (IHO), a partner 
of the International Maritime Organization 
(IMO), has developed and presented a 
Universal Hydrographic Data Model, kno-
wn by its acronym S-100, which allows 
ECDIS to present, beyond Nautical Charts, 
other useful information to mariners like 
marine meteorology products and ice  pro-
ducts. This article will present the develo-
pment of a marine meteorology product in 
S-100 format.

Keywords:

Hydrography, Marine Meteorology, S-100, 
e-Navigation

1. INTRODUÇÃO

Na década de 1990, a Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI) passou 
a adotar o padrão de transferência pa-
ra dados hidrográficos digital, conhecido 
como S-57, que pretendia suportar todos 
os tipos de dados hidrográficos, as tecno-
logias associadas e diferentes grupos de 
usuários. Contudo, a sua adoção foi rela-
tivamente limitada à produção de Cartas 

1 Representante da DHN para assuntos METOC no Grupo de Trabalho S-100 da OHI, MSc em Meteorologia 
e Oceanografia, CAHO-2001, EN-1997.
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Náuticas Digitais (ENC) para Sistemas 
de Apresentação de Cartas Eletrônicas 
e Informações (ECDIS) (Ward, 2008). 
Buscando reconciliar-se com a comunida-
de de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) que considerava o padrão S-57 en-
gessado, a OHI apresentou, em 2008, um 
novo padrão, chamado S-100, que preten-
de ser mais versátil na medida que incor-
pora os requisitos do padrão S-57 para 
ENC e ECDIS, mas também está alinha-
do com a série ISO 19100 de padrões de 
informação geográfica. O S-100 foi ideali-
zado para suportar imagens, dados grida-
dos, dados tridimensionais e variáveis no 
tempo, e para permitir novos produtos co-
mo: batimetria de alta-resolução, classifi-
cação de fundo marinho e Informações de 
Segurança Marítima (ISM) (OHI, 2015).

Em 2011, a Organização Marítima 
Internacional (IMO), nas discussões dos 
grupos por correspondência para aconse-
lhamento de seus vários Comitês no desen-
volvimento do conceito de e-Navigation, 
resolveu considerar o padrão S-100 da OHI 
como modelo de dados base para esses 
tipos de aplicações (Ward e Greenslade, 
2011). Posteriormente, em 2014, a IMO 
aprovou o Plano de Implementação da 
Estratégia de e-Navigation (e-Navigation 
Strategy Implementation Plan (SIP)) que 
prevê a criação de uma Estrutura Comum 
de Dados Marítimos (CMDS) no coração 
do e-Navigation baseado no modelo de 
dados S-100 da OHI (IMO, 2014). 

2. A CARTA SINÓTICA DIGITAL (S-412)

Dentre os novos produtos compatí-
veis com o padrão S-100, a possibilidade 
de  apresentar diretamente sobre a tela do 
ECDIS as Cartas Sinóticas é sem dúvida 
alguma um passo significativo na integra-
ção de informações úteis para o navegante 
na era do  e-Navigation. Contudo, o desen-
volvimento de um produto de meteorologia 

marinha  usando o Modelo de Dados 
Hidrográficos Universal (S-100) engloba 
uma profunda modificação na forma com 
que as análises e previsões meteorológi-
cas são produzidas e disseminadas. 

Atualmente, o processo de produção 
da Carta Sinótica na DHN, que começa 
com informações de modelos numéricos e 
imagens de satélite em formato digital, é 
concluído de forma manual pela equipe de 
meteorologistas do Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM). Para que a Carta Sinótica 
seja disponibilizada aos navegantes, é fei-
ta a digitalização da carta em papel em 
formato de imagem JPEG ( Figura 1). 

Em outros centros de previsão me-
teorológica esse processo de produção já 
é executado com o auxílio de programas 
que realizam a análise objetiva das ob-
servações meteorológicas para a confec-
ção das cartas sinóticas mas não existe 
uma padronização do formato digital des-
tas cartas que continuam a ser transmiti-
das por rádio e recebidas a bordo no fax 
meteorológico.

Contudo, atualmente quase a meta-
de dos navios mercantes de grande porte 
possui acesso à internet, o que torna pos-
sível o desenvolvimento da nova geração 
de produtos de previsão do tempo que 
poderão beneficiar-se das comunicações 
por satélite modernas (Bulhões de Morais 
e Schultz, 2015).

Nesse sentido, a Comissão Técnica 
Conjunta da Organização Meteorológica 
Mundial (OMM) e da Comissão 
Oceanográfica Governamental (COI) pa-
ra Oceanografia e Meteorologia Marinha 
(JCOMM) decidiu em 2012 que o projeto de 
uma Camada de Tempo (Weather Overlay) 
para uso no ECDIS seria uma prioridade 
e designaram o National Weather Service 
(NWS), parte da National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) como 
líder desse projeto (Bulhões de Morais e 
Schultz, 2015).
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Figura 1. Carta de Pressão à Superfície do Serviço 
Meteorológico Marinho, Centro de Hidrografia da 
Marinha. Fonte: Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), disponível em https://www.mar.mil.br/dhn/

chm/meteo/prev/cartas/cartas.htm.

No projeto Weather Overlay para 
ECDIS, a Carta Sinótica Digital recebeu a 
numeração S-412 na lista de produtos S-100 
da OHI. Seu desenvolvimento é multinacio-
nal, contando com a participação do Brasil, 
na criação das representações da simbologia 
(portrayal catalogue) e da Coreia do Sul, na 
adaptação do programa visualizador S-100 
do Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da 
Coreia do Sul (KHOA) para inclusão do pro-
duto S-412.

A lógica por trás da padronização de 
formatos é muito simples: o ECDIS desen-
volvido para o padrão S-100 deixará de ser 
um sistema de computador baseado em 
hardware, que é o ECDIS atual, e passará 

a ser, mais flexível, baseado em software. A 
evolução da informática permitiu que o har-
dware, anteriormente construído para aplica-
ções específicas, pudesse ser empregado 
em multiaplicações. Um exemplo disso é a 
variedade de funções hoje presentes nos te-
lefones celulares inteligentes e tablets.

O padrão S-100, por sua natureza ex-
tensível, que possui em seu núcleo a codi-
ficação XML(eXtensible Markup Language), 
permite que as informações sejam organiza-
das em bibliotecas desenvolvidas para cada 
tipo de produto, mas que  compartilham in-
formações em comum. Assim, os símbolos 
específicos de cartografia náutica são es-
critos usando a mesma linguagem dos sím-
bolos de meteorologia, o que permite que o 
ECDIS apresente as duas simbologias usan-
do o mesmo programa visualizador.

Obviamente, é preciso harmonizar as 
nomenclaturas, cores e símbolos; que por si 
só já é um grande trabalho. Além disso, há a 
necessidade de manter um registro do con-
teúdo padronizado (especificação do produ-
to, catálogo de feições/objetos/atributos e 
simbologias) protegido e acessível aos de-
senvolvedores. Mas os benefícios compen-
sarão o investimento na padronização, afinal 
todos querem poder contar com um sistema 
multifuncional no passadiço dos navios da 
era da internet.

No caso da Carta Sinótica Digital o 
primeiro passo consiste na transição da pro-
dução para 100% digital. Nesse sentido, o 
SMM está convertendo as informações de  
seus modelos de previsão numérica do tem-
po e mar para que sejam visualizados nos 
pacotes de geração de dados meteorológi-
cos, como GEMPAK e AWIPS, da UNIDATA. 
Com a concentração de todas as informa-
ções para produção das análises e previ-
sões em uma única tela de computador é 
esperado que a precisão dos produtos seja 
melhorada, bem como uma redução no ta-
manho da equipe empregada na confecção 
da Carta Sinótica, pois a etapa de redução 
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Tabela 1. Extrato do Catálogo de Feições (Feature Catalogue) do produto S-412       
Fonte: National Weather Service (NWS) disponível em: http://www.opc.ncep.noaa.gov/s412/. 

de escala de A0 para A4, que é atualmente 
feita manualmente será suprimida, visto que 
a informação será vetorial ou gridada, inde-
pendente de escala.

A segunda parte do problema é comum 
a todos os Serviços Meteorológicos Marinhos, 
converter a carta de pressão à superfície para 
o formato S-412, da família S-100. No NWS, 
da NOAA, cuja produção já é digital, foi deci-
dido fazer o mapeamento por uma função de 
transferência da saída XML do AWIPS II para 
XML do S-100. No Brasil, devemos seguir o 
mesmo caminho, pois estamos migrando a 
produção para o sistema AWIPS.

Pode parecer estranho, mas a codi-
ficação XML não é a mesma para todas as 

Feature 

Number
Feature Name Acronym Feature Type

1.01 Air Temperature AIRTEM Geo

1.02 Atmospheric Pressure AIRPSR Geo
1.03 Centre Of High CENHIP Geo
1.04 Centre Of Low CENLOW Geo
1.05 Cloud CLOUDS Geo
1.06 Complex Sea COMSEA Geo
1.07 Convergent Boundary CONVBO Geo
1.08 Dew-Point Temperature DPTEMP Geo
1.09 Freezing Spray FZSPRY Geo
1.10 Front FRONTS Geo
1.11 Gust GUSGUS Geo
1.12 Isoheight ISOHGT Geo
1.13 Low Water Level LOWATR Geo
1.14 Maximum Air Temperature MAXTEM Geo
1.15 Maximum Dew-Point Temperature MAXDPT Geo
1.16 Maximum Sea Surface Temperature MAXSST Geo
1.17 Metarea METARE Geo
1.18 Minimum Air Temperature MINTEM Geo

aplicações. É pensando em resolver esse 
problema que o projeto de Carta Sinótica 
Digital está elaborando uma Especificação 
de Produto, Catálogo de Feições (incluin-
do objetos e atributos) e de Simbologias 
(Tabela 1). Já foram criados, e aprova-
dos pelo Expert Team on Marine Safety 
Systems (ETMSS) da JCOMM, 37 objetos 
com 135 atributos, além das representa-
ções de 13 símbolos pontuais e 27 linhas, 
nos formatos Scalar Vector Graphics (SVG) 
e XML, respectivamente. Além desses, 
foram definidos o guia de codificação e o 
esquema Geography Markup Language 
(GML), uma gramática de XML específica 
para aplicações geoespaciais.
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Um fator importante no desenvolvi-
mento da simbologia é a questão do padrão 
de cores. Há a necessidade de criar um 
conjunto de cores específico para diferentes 
condições de luminosidade no passadiço. 
No caso do S-412, optou-se por paletas de 

cores independentes a fim de manter com-
patibilidade com as cores já utilizadas nos 
outros produtos de meteorologia. Por exem-
plo, os centros de alta pressão são repre-
sentados na cor azul e os ciclones tropicais 
na cor vermelha (Tabela 2).   

Feature Acronym Attribute Geometry Complete Symbol Significant Notes

Centre of High CENHIP  Point

 

Tropical Cyclone TROCYC
WDSPRG 
2: ≥ 64 

knots
Point

-Symbol shall be used 
for named tropical cy-

clones with wind speeds 
above 63 knots.

Front FRONTS
CATFRO 1: 

Cold
 

Curve
 

Front FRONTS
CATFRO 2: 

Warm
 

Curve
 

Tabela 2. Extrato do Catálogo de Representação (Portrayal Catalogue) do produto S-412       Fonte: 
National Weather Service (NWS) disponível em: http://www.opc.ncep.noaa.gov/s412/.

Os primeiros testes de compati-
bilidade do produto S-412 em conjunto 
com outros produtos da família S-100, 
como a S-101 (carta náutica digital no 
padrão S-100), foram apresentados em 
Rostock, Alemanha, no verão de 2016 do 
Hemisfério Norte. Nessa ocasião, ocor-
reu o primeiro encontro do Subgrupo de 
Trabalho de Interoperabilidade S-100 da 
OHI. Para realização dos testes foram 
gerados conjuntos de dados em S-412 a 
partir de saídas XML do sistema AWIPS 
da NOAA. O produto de teste apenas 
contava com feições de centros de al-
ta e baixa pressões, isóbaras e frentes 
(Figura 2). Os resultados foram promis-
sores, mas várias questões surgiram 

desses primeiros testes, como: o tama-
nho variável dos símbolos de meteoro-
logia pode confundir a interpretação da 
Carta Náutica; o fator tempo de validade 
da informação meteorológica, que não é 
crítico para a cartografia náutica, é um 
grande desafio, pois afeta diretamente a 
segurança da navegação, afinal não há 
utilidade alguma em apresentar avisos 
de mar e tempo já vencidos. Essa últi-
ma foi tema de debate quando uma carta 
de pressão à superfície, que possui data 
de criação e validade, cobria a região de 
transição da linha internacional de data 
e não pôde ser representada no visuali-
zador S-100, pois o sistema não permitia 
essa operação.
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Figura 2. Teste do produto S-412 no visualizador padrão S-100 do KHOA . 
Cortesia de Joseph Phillips (NOAA) e Yong Baek (BHI e KHOA).

O cronograma do projeto S-412 
estabelece a data de término do desen-
volvimento para maio de 2018. Nessa 
ocasião estima-se que a primeira ver-
são do produto estará completada, ou 
seja: os manuais estejam finalizados 
(Especificação do Produto, Catálogo de 
Feições, Catálogo de Representação e 
Guia de Codificação), as bibliotecas em 
formato de máquina XML carregadas no 
Registro da OHI (Catálogo de Feições, 
Catálogo de Representação e Guia de 
Codificação) e um conjunto de dados  
testados. Porém, esse cronograma deve 
ser impactado pelos trabalhos de har-
monização entre produtos padrão S-100, 
que é o grande desafio da estratégia 
de e-Navigation, pois envolve questões 
multidisciplinares como a prioridade das 
informações a serem representadas. 

 No âmbito da DHN, o trabalho 
ainda é implementar operacionalmente 
a produção digital de informações me-
teorológicas. A opção por usar o siste-
ma AWIPS pode facilitar essa transição 
pelo fato de que há uma parceria com 
a NOAA que poderá contribuir com o 
treinamento dos previsores do SMM pa-
ra operação desse sistema. Ademais, o 
conversor das saídas digitais no forma-
to proprietário XML do sistema AWIPS 
para o formato XML, em conformidade 
com as especificações S-412, da família 
S-100, ora em desenvolvimento median-
te contrato da NOAA com a empresa de  
software geospacial ESRI, também po-
derá ser empregado no Brasil.

 Uma questão não menos impor-
tante é a compactação e transmissão do 
produto S-412 para os navios no mar. 
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Atualmente, os testes não têm incluído 
o processo de transmissão, mas há con-
senso que a evolução das telecomuni-
cações e as possibilidades de emprego 
do Sistema de Identificação Automática 
(AIS), que já permite a transmissão em 
VHF de mensagens binárias específi-
cas para aplicações de meteorologia e 
hidrografia, podem viabilizar uma solu-
ção viável economicamente. Entretanto, 
é inexorável que o avanço tecnológico 
permitirá que os sistemas embarcados 
sejam integrados e conectados com o 
continente, aumentando a consciên-
cia situacional e reduzindo custos, sem 
prescindir da segurança. 

3. CONCLUSÃO

O conceito de e-Navigation da 
IMO busca o aumento na segurança da 
navegação por meio da melhor organi-
zação das informações, hoje distribuí-
das em vários sistemas no passadiço 
dos navios.  

Buscando oferecer um modelo 
de dados que comporte todas as infor-
mações de interesse do navegante, a 
Organização Hidrográfica Internacional 
(OHI) desenvolveu e apresentou 
um Modelo de Dados Hidrográficos 
Universal, conhecido pela sigla S-100, 
o qual permite que o ECDIS passe a 
apresentar, além de Cartas Eletrônicas, 
outras informações úteis ao navegante.

A JCOMM atribuiu prioridade ao 
desenvolvimento de um produto de me-
teorologia marinha no formato S-100 e 
o NWS da NOAA vem capitaneando os 
esforços, que contam com o apoio da 
DHN e do KHOA. 

Essa Carta Sinótica Digital 
(Weather Overlay) está em desenvolvi-
mento, mas já  possui um manual com a 
Especificação de Produto; Catálogo de 
Feições de 37 objetos com 135 atributos; 

as representações de 13 símbolos pon-
tuais e 27 linhas, nos formatos SVG e 
XML, respectivamente; o guia de codi-
ficação; o esquema GML; e um conjun-
to preliminar de dados de teste com as 
feições de massas de ar e frentes.

O projeto deve ser concluído em  
maio de 2018, mas a produção opera-
cional da Carta Sinótica Digital ainda 
depende da harmonização com ou-
tros produtos S-100. Nesse intervalo, 
o SMM está trabalhando para migrar a 
produção da Carta Sinótica, que hoje é 
feita de forma manual, para o Sistema 
AWIPS, que integra as informações de 
modelos numéricos, observações de 
satélites, estações meteorológicas e 
boias, numa única tela. Nesse sistema 
ainda é possível inserir a representa-
ção das feições meteorológicas, como 
frentes, substituindo o desenho manual 
e gerando um produto digital indepen-
dente de escala.

Os desafios para integração de 
produtos distintos em uma única tela 
continuam, seja na definição de prio-
ridades de exibição ou no estabele-
cimento de representações e esque-
ma de cores comuns. Além desses, a 
solução economicamente viável para 
transmissão da Carta Sinótica Digital 
no padrão S-100 ainda é desconheci-
da. Talvez o próprio barateamento das 
comunicações satelitais torne a internet 
de banda larga onipresente nos navios, 
ou quem sabe as possibilidades de em-
prego do sistema AIS, que já permite a 
transmissão de dados meteorológicos 
e hidrográficos em VHF, seja estendido 
para áreas oceânicas. Mas é certo que, 
na era da internet e da mobilidade digi-
tal, os sistemas embarcados serão inte-
grados e conectados com o continente, 
aumentando a consciência situacional 
e reduzindo custos, sem prescindir da 
segurança.   



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

82

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BULHÕES DE MORAIS, Cesar Reinert; SCHULTZ, Christine. Designing a New Way to Deliver 
Marine Weather Data. Hydro International. Geomares International. Lemmer, Holand a, 
h2015. Disponível em: <https://www.hydro-international.com/content/article/designing-a-
-new-way-to-deliver-marine-weather-data?output=pdf>. Acesso em: 27 fev. 2017. 

IMO. Draft e-Navigation Strategy Implementation Plan (SIP). Londres, Reino Unido,2014. Dis-
ponível em: < http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Navigation/Documents/enavigation/
SIP.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2017.  

NCAR. GEMPAK On line Tutorial. Boulder, EUA, 2017. Diponível em: < http://www.inidata.
ucar.edu/software/gempak/tutorial/index.html>. Acesso em: 27 fev. 2017.

OHI. S-100- Universal Hydrographic Data Model, Edição 2.0.0. Monte Carlo, Mônaco,  2015. 
Disponível em: < https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-100/S-100_Ed_2/S_100_V2.0.0_
June-2015.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2017.

WARD, Robert. IHO S-100. Hydro International. Geomares International. Lemmer, Holan-
da, 2008. Disponível em: <https://www.hydro-international.com/content/article/iho-s-
-100?output=pdf>. Acesso em: 25 fev. 2017.

WARD, Robert; GREENSLADE, Barrie. IHO S-100 The Universal Hydrographic Data Model. 
Seul, Coreia do Sul, 2011. Disponível em: <https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/TSMAD/
TSMAD_Misc/S-100InfoPaper_FinalJan2011.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2017.



aNais HiDrográficos   /    DH3   /   LXXiii

83

RESUMO

Na execução do seu papel federa-
tivo de Serviço Hidrográfico Brasileiro, a 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 
é o fornecedor oficial da informação hidro-
gráfica nacional englobando diversos pro-
dutos e serviços necessários à comunida-
de marítima, os quais respeitam acordos e 
normas internacionais como a Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI) e a 
Convenção Internacional para a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar (SOLAS). Foi dele-
gada ao Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), conforme a Portaria Ministerial nº 
360, de 17 de dezembro de 1998, a execu-
ção técnica de alguns desses produtos e 
serviços tais como: a produção e atualiza-
ção das Cartas Náuticas e das Publicações 
de Auxílio à Navegação. A manutenção da 
atualização desses documentos náuticos é 
imprescindível para a garantia da consistên-
cia das informações que é a eles inerente. O 
presente artigo apresenta ao navegante os 
princípios, técnicas, termos e convenções 
necessários para aplicar de forma simples 
as atualizações contidas no folheto “Avisos 
aos Navegantes” e necessárias para manter 
as Cartas Náuticas e demais documentos 
náuticos atualizados. 

Palavras-chave:

Folheto “Avisos aos Navegantes”; Cartas 
Náuticas; Publicações Náuticas. 

mAnutençAo dA AtuAlIzAçAo dos 
doCumentos náutICos dA dIretorIA de 

HIdrogrAfIA e nAvegAçAo

~ ~

~

CT (EN) Ana Emília de Souza Silva1

ABSTRACT

 In executing its federal role of Brazilian 
Hydrographic Service, the Directorate of 
Hydrography and Navigation (DHN) is the 
official supplier of national hydrographic in-
formation encompassing several products 
and services necessary to the maritime 
community, which respect international 
agreements and standards such as the 
International Hydrographic Organization 
(IHO) and the International Convention for 
the Safety of Life at Sea (SOLAS). The te-
chnical implementation of some of these 
products and services was delegated to 
the Navy Hydrographic Center (CHM), ac-
cording to Ministerial Order nº 360, dated 
December 17, 1998, such as: the produc-
tion and updating of nautical charts and 
publications. Maintaining the updating of 
these nautical documents is essential to 
guarantee the consistency of the informa-
tion that is inherent to them. This article 
presents to the mariner the principles, te-
chniques, terms and conventions required 
to simply apply the updates contained in 
the Notices to Mariners  and necessary to 
keep nautical charts and other nautical do-
cuments updated.

Keywords:

Notices to Mariners; Nautical Charts; Nautical 
Publications.

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

O Centro de Hidrografia da Marinha 
tem o propósito de produzir as informações 
ambientais necessárias para a aplicação 
do Poder Naval, para a segurança da na-
vegação e para projetos nacionais de pes-
quisa de interesse da Marinha. Entre os 
principais produtos elaborados pelo CHM 
estão as Cartas Náuticas em papel, as ele-
trônicas (ENC) e as Cartas raster, sendo to-
das construídas em conformidade com os 
regulamentos da OHI [1].

Além disso, o CHM elabora as 
Publicações Náuticas de Auxílio à 
Navegação: Lista de Faróis e de Sinais 
Cegos, Roteiros, Almanaque Náutico, 
Tábuas das Marés, folheto “Avisos aos 
Navegantes”, entre  outros (Figura 1), sen-
do, também, responsável pela transmissão 
das mensagens de Avisos-Rádio Náuticos 
para a NAVAREA V em atendimento ao 
estabelecido na regra 4 do capítulo V da 
SOLAS (1974), SAR (Busca e Salvamento 
– Search and Rescue) em observância ao 
apresentado na regra 7 do capítulo V da 
SOLAS (1974) e Meteorológico Marinho pa-
ra a METAREA V. 

Figura 1 – Cartas Náuticas e Publicações de 
Auxílio à Navegação

A nova edição de uma Carta Náutica 
significa a construção de um documento 
onde todas as feições topográficas e hidro-
gráficas estão atualizadas para aquela data 

de publicação. A confiabilidade e a precisão 
desses documentos náuticos são mantidas 
com a manutenção da sua atualização  para 
atender às exigências da regra 27, Capítulo 
V, da SOLAS, que expressa que as Cartas 
Náuticas devem ser adequadas e atualiza-
das mediante a incorporação de “Avisos aos 
Navegantes” [2], publicação quinzenal que 
divulga a atualização das informações conti-
das na Carta Náutica em vigor. 

Assim, o objetivo deste artigo é apre-
sentar de forma clara e simples as orienta-
ções necessárias para a atualização das 
Cartas Náuticas e Publicações de Auxílio à 
Navegação. As orientações têm o intuito de 
direcionar os usuários dos documentos náu-
ticos a tentar alcançar padrões adequados 
de interpretação e inclusão das informações 
divulgadas em Avisos aos Navegantes, pre-
zando pela manutenção da clareza e con-
sistência que são inerentes aos documentos 
náuticos.

O presente artigo não possui a preten-
são de habilitar o usuário nos fundamentos 
de navegação, mas sim garantir que as ta-
refas básicas de atualização sejam conhe-
cidas, por exemplo, a plotagem de uma co-
ordenada geográfica na Carta Náutica com 
o uso de um compasso. Os exemplos apre-
sentados ao final do artigo foram atualiza-
dos na Superintendência de Segurança da 
Navegação do CHM.

2. AQUISIÇÃO DOS DOCUMENTOS 
NÁUTICOS OFICIAIS

A Diretoria de Hidrografia e 
Navegação é a fornecedora oficial das 
Cartas Náuticas e demais Publicações de 
Auxílio à Navegação [3] cujas aquisições 
podem ser feitas das seguintes formas: 

A. As Cartas Náuticas em papel e 
os volumes impressos das Publicações 
Náuticas podem ser adquiridos no portal 
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da Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(EMGEPRON) www.Cartasnauticasbrasil.
com.br/ 

B. As Cartas Náuticas Eletrônicas 
(ENC) podem ser adquiridas no portal ht-
tp://www.mar.mil.br/dhn/bhmn/enc.html 

Além disso, alguns documentos 
náuticos estão disponíveis ao navegante 
gratuitamente na modalidade eletrônica, 
porém esses não podem ser reproduzi-
dos, compilados e/ou derivados para fins 
comerciais:

A. O conteúdo das Cartas em papel 
no formato raster está disponível em www.
mar.mil.br/dhn/chm/box-Cartas-raster/ras-
ter_disponiveis.html

B. As demais publicações estão 
disponíveis em www.mar.mil.br/dhn/chm/
box-publicacoes/publicacoes/publicacoes.
htm

Devido à necessidade de atendimen-
to à Segurança da Navegação, é impor-
tante que os documentos náuticos sejam 
mantidos atualizados. Isso é feito por inter-
médio do folheto “Avisos aos Navegantes” 
que possui o propósito principal de forne-
cer, aos navegantes e usuários em geral, 
informações destinadas à atualização das 
Cartas e demais Publicações Náuticas 
brasileiras relativas à área marítima e às 
hidrovias nacionais (áreas fluviais e la-
custres), em cumprimento à Regra 9 do 
Capítulo V da Convenção Internacional pa-
ra a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(International Convention for the Safety of 
Life at Sea – SOLAS, 1974). 

As atualizações necessárias aos do-
cumentos náuticos são selecionadas e di-
recionadas de acordo com a sua área de 
aplicação para um dos três folhetos exis-
tentes: Área Marítima e Hidrovias em Geral, 
Hidrovia Paraguai-Paraná e Hidrovia Tietê-
Paraná. O acesso aos referidos folhetos po-
de ser feito das seguintes maneiras:

A. Folheto “Avisos aos Navegantes” 
da Área Marítima e Hidrovias em Geral 
no portal www.mar.mil.br/dhn/chm/box-
-aviso-navegantes/avgantes/folheto/pdf.
htm Atualizado nos dias 01 e 16 de cada 
mês.

B. Folheto “Avisos aos Navegantes” 
da Hidrovia Paraguai-Paraná no portal 
www.mar.mil.br/dhn/chm/box-aviso-na-
vegantes/avgantes/hidrovia/parpdf.htm 
Atualizado no dia 01 de cada mês. 

C. Folheto “Avisos aos Navegantes” 
da Hidrovia Tietê-Paraná no portal www.
mar.mi l .br/dhn /chm/box-av iso -nave -
gantes/avgantes/hidrovia /t ietepdf.htm 
Atualizado nos dias 01 de janeiro, 01 de 
abril, 01 de julho e 01 de outubro.

Existe também um serviço pesqui-
sável que permite uma busca personali-
zada dos Avisos em vigor pelo número da 
Carta Náutica ou pelo número do Aviso 
aos Navegantes. Esse serviço encontra-
-se disponível em www.mar.mil.br/dhn/
chm/box-aviso-navegantes/correcoes-
-avisos/correcoes.html 

3. O FOLHETO AVISOS AOS 
NAVEGANTES

O folheto “Avisos aos Navegantes” 
é organizado em sete seções: I – 
Informações Gerais; II – Avisos-Rádio 
Náuticos; III – Correções às Cartas 
Náuticas; IV – Correções às Publicações 
Náuticas; V – Avisos Permanentes 
Especiais; VI – Notícias Diversas; e VII 
– Reproduções de Trechos, Quadros e 
Notas. 

Na capa do folheto encontra-se a 
listagem das seções, o número e o ano 
do folheto, além dos contatos para infor-
mar ao CHM sobre descobertas de novos 
perigos e não conformidades encontra-
das nos documentos náuticos (Figura 2).
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Figura 2 – Capa do folheto “Avisos aos 
Navegantes” Área Marítima e Hidrovias em Geral

seção i – informações gerais

A Seção I contém notas de orienta-
ção para a utilização do folheto; os tipos de 
folhetos; as recomendações para impressão 
das correções de trechos, quadros e notas; 
e os horários e canais de divulgação dos 
Avisos-Rádio Náuticos, SAR e Informações 
Meteorológicas para NAVAREA/METAREA V.

seção ii – avisos-rádio Náuticos

Os Avisos-Rádio Náuticos NAVAREA, 
Costeiros, Locais e SAR são transmitidos 
diariamente via satélite (Inmarsat C), via rá-
dio e internet. Contudo, caso continuem em 
vigor depois de decorridas  seis semanas, 
passam a constar na Seção II do folheto, dei-
xando, definitivamente, de ser divulgados via 
satélite e via rádio.

Os Avisos-Rádio devem ser plotados 
na Carta Náutica a lápis conjuntamente com 
a sua referência, por exemplo, E 0198/17 

e removidos após o cancelamento dos 
Avisos-Rádio.

seção iii – correções às cartas Náuticas

Essa seção apresenta as correções 
necessárias às Cartas Náuticas. Mais infor-
mações serão descritas subsequentemente.

seção iv – correções às Publicações 
Náuticas

Esta seção lista as correções neces-
sárias às edições atuais da Lista de Faróis, 
Lista de Auxílios-Rádio, Roteiros e outras 
Publicações de Auxílio à Navegação. 

seção v – avisos Permanentes especiais

Embora não impliquem em correções 
às Cartas Náuticas, destinam-se a prover 
informações gerais de caráter permanen-
tes, importantes aos navegantes, tais como 
exercícios militares, etc.

seção vi – Notícias Diversas

Nessa seção são apresentadas as no-
vas edições e os cancelamentos de Cartas 
Náuticas e demais Publicações Náuticas 
publicados na última quinzena e disponí-
veis para aquisição. É importante acompa-
nhar esta informação com o propósito de 
evitar a utilização de um documento náutico 
desatualizado.

seção vii – reproduções de trechos, 
Quadros e Notas

Nessa seção são apresentadas as 
Reproduções de Trechos, Quadros e Notas 
(denominadas “bacalhaus”) publicadas no 
referido folheto. Essas devem ser impres-
sas somente em um lado da folha para 
que se possa cortar e  inseri-las na Carta 
Náutica. Ao imprimir os “bacalhaus” forne-
cidos pelo folheto é essencial  seguir as ins-
truções apresentadas na Seção I do folheto 
“Avisos aos Navegantes”. 
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4. ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
NÁUTICOS

O objetivo deste tópico é apresentar os 
princípios, as práticas, os termos e as conven-
ções que devem ser aplicadas na correção 
das Cartas Náuticas e demais Publicações 
de Auxílio à Navegação. Alguns cuidados de-
vem ser tomados:

• Se existir mais de uma cópia do docu-
mento náutico, é importante manter atualiza-
dos todos os exemplares. É importante que 
todas as cópias sejam mantidas consistentes 
de forma a evitar a possibilidade de que a 
Carta incorreta (desatualizada) seja usada; 

• Sempre inserir as novas informações 
antes de remover qualquer outra informação, 
assim se evitará o risco de excluir informa-
ções que de outra forma poderiam ter sido 
usadas para complementar a nova informa-
ção que está sendo introduzida;

• Ao atualizar os documentos náuticos 
deve-se tomar cuidado com interrupções e 
distrações, pois essas comprometem a con-
centração e são suscetíveis a erros; 

• Quaisquer documentos náuticos que 
forem mantidos a bordo da embarcação e 
que não são atualizados devem ser marca-
dos com a indicação "NÃO UTILIZAR PARA 
A NAVEGAÇÃO"; e

• Se uma Carta Náutica for cancela-
da ou substituída por uma nova edição ou 
uma nova Carta, a Carta Náutica e todas as 
informações relacionadas a ela devem ser 
destruídas.

4.1 PUBLICAÇÕES ACESSÓRIAS

As Publicações de Auxílio à Navegação 
abaixo devem ser consultadas para auxiliar 
nas atualizações dos documentos náuticos:

A. DH20 - Relação das Cartas 
e Publicações Náuticas e Respectivas 
Correções Permanentes Divulgadas por 
Avisos aos Navegantes: Esta publicação, 

editada semestralmente, tem como pro-
pósito fornecer uma relação completa das 
Cartas Náuticas publicadas pela Diretoria 
de Hidrografia e Navegação, bem como das 
publicações Náuticas que as complemen-
tam ou com as quais devem ser usadas em 
conjunto, e suas respectivas alterações per-
manentes em vigor, as quais são divulgadas 
nas Seções III e IV dos folhetos “Avisos aos 
Navegantes” da Área Marítima e Hidrovias 
em Geral, da Hidrovia Paraguai-Paraná e da 
Hidrovia Tietê-Paraná. Esse documento é 
publicado duas vezes por ano: a edição de 
janeiro (Nº 1) congrega as alterações em vi-
gor até 31 de dezembro do ano anterior e a 
edição de julho (Nº 2) reúne as alterações em 
vigor até 30 de junho do ano corrente. Está 
disponível em www.mar.mil.br/dhn/chm/box-
-aviso-navegantes/avgantes/avgante.htm

B. Carta 12000 Símbolos, Abreviaturas 
e termos usados nas Cartas Náuticas 
Brasileiras (INT 1): A Carta 12000 contém a 
coletânea completa de símbolos e abrevia-
turas que são utilizados nas Cartas Náuticas 
nacionais e internacionais. Disponível em 
www.mar.mil.br/dhn/chm/box-publicacoes/
publicacoes/publicacoes.htm 

C. DH7-13 – Catálogo de Cartas e 
Publicações: Tem o propósito de apresentar 
ao navegante todas as Cartas Náuticas, pu-
blicações e impressos da DHN. Disponível 
em www.mar.mil.br/dhn/chm/box-publicaco-
es/publicacoes/publicacoes.htm

4.2 ATUALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 
DE AUXÍLIO À NAVEGACÃO

As Publicações de Auxílio à Navegação 
possuem informações que complemen-
tam ou ampliam os elementos fornecidos 
pelas Cartas Náuticas. A consulta a essas 
Publicações é indispensável, tanto na fa-
se de planejamento da derrota (estudo da 
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viagem), como na fase de execução da derro-
ta. Tal como no caso das Cartas Náuticas, as 
Publicações de Auxílio à Navegação também 
devem ser sempre mantidas atualizadas.

A Seção IV do folheto “Avisos aos 
Navegantes” fornece as correções/atu-
alizações que devem ser aplicadas nas 
Publicações de Auxílio à Navegação tais 
como: a Lista de Faróis, a Lista de Sinais 
Cegos, os Roteiros, o Almanaque Náutico, as 
Tábuas das Marés, o Catálogo de Cartas e 
Publicações etc. (Figura 3).

Figura 3 – Seção IV do folheto “Avisos aos 
Navegantes”

Figura 4 – Correção manual de uma Publicação de 
Auxílio à Navegação

Figura 5 – Correção impressa de uma Publicação 
de Auxílio à Navegação

As correções fornecidas na Seção IV 
podem ser apresentadas de duas maneiras: 
manual ou impressa. A correção manual é feita 
com o uso de uma caneta e devem-se aplicar 
no volume afetado as instruções fornecidas na 
Folha de Correções (Figura 4). Além disso, na 
margem da folha onde tiver sido feita a corre-
ção deverá ser lançado, a tinta, o número de 
ordem da folha de registro de correções, que 

As correções impressas estão indica-
das na Seção IV pela frase “Efetuar as alte-
rações da FOLHA DE CORREÇÕES anexa 
ao final deste folheto”. Essas correções de-
vem ser impressas em um lado da página 
para que se possa anexá-las e/ou substituí-
-las na publicação afetada (Figura 5).

corresponde à correção que foi introduzida na 
publicação. Isto permitirá o conhecimento da 
procedência da correção feita.
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Dentro de cada Publicação de Auxílio 
à Navegação existe uma folha de registro de 
alterações (Figura 6) que serve para contro-
le das atualizações provenientes do folheto 
“Avisos aos Navegantes”. Nessa folha deve 

4.3 ATUALIZAÇÃO DAS CARTAS 
NÁUTICAS 

As correções às Cartas Náuticas 
estão elencadas na Seção V do folhe-
to “Avisos aos Navegantes”. Essa Seção 

ser anotado o número do folheto e ano, o nú-
mero de ordem da folha de registro de corre-
ções e as páginas afetadas pelas correções. 
Isso deve ser feito após as alterações terem 
sido completadas.

Figura 6 – Folha de Registro de Alterações

Figura 7 – Referências geográficas e respectivas siglas utilizadas nos Avisos aos Navegantes

é subdividida em seis áreas geográficas 
de referência: Costa Norte (N), Sul (S), 
Leste (E), Oceânica, Bacia Amazônia (I) 
e Hidrovias em Geral (HG) (Figura 7). As 
áreas das Hidrovias Tietê-Paraná (HT) e 
Paraguai-Paraná (HI) possuem um folheto 
exclusivo para cada uma delas. 
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Figura 8 – Exemplo de Aviso

As correções são apresentadas na for-
ma de Avisos por meio de 3 modalidades: 
temporário, preliminar e permanente.

Avisos Temporários: proveem infor-
mações de correções de caráter transitório. 
Esses são identificados por um (T) entre o 
número do aviso e ao ano de publicação, por 
exemplo, E 10(T)/17. 

Avisos Preliminares: antecipam infor-
mações de correções, que, posteriormente, 
serão objeto de Avisos Permanentes. Estes 
são identificados por (P) entre o número do 
aviso e ao ano de publicação, por exemplo, 
S 47(P)/17. 

As informações contidas nos Avisos 
Temporários e Preliminares são informações 

A Identificador do Aviso – É constitu-
ído respectivamente pela sigla da área ge-
ográfica de referência, o número da corre-
ção do Aviso aos Navegantes precedido do 
atual ano. Esse código é único e se torna 

a referência da atualização. Caso o Aviso 
aos Navegantes seja do tipo Preliminar 
ou Temporário existirá respectivamente 
a notação (P) ou (T) após o número da 
correção.

importantes para a navegação e que devem 
ser inseridas nas Cartas Náuticas em papel 
a lápis, bem como uma anotação à margem 
da folha com a identificação do Aviso corres-
pondente. Quando ocorrer o cancelamento 
deste Aviso, todas as anotações deverão ser 
apagadas.

Avisos Permanentes: proveem infor-
mações de correções definitivas. As corre-
ções decorrentes destes avisos na Carta 
devem ser feitas a caneta ou por inserção/
reproduções de trechos, quadros e notas, 
conforme o caso. 

A Figura 8 fornece um exemplo do forma-
to de um Aviso encontrado no folheto “Avisos 
aos Navegantes”, conforme disposto a seguir:

*E 001/17              ATLÂNTICO SUL  -  BRASIL  -  COSTA LESTE
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B Título – Inclui a localização geográ-
fica, o país, uma região mais específica ou 
porto e a natureza da atualização. 

C Referência – Indicação da simbo-
logia constante na publicação Carta 12000 
(INT 1) e necessária para a correção na 
Carta Náutica.

D Republicação – Ocasionalmente o 
Aviso é republicado devido à necessidade 
de correções a erros textuais que possam 
ter ocorrido em edições anteriores do folheto 
“Avisos aos Navegantes”. 

E Cancelamento – Indica quais corre-
ções devem ser canceladas devido à publi-
cação do novo Aviso aos Navegantes. 

F Cartas Afetadas – São individual-
mente listadas e apresentam cada parte da 
atualização que deve ser aplicada. Deve ser 
observado:

• As Cartas Náuticas são apresenta-
das com a sua identidade numérica;

• Após a referência numérica da Carta 
Náutica é apresentada a referência da últi-
ma correção. Se a informação contida nos 
parênteses não concordar com a última atu-
alização aplicada na Carta Náutica, ou a 
Carta Náutica está desatualizada ou a Carta 
Náutica pertence a uma edição cancelada. 
Caso a Carta Náutica esteja desatualizada 
é necessário inserir as correções anteriores 
e ausentes na Carta, antes de atualizar a 
Carta para o último aviso aos navegantes; e

• O Datum é mostrado ao lado do 
número da Carta Náutica. Se o Aviso aos 
Navegantes afetar um plano isto será indica-
do, referência G; e

H Conteúdo – O texto da atualização 
é apresentado a seguir. Deve-se tomar cui-
dado ao plotar as posições que são normal-
mente fornecidas em graus, minutos e déci-
mos de minutos.

4.3.1 MATERIAIS

Alguns materiais são necessários pa-
ra corrigir as Cartas Náuticas (Figura 9). São 
eles:

A. Caneta: recomenda-se o uso de 
uma caneta na cor violeta com ponta de ta-
manho 0,25 até 0,4 mm para inserir e remo-
ver as informações;

B. Lápis: recomenda-se o tipo 2B; 
C. Borracha: deve ser usada somente 

para remover as marcas de lápis ou traçados 
nas Cartas Náuticas e documentos náuticos;

D. Fita adesiva transparente: serve para 
fixar os “bacalhaus” preliminares nas Cartas 
Náuticas;

E. Régua paralela: são utilizadas na 
plotagem das coordenadas nas Cartas 
Náuticas;

F. Compasso: utilizado conjuntamente 
com a caneta, este é um equipamento essen-
cial para plotagem de coordenadas na Carta 
Náutica. Também é possível a sua utilização 
para desenhar círculos e setores de Luz;

G. Régua: preferencialmente acima de 
50 cm de comprimento;

H. Template: com modelos de símbolos 
e tamanhos de círculo, que pode ser usado 
para desenhar símbolos para radar, balizas, 
boias, pequenos limites circulares, etc;

I.  Cola em bastão: serve para fixar os 
“bacalhaus” permanentes na Carta Náutica; e

J. Tesoura.

Figura 9 – Exemplos de materiais utilizados na 
correção de Cartas Náuticas



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

92

Figura 10 – Controle de correção das Cartas Náuticas

4.3.2 TERMOS E CONVENÇÕES 
UTILIZADAS NAS ATUALIZAÇÕES DAS 
CARTAS NÁUTICAS

O texto principal da atualização se inicia 
com um dos seguintes comandos, geralmente 
na ordem apresentada:

INSERIR é usado para a inserção de 
qualquer nova informação ou em conjunto 
com o comando RETIRAR quando uma fei-
ção foi removida para uma posição na qual o 
comando REPOSICIONAR seja inadequado. 
Inserções podem ser feitas de duas formas: 
com o desenho de uma nova feição em uma 
área livre da Carta Náutica, ou desenhando um 
pequeno círculo na correta posição e dirigindo 
uma seta para a antiga feição. 

SUBSTITUIR é usado quando uma fei-
ção da Carta Náutica é substituída por outra 
feição mantendo-se a posição originalmente 
cartografada. Substituições podem ser feitas 
de duas formas: adaptando o desenho do anti-
go símbolo ao novo ou desenhando uma nova 
feição em uma área livre da Carta Náutica e 
indicando uma seta para a posição inalterada. 

REPOSICIONAR é usado para feições 
cujas características ou descrições permane-
cem inalteradas, porém deslocadas para pe-
quenas distâncias. Nesse caso não é necessá-
rio redesenhar o símbolo, desenhe um peque-
no círculo na nova posição e uma seta ligando 
o símbolo a nova posição do local. 

RETIRAR é usado quando as feições 
são removidas da Carta Náutica ou junto com 
o comando INSERIR, quando as feições são 
movidas para uma distância significativa tal 
que o comando REPOSICIONAR seja inapro-
priado. Para aplicar essa atualização devem 
ser feitas duas linhas retas sobre cada trecho 
de texto ou feição a ser excluído.

4.3.3 EXEMPLOS 

Os exemplos apresentados a seguir 
não são, de modo algum, exaustivos, mas são 
considerados suficientes para ilustrar os prin-
cípios, técnicas e convenções descritas ante-
riormente. Ao atualizar as Cartas Náuticas, as 
posições devem ser plotadas com precisão; as 
profundidades e símbolos devem estar claros e 
as legendas e descrições devem estar legíveis. 

O seguinte procedimento é sugerido pa-
ra evitar interrupções e distrações ao atualizar 
as Cartas Náuticas:

1. Utilizar as informações do 
Aviso aos Navegantes e aplicar a atualiza-
ção na Carta Náutica; 

2. Verificar o que foi feito; e
3. Anotar o número do Aviso aos 

Navegantes no canto inferior esquerdo da 
Carta Náutica ao lado da frase “Pequenas 
correções”, como registro da atualização 
concluída (Figura 10).
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Os Avisos aos Navegantes que foram 
utilizados nos exemplos a seguir são de ca-
ráter ilustrativo, pois o objetivo principal é a 
apresentação das diversas possibilidades 
de correção da Carta Náutica.  

Exemplo 1 - Inserir e Retirar feições 
pontuais

Esse exemplo trata da atualização 
mais simples: a adição e remoção de qual-
quer feição pontual (Figura 11). A técnica a 
seguir é aplicável a qualquer feição pontual, 
por exemplo, cascos soçobrados, obstru-
ções, profundidades, balizamentos, etc. 

Retirar uma feição pontual: A remoção 
de uma feição pontual é feita identificando 
a feição a ser removida pela coordenada 
apresentada no Aviso aos Navegantes. Com 
a caneta violeta devem-se riscar dois traços 
paralelos e ligeiramente inclinados em cima 
da feição a ser removida (Figura 12).

Inserir uma feição pontual: Com o au-
xílio do compasso,  plotar na Carta Náutica 
a coordenada apresentada no Aviso referen-
te ao novo símbolo,  fazer um pequeno cír-
culo em torno dessa posição e  desenhar o 
restante do símbolo conforme mostrado no 
Aviso (Figura 12). 

Figura 11 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir e Retirar uma boia de amarração

Figura 12 – Atualização da Carta Náutica com a inserção e remoção da boia de amarração
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Figura 13 – Inserir feição pontual fora da posição

Figura 14 – Aviso aos Navegantes sobre Retirar o limite da Carta 1407 e sua legenda

Ao inserir um novo símbolo, esse deve 
ser desenhado na posição exata apresenta-
da no Aviso, sempre que possível. Se não 
houver espaço suficiente para isso, desenhe 
um pequeno círculo na Carta Náutica na po-
sição correta e em uma área livre da Carta 
Náutica, desenhe a feição pontual e uma se-
ta para o pequeno círculo (Figura 13).

Exemplo 2 - Retirar uma feição do tipo área

A Figura 14 trata de um Aviso sobre 
a remoção dos limites de uma Carta e sua 
respectiva legenda; para isso deve ser uti-
lizada a caneta violeta e uma régua. A re-
moção de uma área (o limite da Carta) é eli-
minada traçando-se duas linhas paralelas 
e levemente inclinadas ao longo do limite 
da Carta. Para Remoção da legenda: Com 
a régua  traçar duas linhas paralelas para 
remover a legenda (Figura 15).
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Figura 15 – Atualização da Carta Náutica com remoção de uma feição do tipo área

Figura 16 – Aviso aos Navegantes sobre a substituição de uma boia cega por uma boia de luz

Exemplo 3 - Substituição entre feições 
pontuais 

No exemplo da Figura 16, uma boia 
cega é substituída por uma boia de luz. 
Usando uma boia existente,  inserir a descri-
ção da luz. Isso evita remover e inserir uma 
feição na Carta Náutica (Figura 17).

Exemplo 4 - Reposicionar uma feição 
pontual

Reposicionar é usado para feições 
cujas características ou descrições perma-
necem inalteradas, mas são movidas pa-
ra distâncias pequenas (Figura 18). Para 
Reposicionar, desenhar um pequeno cír-
culo sobre a Carta Náutica na nova posi-
ção e uma seta da feição para o pequeno 
círculo (Figura 19).  Certificar-se de que a 
seta não percorre qualquer detalhe exis-
tente na Carta Náutica. 
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Figura 17 – Atualização da Carta Náutica com a substituição de uma boia cega por uma boia de luz

Figura 18 – Aviso aos Navegantes sobre o reposicionamento do Sinal Náutico

Figura 19 – Atualização da Carta Náutica com o reposicionamento do Sinal Náutico
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Exemplo 5 - Inserir e retirar uma feição 
linear 

O exemplo da Figura 20 trata sobre 
Inserir e Retirar um oleoduto da Carta Náutica. 
Esse mesmo método pode ser aplicado para 
qualquer feição do tipo linear como: linhas de 
transmissão, cabos submarinos, etc.

Inserir a feição linear: Com o auxílio do 
compasso, plotar as posições fornecidas no 
Aviso aos Navegantes. Utilizar uma régua 
e  juntar os pontos plotados,  desenhar o 
símbolo (nesse caso, oleoduto) ou  utilizar 

o template,  “quebrar” o símbolo quando ne-
cessário para que não se obscureça outras 
informações da Carta Náutica. É uma boa 
prática contar o número de pontos plotados 
para garantir que nenhum deles foi esqueci-
do (Figura 21).

Retirar a feição linear: A remoção de 
uma feição do tipo linha é feita identificando a 
feição a ser removida com a plotagem das po-
sições fornecidas pelo Aviso aos Navegantes. 
Com a caneta violeta devem-se riscar dois 
traços paralelos e ligeiramente inclinados em 
cima da feição a ser removida (Figura 21).

Figura 20 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir e Retirar um  oleoduto

Figura 21 – Atualização da Carta Náutica sobre Inserir e Retirar um oleoduto
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Figura 22 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir uma área circular de Fundeio

Figura 23 – Atualização da Carta Náutica sobre Inserir uma área de Fundeio

Exemplo 6 - Inserir uma área circular                    

O Aviso trata da inserção de uma 
área circular de Fundeio, porém esse mes-
mo método poderia ser aplicado ao inserir 
um viveiro de peixes, etc. (Figura 22). 

Inserir área circular: Com o auxílio 
do compasso plotar a posição indicada no 
Aviso aos Navegantes (Figura 23). Essa 
posição indicará o centro da área circular. 
Com o compasso ir até a escala gráfica 

da Carta Náutica e adquirir a distância 
correspondente ao raio apresentado no 
Aviso. De posse dessa distância,  posi-
cionar a ponta seca do compasso no cen-
tro da área circular e desenhar o círculo. 
Também pode ser utilizado o template 
de círculo no tamanho correto. Com a 
caneta violeta desenhar a simbologia, 
legenda e demais informações. Para 
esse tipo de atualização não devem ser 
utilizadas setas. 
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Exemplo 7 - Inserir uma legenda entre du-
as ou mais posições               

Uma atualização comum é a inser-
ção de uma legenda (Figura 24). Em mui-
tos casos, a legenda estará centrada em 
uma determinada posição. Inserir legenda: 
com o compasso plotar a posição do Aviso 

(Figura 25). Essa posição marca o centro da 
legenda. É importante escrever claramente 
e fazer distinção entre as letras maiúsculas 
e minúsculas. O tamanho da letra deve ser 
proporcional ao tamanho da área legendada 
coberta na Carta Náutica. Sempre  posicio-
nar a legenda horizontalmente, a menos que 
o texto do Aviso oriente o contrário.

Figura 24 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir uma legenda

Figura 25 – Atualização da Carta Náutica sobre Inserir uma legenda
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Figura 26 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir Reprodução de Trecho (“bacalhau”)

Exemplo 27 – Reprodução de Trecho (“bacalhau”) permanente a ser inserido na Carta Náutica

Exemplo 8 - Inserir Reprodução de trecho, 
quadro de levantamentos, notas, planos 

As Reproduções de trecho, quadro de 
levantamentos, notas, planos (“bacalhaus”) 
podem ser do tipo permanentes ou prelimi-
nares. Esses devem ser alinhados e inseri-
dos com precisão nas Cartas Náuticas afe-
tadas. É importante cortar a linha dos limites 
da área de um “bacalhau” 5mm para dentro, 
antes de inseri-los na Carta Náutica.

As figuras 26 e 28 são exemplos 
de Avisos de Reproduções de Trechos 

permanentes e preliminares, respectivamen-
te. Nota-se que a diferença entre os dois 
é tão somente que os Avisos Preliminares 
possuem o identificador (P) entre o número 
do Aviso e o ano.

As Reproduções de trecho, quadro de 
levantamentos, notas e planos permanentes 
devem ser  inseridos colando diretamente 
na Carta Náutica (Figura 27), e os prelimi-
nares com fita adesiva (Figura 29), pois es-
ses serão posteriormente removidos após o 
seu cancelamento. Além disso, esses pos-
suem uma tarja com a seguinte descrição: 
“Correção Preliminar. Sujeito a alterações”.
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Figura 28 – Aviso aos Navegantes sobre Inserir Reprodução de Trecho (“bacalhau”) preliminar

Exemplo 29 – Reprodução de Trecho (“bacalhau”) preliminar a ser inserido na Carta Náutica

5. CONCLUSÃO

As Cartas Náuticas e as Publicações 
de Auxílio à Navegação: Lista de Faróis 
e de Sinais Cegos, Roteiros, Almanaque 
Náutico, Tábuas das Marés, etc. devem 
ser mantidas atualizadas conservan-
do a clareza e a consistência de suas 
informações.

Foram apresentadas as orienta-
ções necessárias para a atualização 
das Cartas Náuticas e Publicações de 
Auxílio à Navegação como os princípios, 

técnicas, termos e convenções utilizados 
na atualização dos documentos náuticos.

Além disso, foram apresentadas as 
possibilidades de aquisição dos documen-
tos náuticos da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação, a estrutura do folheto “Avisos 
aos Navegantes” e os materiais neces-
sários para a atualização das Cartas 
Náuticas.

Ao final do artigo foram apresen-
tados exemplos ilustrando os princípios, 
as técnicas e as convenções descritos 
neste artigo.
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RESUMO
A maré astronômica é um fenômeno carac-

teristicamente periódico e pode ser representado 
por uma sinusoidal. Embora esta seja uma sim-
ples composição de componentes harmônicos, 
existem diversos fatores, como o comprimento 
da série temporal dos dados observados de ní-
vel do mar (DONM) que reduz a qualidade da re-
presentação dessa maré e consequentemente a 
precisão da previsão de maré e determinação dos 
níveis de referência da maré. Devido a isso, esse 
artigo analisa a influência de cinco diferentes com-
primentos de séries temporais na análise harmôni-
ca direta (AHD) e na previsão da maré no Estaleiro 
Base Naval (EBN) localizado na Baía de Sepetiba. 
Assim, esse trabalho objetivou caracterizar os er-
ros quando diferentes séries temporais de DONM 
(15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano) são 
utilizados em uma análise harmônica, previsão de 
maré e cálculo do Nível de Redução (NR).

O ajuste fase entre os dados observados e 
previstos não muda muito com variação da série 
temporal, entretanto a amplitude e a forma da onda 
muda significativamente com o tamanho série de 
dados utilizadas na análise harmônica. Além dis-
so, é verificado um decaimento exponencial do er-
ro com o aumento do tamanho da série temporal. 

ÔInfluenCIA dos dIferentes ComprImentos de 
sÉrIes temporAIs nA AnálIse HArmÔnICA dA 

mArÉ AstronÔmICA nA bAíA de sepetIbA – 
rIo de JAneIro, brAsIl.
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Portanto neste trabalho se ressaltou a importância 
da permanência operacional de marégrafos em 
médio prazo (aproximadamente 1 ano) e o uso 
destes dados para o cálculo dos elementos de 
maré para subsidiar atividades na zona costeira.
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ABSTRACT
The astronomical tide is a nearly periodic 

phenomenon, and can be represented as a sum 
of sinusoidal waves. Even though it is a simple 
composite of harmonic constituents, there are 
many factors as time series lengths reduce the 
quality of representation of astronomical tide and 
consequently in the tidal prediction and tidal da-
tum. Because of this fact, this article analyses the 
influence of five different lengths of water level time 
séries (WLTS) in the harmonic analysis and predic-
tion of astronomical tide to the Shipyard and Naval 
Base (EBN) located in Sepetiba Bay. The investi-
gation aims to characterize the errors that occurs 
when five different lengths of WLTS (15 days, 1 
mouth, 3 months, 6 months and 1 year) are used 
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in the harmonic analysis (HA), harmonic prediction 
(HP) and chart datum (TD). The phase adjustment 
between the observed and predicted data does 
not change much with the time series variation, ho-
wever amplitude and shape of the tidal wave chan-
ges significantly with the time series length used in  
the  harmonic  analysis. In  addition, an exponential 
decay of the tidal prediction error is verified with in-
creasing of the time series size. Therefore, in this 
work was enphsised the importance of the opera-
tional recording of tide gauges in the medium term 
(approximately 1 year) and the use of these data 
for the calculation of the tide elements to subsidize 
activities in the coastal zone.

Keywords:

Sepetiba Bay, Time Series Length, Tidal Prediction 
Error and DirectHarmonic Analysis

1. INTRODUÇÃO

A maré oceânica é um fenômeno oscila-
tório do nível do mar e pode ser representada 
como um somatório de sinusoidais, diretamente 
relacionadas com as forças astronômicas que 
estão na sua origem e cujos períodos são bem 
conhecidos. As forças geradoras de marés são 
resultantes da atração gravitacional no sistema 
Sol-Terra-Lua. Apesar  da  importância da  ma-
ré nas  oscilações do nível do mar, fatores como 
vento e a pressão atmosférica também contri-
buem aleatoriamente com essas oscilações 
(Antunes  e Godinho, 2011; PUGH,1996).

Devido à característica sinusoidal, é pos-
sível por meio de Análise Harmônica Direta 
(AHD), determinar a amplitude e a fase de ca-
da constituinte da maré. Assim, métodos vêm 
sendo desenvolvidos utilizando a análise de 
Fourier, como ferramenta na análise/testes de 
dados de maré (Martins, Reis; 2007, Franco, 
2009). 

Apesar da facilidade da aplicação desta 
análise, fatores como o comprimento da série 
impactam na discretização das componentes e 
logo, na definição das Constantes Harmônicas 
(CCHH), fazendo com que ocorram erros na 

classificação da maré, na sua previsão e na 
definição de datums hidrográficos como o Nível 
de Redução (NR).

Por conseguinte, este trabalho tem co-
mo objetivo apresentar e analisar o impacto do 
comprimento das séries temporais de dados 
do nível do mar na AHD da maré, bem como 
nos elementos de maré, para períodos de quin-
ze dias, um mês, três meses e seis meses de 
dados. 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

2.1 Análise Harmônica Direta
Dá-se o nome de análise harmônica o 

processo matemático por meio do qual a ma-
ré observada num dado local é separada em 
constituintes harmônicas simples. A sua finali-
dade é determinar a amplitude e fase de cada 
constituinte, a partir das séries de alturas regis-
tradas. Na análise harmônica, se conhecendo 
as componentes de interesse é possível se 
obter as CCHH destas componentes de uma 
série temporal de maré suficientemente grande 
(BHI, 2005).

A componente de maré de maior período 
e a do ciclo nodal lunar que tem uma duração 
aproximada de 19 anos, assim é necessário 
uma série temporal com esta ordem de gran-
deza para se obter suas CCHH. Porém, não é 
fácil obter esse período de observação devido 
a problemas operacionais por variadas razões 
(entre elas, problemas com o próprio equipa-
mento). Na prática, não é viável manter uma 
rede de medições do nível do mar em um perí-
odo tão longo de dados sem interrupções.

Deste modo, usa-se um ano de dados, 
pois este período inclui os harmônicos de gran-
de relevância que só se separam num ano. 
A necessidade de se utilizar séries temporais 
relativamente longas para uma boa análise 
harmônica está relacionada, também, com a 
minimização dos efeitos aleatórios oriundos de 
fenômenos meteorológicos ou outros ruídos.

Na maioria dos programas de AHD, o nú-
mero mínimo de dias utilizado é quinze, devido 
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à separação das quatro constituintes funda-
mentais diurnas e semidiurnas. No entanto, de-
ve-se ressaltar que em locais com maré semi-
diurna regular, como é o caso de Portugal e dos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 
ficam em falta a 3ª e 4ª constituintes mais im-
portantes, N2 e K2 (Martins, Reis, 2007). 

2.2 Classificação da maré
Segundo Miguens (1996) a maré se di-

vide em: semidiurnas, diurnas, marés mistas e 
marés de desigualdade diurnas. A maré semi-
diurna é o padrão normal de marés no Brasil e 
apresenta duas PM e duas BM, tendo mesma 
amplitude de maré no período de 1 dia lunar. O 
intervalo de tempo entre uma PM e a BM con-
secutiva é de aproximadamente 6 horas. As 
marés diurnas constituem um padrão no qual 
ocorrem apenas uma PM e uma BM a cada dia 
lunar. As marés mistas constituem um tipo de 
maré nos quais as oscilações diurnas e semi-
diurnas são ambas importantes, sendo a maré 
caracterizada por grandes diferenças de altu-
ra entre duas PM ou duas BM consecutivas. 
As marés de desigualdade diurnas apresen-
tam sempre duas PM e duas BM diariamente, 
mas com desigualdades. Segundo Coelho et 
al. (2016) e Coelho et al. (2015) a classificação 
das marés é estabelecida pelo Coeficiente de 
Courtier, e é dado pelos seguintes limites da 
equação abaixo:

1. Maré semidiurna

3. Mistas

4. Diurna

Semidiurna (SD)

Diurna (D)

Mista (M)

Semidiurna com Desigualdade diurna 
(SDD)

Se: 2. Desigualdades diurnas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.3 Determinação do NR

 Segundo Miguens (1996), o NR é 
o nível a que são referidas as alturas das 
águas e as sondagens representadas nas 
Cartas Náuticas e este é igual o nível médio 
das baixa-mares de sizígia. Para que seja 
definido o NR, primeiramente deve-se iden-
tificar o tipo de maré presente no lugar a ser 
estudado. No Brasil é adotado o cálculo do 
NR proposto pelo DHN (1977) o qual con-
sidera uma expressão para cada regime de 
maré. Abaixo as expressões para cada tipo 
de maré:
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(10)

(11)

(12)

Se:

Se:

Sendo 2K dado por:

Onde g é a fase e n assumirá valores 
iguais a 0, 1 ou 2, o suficiente para tornar 2K 
positivo compreendido entre 0° e 360°. S0 é a 
altura do Nível Médio do Mar (NM) em relação 
ao zero da régua. Este valor deveria ser obti-
do por meio da análise dos maregramas num 
período de 18 anos e 6 meses, entretanto de-
vido à necessidade de construção das cartas 
náuticas, esse período se resume a poucos 
meses, sem implicar em erros  significativos. 

3. METODOLOGIA

 Os dados analisados foram coleta-
dos com marégrafo OTT Thalimedes com um 
sistema de boia e contrapeso instalado no 
Estaleiro e Base Naval de submarinos (EBN) 
(φ = 22°55.8’ S; λ= 043° 00.9’W), Baía de 
Sepetiba, localizada a oeste da cidade do Rio 
de Janeiro  entre 1º de dezembro de 2014 até 
31 de dezembro de 2015. A posição aproxi-
mada está indicada na Figura 1 por meio de 
um ponto encarnado na carta náutica nº1622.

 A baía de Sepetiba se conecta a baía 
da Ilha Grande através de um canal natu-
ral. As principais ilhas desta baia são a da 
Marambaia, a de Jaguanum, e a de Itacuruçá. 
Este sistema de baía está diretamente liga-
do ao Oceano Atlântico Sul, através de uma 
abertura entre a Ilha da Marambaia e Ilha 
Grande. Com uma área de 300 km², a Baía 
de Sepetiba é a terceira maior baía do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 Além disso, esta tem relevância social, 
econômica e política devido à Base de subma-
rinos da Marinha e outros três portos ou termi-
nais instalados em seu interior. A Marinha, o 
Exército e a Força Aérea Brasileira vêm usan-
do esta região há mais de 100 anos para ativi-
dades de adestramento e operacionais.

Figura 1 - Carta náutica nº1622 da Baía de Sepetiba com a localização aproximada da estação maregráfica 
da EBN demarcada com um círculo encarnado na porção centro-norte da carta. É possível destacar as 

ilhas de Marambaia, Jaguanum e Itacuruçá respectivamente dispostas diagonalmente de sudoeste para 
nordeste da baia.
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Os dados inicialmente passaram 
por um controle de qualidade antes de 
seu processamento. Para determinar 
as constastes harmônicas foi utilizado 
o método de AHD proposta por Franco 
(2009).

Com base nos dados observados 
foram efetuadas previsões para os con-
juntos de séries temporais de 15 dias, 
1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses. 
Além disso, foi feita a comparação entre 
as séries previstas e as observadas pa-
ra os mesmos períodos e foi calculado 
o Root-Mean-Square Error (RMSE) com 
intervalo de confiança de 95% .

Para garantir apenas os efeitos 
extra maré foi aplicado à série tempo-
ral o filtro de Godin (Godin, 1972) na 
sua forma simplificada que consiste na 

passagem sucessiva de 3 filtros do tipo 
média móvel de comprimentos 25, 24 e 
25 horas. Este procedimento é de suma 
importância para a comparação entre 
o previsto e o observado uma vez que 
os efeitos não astronômicos como em-
pilhamentos por onda e por vento e a 
pressão atmosférica são os principais 
responsáveis pela divergência entre os 
resultados das medições e dos modelos 
(Pugh, 1987; Pugh, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Quantificação dos elementos de 
maré

Com os valores das CCHH (Tabela 1) 
obtidas pela AHD, foi possível classificar a 
maré na região em estudo.

Tabela 1 - Valores de amplitude para as principais CCHH obtidos para as diferentes séries temporais.

Tabela 2 - Valores do Coeficiente Courtier para as diferentes séries temporais.

Que substituindo os valores das amplitudes na equação do Critério de Courtier obtive-
mos os seguintes valores presentes na Tabela 2:
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Tabela 3 - Valores para 2K obtidos para as diferentes séries temporais.

Tabela 4 - NR e NM obtidos para as diferentes séries temporais na estação maregráfica da EBN.

Portanto para a região de estudos a 
maré se trata de uma SDD por ter valores 
entre 0.25 e 1.50 e que está concordante 
com os resultados de Coelho et al. (2016) 
que define o limite espacial entre as classifi-
cações SD e SDD. Uma vez que se trata de 
uma SDD é necessário determinar o índice 
2K com base nas fases oriundas da AHD 

como 180°< 2K <360° temos:

Estabelecido todos os parâme-
tros foram calculados ambos NM e 
NR como apresentados na Tabela 4. A 

4.2. Comparação Prevista e Observada
Após estabelecidos os elementos de 

maré foram comparadas as previsões da al-
tura de maré para um determinado período 
a partir das CCHH estabelecidas para os di-
ferentes períodos. Abaixo são apresentados 
os gráficos da variação da maré observada 
sem o Nível Médio Diário (ou NMD, que são 

(Tabela 3), para com ele determinar o tipo de 
SDD e assim o NR. Com base nos valores 
das fases para as principais componentes 
harmônicas foram calculados os valores pa-
ra 2K e estes dispostos na Tabela 3 abaixo. 
Nesta tabela há uma variação de mais de 10 
graus, o que não provoca variação na classi-
ficação do índice.

maior variação  se deu no cálculo do 
NR com diferença de 4.6 cm entre os 
resultados.

as oscilações devido a efeitos extra maré) e 
a maré prevista para os períodos em estudo

Para a previsão foram utilizadas  12, 28, 
41, 61 e 82 CCHH para as séries de 15 dias, 1, 
3, 6 e 12 meses, respectivamente. Importante 
aqui destacar que testes de quando iniciar 
a série temporal mostrou que é possível ob-
ter uma maior quantidade de componentes 
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iniciando de dezembro de 2014 em vez de 
janeiro de 2015, para a mesma quantidade 
de observações, e portanto, foi escolhido o 
início de todas as séries no mês de dezem-
bro. É possível então verificar que há um o 
aumento da quantidade de componentes de 
maré, e que este é diretamente proporcional 
ao comprimento da série, devido ao aumento 
da resolução da AHD. 

Este processo pode ser verificado na 
Figura 2, abaixo, em um espectro no qual 
a maior quantidade de picos no gráfico de 
12 meses representa discretização de mais 
componentes devido à redução da frequên-
cia fundamental. Deve-se ressaltar as frequ-
ências de 1, 2 e 4 ciclos por dia (cpd) repre-
sentando as componentes diurnas, semidiur-
nas e quaternadas na mesma ordem. 

Figura 2 - Espectros de Fourier provenientes da série temporal de 15 dias (esquerda) e da série temporal 
de 12 meses (direita). Há uma visível separação dos picos de amplitude no gráfico da esquerda resultado 

do maior comprimento da série.

Figura 3 - Maré prevista e observada sem o NM para quinze dias de observação.

Assim, foram construídos gráficos 
comparativos para um mesmo período nas 
Figuras de 3 a 7, período o qual se caracte-
rizou pela transição entre dois períodos de 
sizígia. Na Figura 3, devido à perda na borda 
do Filtro, não foi definida a comparação no 
mesmo período de comparação das outras 

séries. Para o período analisado houve uma 
concordância em fase e amplitude além de 
uma representação dos efeitos de águas ra-
sas. Devido à série temporal nas Figuras 3 
e 4 serem relativamente curtas, a boa repre-
sentatividade destes efeitos pode ser devido 
à robustez do método de AHD utilizado.
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Figura 4 - Maré prevista e observada sem o NM para um mês de observação.

Figura 5 - Maré prevista e observada sem o NM para três meses de observação.
 Em relação à sobreposição das curvas é verificado principalmente próximo à sexta baixa-mar 

variações entre subestimação e superestimação, como na comparação entre a Figura 5 (três meses) e 
Figura 6 (6 meses), respectivamente.

Figura 6 - Maré prevista e observada sem o NM para seis meses de observação.

Figura 7 - Maré prevista e observada sem o NM para doze meses de observação.

Os resultados da análise estatís-
tica são apresentados na Tabela 5, na 
qual verificamos uma variação de apro-
ximadamente 2% na correlação e de 

aproximadamente 9% no RMSE entre 15 
dias e 6 meses. Entretanto é verificada 
uma redução abrupta do erro e um aumen-
to significativo na correlação. 
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Isso mostra que a concordância em fa-
se dos dados não sofre muito com a variação 
da série temporal, entretanto a amplitude e a 
forma sofrem um maior impacto devido ao ta-
manho da série de dados utilizadas na A.H.. 

Na Figura 8 está apresentada a varia-
ção do RMSE com o comprimento da série 

Com estes resultados podemos notar a 
importância da permanência operacional de 
marégrafos em médio prazo (aproximadamen-
te 1 ano) e o uso destes dados para o cálculo 
dos elementos de maré bem como o uso deste 
período para subsidiar empreendimentos na 
zona costeira da área de estudo bem como em 
outras regiões.

5. CONCLUSÃO

Em suma, este trabalho buscou estudar 
o comportamento do erro em função do perío-
do observado e quantificar estes valores para 
um marégrafo instalado no interior da Baía de 
Sepetiba.Os resultados obtidos pelas AHD re-
alizadas em diferentes períodos de observação 

temporal, e neste é verificado um decai-
mento exponencial do erro com o aumento 
da série temporal. Se tomarmos a média do 
2RMSE95% como referência, com o valor 
de 27,28, logo observamos a discrepância 
do pequeno valor de erro para a série de 12 
meses, 13,82.

Figura 8 - Variação do Root-Mean-Square Error em função dos comprimentos das séries temporais (15 
dias, 1, 3, 6 e 12 meses). É destacável a forte queda do erro na AHD de 12 meses em relação aos demais 

comprimentos de série temporal.

revelam que a qualidade e quantidade das 
CCHH crescem com o aumento do período de 
observação dos dados. 

Foi notado, entretanto, que a análise re-
alizada a partir de dezembro apresentou um 
maior número de componentes do que a análi-
se realizada a partir de janeiro. Isso proporcio-
nou uma melhor previsão do comportamento 
da maré quando usados os dados contados a 
partir de dezembro, mostrando que não só o 
comprimento da série temporal influencia nas 
componentes.  

Por meio dessa linha de ação pode-
-se concluir que a precisão das previsões 
melhoraram exponencialmente com o au-
mento do período de observação (Figura 
8), pois um maior período de observação 

Tabela 5 - Dados estatísticos de Correlação (adimensional), RMSE (em CM) e RMSE (em CM) com 95% de confiabilidade.
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proporcionou uma maior resolução espectral 
e com isso tornou-se possível a utilização 
de uma maior quantidade e qualidade das 
CCHH do local de estudo.

Percebeu-se também a contribuição, no 
processo de comparação previsto e observado, 
do filtro de Godin para a retirada do NMD - va-
riação proveniente de elementos extra maré. 
Sendo assim é aconselhável não somente um 
acompanhamento meteorológico em paralelo 
como também a utilização de filtros para redu-
zir os efeitos extras maré dos dados coletados.

Por conseguinte, é necessário em obser-
vações maregráficas tanto a periodicidade pa-
ra o início das medições quanto o tempo que 
o equipamento ficará operacional, para que 
assim  seja possível obter uma boa represen-
tatividade da maré e seus elementos do local. 

Além disso, rever o período mínimo para se ob-
ter estes elementos, dada a forte variação do 
erro como apresentado no estudo.

Para trabalhos futuros, recomenda-se o 
estudo do comportamento da parte não astro-
nômica e a sua contribuição no nível do mar pa-
ra a mesma região de estudo e a sua relação 
com eventos meteoceanográficos. Para isso, 
se tornam importantes medições de ondas,  
vento e pressão em outros pontos da baía.

Por fim, agradecemos ao Programa de 
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão 
Nuclear (COGESN) pelo termo de colaboração 
junto à Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
para a aquisição de dados hidrográficos, e ao 
Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia 
(CADIM) pelo apoio com a logística para manu-
tenção e instalação de estações maregráficas.
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RESUMO

Embora as variações astronômicas do 
nível do mar sejam bem determinadas, as pre-
visões deste nível com base nas constantes 
harmônicas possuem erros elevados em re-
giões onde há uma significativa maré mete-
orológica (MM). Nestas regiões os modelos 
hidrodinâmicos regionais devem conter em 
seu contorno informações de MM, o que ge-
ralmente é feito utilizando-se os resultados de 
modelos de maior escala. Neste trabalho são 
analisadas as estimativas de MM do modelo 
HYCOM/NCODA, qualificando e quantifican-
do a potencialidade deste modelo em fornecer 
informações realistas sobre a propagação de 
MM na costa Sudeste do Brasil. As análises 
realizadas mostram que os dados do modelo 
possuem os sinais de MM com períodos de 9.1 
e 17 dias bem definidos. A MM com período de 
9.1 dias alcança com facilidade latitudes me-
nores que 22°S. As comparações entre os da-
dos dos marégrafos e modelo comprovaram 
a representatividade dos resultados do mo-
delo. Por conseguinte, os dados do HYCOM/
NCODA podem ser utilizados como condições 
contorno para modelos regionais, contribuindo 
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assim para uma simulação mais realista das 
variações do nível do mar e das variáveis de-
pendentes de tal.

Palavras-Chave: 

Maré meteorológica, HYCOM/NCODA, esta-
ção maregráfica e nível do mar.

ABSTRACT

Although astronomical variations of sea 
level are well determined, the sea level predic-
tions based on harmonic constituents contains 
a lot of error if there is a significant meteorologi-
cal tide (MM) in the study area. Thus, this work 
proposes to analyze data from the HYCOM 
model and tide gauges, qualifying and quan-
tifying the models potential of to provide a rea-
listic information about the propagation of MM 
on the Southeast coast of Brazil and with that 
to allow the forecast of sea level with greater 
accuracy. It was verified that model data have 
MM signs with well defined 9.1 and 17 day pe-
riods. The MM with a period of 9.1 days easily 
surpasses the latitude of 22 ° S. The compari-
sons between the data of the tide gauges and 

~
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model proved the representativeness of the re-
sults of the model. Therefore, the data of said 
model represents quality contour conditions for 
regional models, thus contributing to a more 
reliable simulation.

Keywords:

Meteorological tide, HYCOM/NCODA, tidal 
gauge and sea level.

INTRODUÇÃO

A altura da superfície do mar é uma 
variável oceanográfica de suma importância 
para diversas atividades humanas em regiões 
costeiras, tais como navegação, elaboração 
de projetos e obras costeiras e atividades por-
tuárias. A utilização de marégrafos instalados 
em locais estratégicos é a prática mais utiliza-
da para se obter informações sobre as varia-
ções da altura da superfície do mar, sendo a 
maré astronômica o fenômeno mais estudado 
desde as primeiras medições já feitas pelo 
homem (Pugh, 1987). O fato destas variações 
da altura da superfície do mar terem origem  
astronômica faz com que elas tenham caráter 
regular e previsível. 

Desde o início do século XX métodos 
matemáticos, como as análises harmônicas, 
têm sido empregados para se caracterizar 
a variação astronômica do nível do mar e, a 
partir disso, reconstruir o mesmo em um deter-
minado local e em qualquer instante (Franco, 
1988). Entretanto, as previsões do nível do mar 
com base nas constantes harmônicas da maré 
são bastante precisas somente em locais on-
de as flutuações de nível são dominadas pe-
la maré de origem astronômica (Pugh, 2004). 
Assim, iniciou-se os estudos das variações do 
nível do mar devido  a forçantes não astronô-
micas, aqui chamadas de maré não astronô-
mica ou maré meteorológica (MM). A região 
da costa Sul e Sudeste do Brasil é uma região 
onde a maré não astronômica tem uma con-
tribuição significativa e ocorre, principalmente, 

devido a forçantes remotas (Mesquita et al., 
1987; Franco, 1988; Melo, 2016). Melo (2016) 
mostra que nas cidades de Rio Grande – RS, 
Cananeia – SP e Rio de Janeiro – RJ esta 
contribuição chega a 75.6%, 27.2% e 22.9%, 
respectivamente. Dessa forma, para essas re-
giões a qualidade da modelagem regional do 
nível do mar depende significativamente da 
consistência dos dados de nível não astronô-
mico como condição de contorno.

A MM pode ser simulada por modelos 
oceânicos de larga escala e estes fornecerem 
as condições de contorno para modelos regio-
nais. O modelo oceânico denominado Hybrid 
Coordinate Ocean Model (HYCOM) é um des-
tes modelos globais. 

O objetivo deste trabalho é analisar os 
resultados do modelo HYCOM qualificando e 
quantificando a potencialidade deste modelo 
em fornecer informações realistas sobre a pro-
pagação de MM na costa Sudeste do Brasil. 
A área de estudo é limitada meridionalmente 
pelas latitudes de 24°S e 22.5°S e zonalmen-
te pelas longitudes 45°W e 43.5°W (Figura 1). 
Para avaliar a acurácia das informações extra-
ídas dos resultados do modelo HYCOM estes 
serão comparados com dados medidos in situ 
por marégrafos localizados na entrada e no in-
terior da baía de Sepetiba (Figura 1).

Figura 1. Área de estudo mostrando os pontos da 
grade do modelo HYCOM (pontos pretos).
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DADOS

MODELO GLOBAL HYCOM/NCODA 1/12°
Hoje a sigla HYCOM além de estar as-

sociada a um modelo oceânico denominado 
Hybrid Coordinate Ocean Model, ela repre-
senta um consórcio multi-institucional pa-
trocinado pelo National Ocean Partnership 
Program (NOPP) como parte do U. S. 
Global Ocean Data Assimilation Experiment 
(GODAE), que trabalha para o desenvolvi-
mento e avaliação do próprio modelo oceâ-
nico HYCOM e seu sistema de assimilação 
de dados denominado Navy Coupled Ocean 
Data Assimilation (NCODA). O objetivo do 
GODAE é realizar uma modelagem global 
tridimensional do oceano em alta resolução 
e em tempo real, gerando assim condições 
de contorno para modelos regionais e cos-
teiros e para modelos atmosféricos com es-
quema de acoplamento oceano-atmosfera. 
A parte de assimilação de dados inclui a as-
similação de dados de altura e temperatura 
da superfície do mar medidos por satélites 
e medidas in situ de perfis de temperatura e 
salinidade.

Neste trabalho serão utilizados os da-
dos de altura da superfície do mar (ASM) de 
hindcast para o período de 25/05/2014  a 
25/05/2015 e de previsões geradas diaria-
mente para os tempos 0h à 168h com reso-
lução de 3h para o período de 10/11/2016  a 
10/02/2017. Os dados de hindcast possuem 
uma resolução temporal diária em grade re-
gular de 1/12° de grau. Os dados de previ-
são possuem uma resolução temporal de 3h 
do dia da rodada do modelo até  a 0h do 
7° dia. Ambos os dados pertencem a classe 
GLBu0.08 do experimento 91.2 do HYCOM/
NCODA e podem ser acessados em www.
hycom.org.

DADOS DE ASM MEDIDOS POR MARÉGRAFOS
Para a validação dos dados de ASM 

do modelo foram utilizados dados de ASM 
dos marégrafos instalados no Estaleiro 

e Base Naval (EBN) localizado da baía 
e no Centro de Adestramento da Ilha da 
Marambaia (CADIM), localizados no interior 
e na entrada da  baía de Sepetiba – RJ, res-
pectivamente. Os dados são frutos das ati-
vidades do Levantamento Hidrográfico de 
Final de Curso da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação da Marinha do Brasil (DHN). A 
série temporal utilizada compreende os dias 
entre  25/05/2014  e 25/05/2015 (base de 
dados utilizada na avaliação dos resultados 
do hindcast) e entre 10/11/2016 e 07/12/2016 
(base de dados utilizada na avaliação dos 
resultados das previsões).

METODOLOGIA

O primeiro passo das análises dos da-
dos de ASM do modelo HYCOM/NCODA foi 
verificar se tais dados possuem sinais que 
podem estar associados a MM. Para tanto, 
construiu-se as séries temporais para cada 
ponto da grade do modelo, calculou-se as 
anomalias da ASM (AASM) em relação à 
média do período e a elas foi aplicado um 
filtro passa-banda com períodos de corte de 
5 e 10 dias e 10 e 20 dias. A escolha des-
tas bandas foi baseada no estudo de Melo 
(2016), o qual mostra que as principais on-
das associadas a MM nesta região possuem 
período de ~7 dias (MM rápidas) e ~15.1 
dias (MM intermediárias). A partir das séries 
temporais filtradas, construiu-se gráficos 
Hovmoller (Hovmöller, 1949) de AASM sele-
cionando os dados do modelo ao longo de 
linhas paralelas à costa representativas das 
isobatimétricas de 50, 100, 150, 200, 250 e 
300 metros na região entre as latitudes 11°S 
e 35°S (Figura 2). 

Os dados de ASM estimados pelo mo-
delo não possuem o sinal da maré astronô-
mica, sendo assim, o seguinte passo é eli-
minar o sinal da maré dos dados dos maré-
grafos para com isso efetuar a comparação 
entre os resultados do modelo e os dados 
in situ. Para se eliminar o sinal da maré de 
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um conjunto de dados de marégrafo pode-
-se subtrair do registro do marégrafo a maré 
astronômica prevista para o local. Porém, 
qualquer erro de amplitude ou fase de qual-
quer componente pode gerar um ruído na 
série de ASM não astronômica. Dessa for-
ma, preferiu-se calcular a ASM não astro-
nômica dos marégrafos utilizando um filtro 
passa-baixa de período de corte de 3 dias 
na ASM total dos marégrafos (Godim, 1973). 
Os resultados serão apresentados durante a 
comparação com os dados do modelo.

RESULTADOS

ANÁLISE DA PRESENÇA DE MARÉS 
METEOROLÓGICAS NAS ESTIMATIVAS DE 
AASM PELO MODELO

As primeiras avaliações dos resul-
tados do modelo HYCOM/NCODA visam 
verificar se tais resultados apresentam 
sinais que possam estar associados a 
marés meteorológicas na costa Sul e 
Sudeste do Brasil. As Figuras 3a  a 3f 
apresentam os gráficos Hovmollers, em 
cada profundidade estudada, para MM 

Figura 2. Área da costa Sul e Sudeste analisada. 
O retângulo preto destaca a área da baía de Ilha 

Grande.

com períodos entre 5 e 10 dias, cujos 
dados de AASM passaram pela filtragem 
passa-banda com períodos de corte de 5 
e 10 dias.

Na Figura 3a, Hovmoller para a 
profundidade de 50 m, fica nítido que ao 
longo do tempo (eixo x) ocorrem varia-
ções de altura (escala de cor) de máxi-
mos e mínimos com períodos próximos a 
9 dias. A inclinação das feições verticais 
representadas pela escala de cor mostra 
uma propagação para norte dos máximos 
e mínimos da AASM. Isto evidencia que 
o modelo é capaz de representar marés 
meteorológicas com períodos entre 7 
e 9 dias em toda costa S/SE do Brasil. 
A propagação destas ondas para norte 
apresenta um decaimento da amplitude 
a partir da latitude de 22°S. Na região 
ao sul desta latitude, a amplitude desta 
MM chega a 20 cm, podendo chegar ao 
valor máximo de 40 cm ao sul de 30°S 
(a escala de cor nos gráficos foi limitada 
em valor nesta região para se destacar 
as ondas ao norte desta latitude). 

A partir da inclinação das feições 
nos gráficos da Figura 3 é possível se 
estimar o tempo médio que uma MM le-
va para cruzar a área de estudo. Com 
um rápido cálculo, utilizando-se as cris-
tas das ondas observadas no gráfico 
que considera a isobatimétrica de 50 m, 
chegou-se ao valor médio de ~2 dias pa-
ra a onda percorrer a distância entre as 
latitudes de 30°S e 23°S. Isto está de 
acordo com o trabalho de Melo (2016), 
o qual estimou que a onda de MM leva 
50h para percorrer a distância entre a 
cidade de Rio Grande – RS e o Rio de 
Janeiro – RJ.

As Figuras 3b  a 3f apresentam os 
Hovmollers para as demais isobatimétri-
cas, 100, 150, 200, 250 e 300 m, res-
pectivamente. Nestas figuras é possível 
observar que os resultados para estas 
profundidades ainda possuem sinais 
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de ondas se propagando para nor te. 
Porém, as amplitudes das ondas que 
se propagam em profundidades acima 
de 100 m são significativamente me-
nores que as ondas que se propagam 
em profundidades próximas a 50m. Na 
profundidade de 100 m a amplitude cai 
pela metade e nas demais profundida-
des chegam a menos de 1/4 da ampli-
tude observada em 50 m de profundi-
dade. As Figuras 3c a 3f mostram que 
somente os maiores eventos de MM 
apresentam uma nítida propagação 
para nor te nas regiões mais profundas 
que 100 m. 

 As Figuras 4a  a 4f apresentam 
os gráficos Hovmollers para MM com 
períodos de ~15 dias cujos dados de 
AASM passaram pela filtragem passa-
-banda com períodos de cor te de 10 
e 20 dias. Já na Figura 4a é possível 
observar que as MM para este perío-
do (~15 dias) não ocorrem necessaria-
mente ao mesmo tempo que a MM de 
período inferior (7 a 9 dias). A amplitu-
de desta MM também é menor na maio-
ria dos eventos dos meses estudados. 
Somente um evento observado no iní-
cio de fevereiro de 2017 apresentou 

amplitude da MM com período de ~15 
dias superior em até 2 vezes a da MM 
com período de ~9 dias.

 Considerando ainda a Figura 4, 
observa-se que a amplitude das on-
das com períodos de ~15 dias decaem 
de forma mais acentuada ao se pro -
pagarem para nor te, quando compa-
radas com as de períodos menores. 
O alcance nor te destas ondas, prati-
camente não ultrapassa a latitude de 
22°S, considerando as profundidades 
menores que 150 m. Nas regiões com 
profundidades entre 200 e 300 m es-
tas ondas parecem se confundir com 
outros processos, não ficando nítida a 
sua presença ou propagação para nor-
te com a metodologia utilizada.

 As análises acima apresentadas so-
mente mostram que os resultados de ASM do 
modelo HYCOM/NCODA possuem o sinal de 
ondas associadas a MM, pelo simples fato de 
ser observado sinais com períodos de apro-
ximadamente 9 e 15 dias, com propagação 
para norte próximos a costa. Para avaliar se 
os resultados estão associados a eventos re-
ais é necessário validá-los, e, portanto, o se-
guinte passo é a comparação dos dados do 
modelo com dados medidos in situ.
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Figura 3. Quadros a, b, c, d, e e f representam os gráficos hovmollers, de AASM filtrada entre os períodos 
de 5 e 10 dias, referentes às linhas paralelas a costa próximas às isobatimétricas de 50, 100, 150, 200, 250 

e 300 m apresentadas na Figura 2, respectivamente.
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Figura 4. Quadros a, b, c, d, e e f representam os gráficos hovmollers, de AASM filtrada entre os períodos 
de 10 e 20 dias, referentes às linhas paralelas a costa próximas às isobatimétricas de 50, 100, 150, 200, 

250 e 300m apresentadas na Figura 2, respectivamente.

Comparação entre os resultados do modelo 
e dados de marégrafos

Para a comparação entre os dados do 
modelo e os dados in situ, primeiramente, 
foram selecionados os pontos da grade do 
modelo localizados na boca leste da baía da 
Ilha Grande, os quais, teoricamente, devi-
do à proximidade entre as fontes de dados, 
são os mais comparáveis com os dados dos 
marégrafos utilizados (Figura 5). Assim, foi 
construída a série temporal de ASM do mo-
delo tirando-se a média espacial da ASM pa-
ra cada tempo. Depois, a AASM do mode-
lo foi calculada referente à média temporal 

dos tempos compatíveis ao comprimento 
das séries dos marégrafos (as anomalias se 
tornam referentes a uma média temporal do 
mesmo período).

Inicialmente são analisados os dados 
de hindcast do modelo para o período de 
25/05/2014 a 25/05/2016 e os dados do ma-
régrafo EBN. As séries temporais de AASM 
das duas fontes de dados são apresentadas 
na Figura 6. Nesta figura já fica evidente 
que o modelo apresenta uma estimativa da 
AASM compatível em variabilidade com os 
dados do marégrafo. Qualitativamente, po-
de-se notar que o modelo tende a subesti-
mar as amplitudes medidas pelo marégrafo. 



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

120

Figura 5.  Pontos da grade do modelo (pontos 
pretos) selecionados (asteriscos vermelhos) para 

a comparação com os dados dos marégrafos 
(pontos verdes) localizados no Estaleiro Base Naval 

(EBN) - RJ e CADIM.

Figura 6. Séries temporais de AASM medidas 
pelo marégrafo instalado no EBN e as estimadas 

pelo modelo.

A Figura 7 apresenta o diagrama de disper-
são com os valores de correlação e RMSE 
entre estes dados. Evidencia-se boa con-
cordância entre as amplitudes medidas e 
as modeladas, com uma correlação positi-
va de 0.8 e um RMSE de 8.6 cm. A inclina-
ção da reta do diagrama de dispersão ser 
menor que 45°, também, como dito ante-
riormente, mostra que o modelo tem a ten-
dência de subestimar a AASM perante os 
dados do marégrafo.

Seguindo a metodologia de Melo 
(2016), a qual separa as variações de nível 
não astronômico em faixas de períodos para 
se estudar a energia contida nos sinais de 
determinadas frequências, foram separadas 
as faixas de períodos associadas a maré de 
vento (aqui definida na faixa de período en-
tre 3 e 5 dias), MM (períodos de 5 a 30 dias) 
e variações sazonais (períodos de 30 a 365 
dias). A Figura 8 apresenta as séries tempo-
rais dos dados de modelo e marégrafo para 
cada uma das faixas de períodos estudadas. 
Observa-se a grande concordância dos da-
dos das diferentes fontes (modelo e dado), 
sendo que praticamente todos os eventos 
de subidas e descidas do nível do mar são 
representados pelo modelo e estão em fase 
com os observados nos dados do marégra-
fo. Isto não é tão nítido somente no que se 
diz respeito ao sinal sazonal. Nestas figuras 
se observa, novamente, a subestimação das 
amplitudes dos eventos pelo modelo. 

Cada faixa de período apresenta um 
nível de energia o qual pode ser quantifica-
do pela variância do sinal. As energias dos 
sinais estudados são mostrados na Tabela 
1, onde é possível quantificar o nível de su-
bestimação da amplitude dos eventos pelo 
modelo. Esta subestimação é de ~50%, ou 
seja, as energias dos sinais estimadas pelo 
modelo em cada faixa de período correspon-
dem à metade das observadas nos dados 
do marégrafo.
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Figura 8. Sinais por faixas de período dos dados do marégrafo EBN (azul) e do modelo (vermelho): a) 
períodos entre 3 e 5 dias; b) períodos entre 5 e 30 dias; c) períodos entre 30 e 365 dias.
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Figura 9. Espectro de densidade de energia para 
os sinais na faixa de períodos de 3  a 30 dias para 

os dados do marégrafo EBN e modelo.

Tabela 1. Variâncias dos sinais associados às diferentes faixas de períodos em um ano de medição.

A Figura 9 mostra o espectro de den-
sidade de energia para os sinais na faixa de 
períodos de 3 a 30 dias para os dados do ma-
régrafo EBN e modelo. Observa-se novamen-
te a menor energia contida nos dados do mo-
delo. Nesta análise verifica-se que os picos de 
energia mais significativos ocorrem nos perío-
dos de aproximadamente 6, 9 e 15 dias. 

O pico associado às MM de 9.1 dias 
ficou bem destacado e é exatamente igual 
para ambas as fontes de dados. Melo (2016) 
não detectou MM exatamente com este pe-
ríodo na cidade do Rio de Janeiro, sendo 
que, no seu trabalho, as ondas com período 
mais próximo a este apresentam período de 
7.6 dias. Considerando a MM com período 
de ~15 dias, observa-se o mesmo que Melo 
(2016) para os dados do marégrafo. Já nos 
dados do modelo, observa-se que estas on-
das possuem período de 17 dias. Estes resul-
tados mostram que para eventos de MM com 
períodos inferiores a 10 dias as estimativas 
do modelo possuem maior acurácia. Já para 
os períodos maiores observa-se uma diferen-
ça que chega a 1.6 dias.

Considerando que os resultados do 
modelo são estimados para a região ao largo 
e não para o interior das baías (aqui no caso 
baía de Sepetiba), os resultados do modelo 
mostram-se satisfatórios, pois podem existir 
processos de atraso e amplificação da MM 
quando estas adentram nas baías. 

Na Figura 10 estão representadas 
as séries temporais dos dados de nowcast 
do modelo e os medidos pelos marégrafos 
EBN e CADIM no período de 10/11/2016 a 
07/11/2016. Nesta figura é possível obser-
var que, apesar do marégrafo CADIM es-
tar mais  próximo à entrada da baía, a MM 
observada pelas duas estações apresenta 
o mesmo comportamento e energia no in-
terior e entrada da baía. Isso nos permite 
escolher qualquer uma das estações como 
a referência para as comparação com os 
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dados de previsão do modelo. Além disso, 
os dois marégrafos apresentarem medi-
ções semelhantes, aumenta a confiabilida-
de das medidas in situ. Ainda analisando-
-se a Figura 10, fica novamente evidente 
a capacidade do modelo em estimar com 
veracidade ondas com períodos que coin-
cidem com os períodos de marés meteoro-
lógicas que ocorrem na região de estudo. 

Se analisarmos as previsões de 
AASM do modelo contidas na Figura 11, 
sem olhar para os dados do marégrafo, é 
possível observar que o modelo é coerente 
devido ao fato das previsões estarem bem 
correlacionadas com os dados de nowcast 
(T=0). Em outras palavras, o modelo não 
muda drasticamente de tendências ao de-
correr do tempo. Apenas observa-se que 
em alguns momentos o modelo apresen-
ta certos atrasos dos eventos e em outros 
uma variação da amplitude prevista, porém 
os eventos de MM não desaparecem ou 
aparecem sem antes serem previstos em 
rodadas anteriores.

Em relação às correlações e RMSE 
entre as previsões do modelo e os dados 
dos marégrafos (Figura 12 e 13, respectiva-
mente), observa-se a tendência da diminui-
ção dos valores de correlação e o aumento 
do RMSE em função do aumento do inter-
valo de tempo entre a análise e o dia para 
o qual foi feita a previsão. Considerando as 
correlações até o quinto dia de previsão os 
valores são satisfatórios (>0.6). Em relação 
ao RMSE, este possui um valor de ~33% 
(10 cm) do valor das maiores amplitudes 
das variações de nível observadas (30 cm). 
A partir do segundo dia de previsão ocor-
re o aumento mais consistente do RMSE. 
Novamente, cabe ressaltar o fato do modelo 
estimar a altura do nível do mar para as regi-
ões ao largo e não para o interior das baías. 
O comportamento dos resultados estatísti-
cos de correlação e RMSE é explicado pela 
divergência do modelo em relação à realida-
de quanto maior é o horizonte de previsão.

Figura 10. Séries temporais de AASM medidas 
pelos marégrafos EBN e CADIM e aquelas 

estimadas pelo modelo (hindcast).

Figura 11. Séries temporais do marégrafo EBN e 
das previsões do modelo para as zero horas dos 

dias 0 a 6 a partir do dia da rodada.

Figura 12. Valores do coeficiente de correlação entre 
as séries temporais de previsões do modelo (0, 3, 6, 

9,...162, 165 e 168 horas) e as medidas dos marégrafos 
EBN (linha azul) e CADIM (linha vermelha).



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

124

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Este estudo objetivou a análise dos da-
dos do modelo oceânico HYCOM/NCODA com 
a finalidade de avaliar o seu potencial para re-
presentar a MM para a região adjacente à baía 
de Sepetiba. Verificou-se que dados do modelo 
possuem os sinais de MM com períodos de 9.1 
e 17 dias bem definidos. A MM com período de 
9.1 dias ultrapassa com facilidade a latitude de 
22°S, porém, ao norte desta latitude, ocorre o 
decaimento acentuado da amplitude. A MM com 
período de 17 dias, dificilmente ultrapassa a latitu-
de de 22°S. Em relação às previsões do modelo, 
elas se mostram consistentes, pois as previsões 
da AASM estão bem correlacionadas (>0.8) com 
os dados de nowcast do mesmo.

Figura 13. RMSE entre as séries temporais de 
previsões do modelo (0, 3, 6, 9,...162, 165 e 168 
horas) e as medidas dos marégrafos EBN (linha 

azul) e CADIM (linha vermelha).

Em todas as análises, os dados do modelo 
mostraram-se coerentes com os dados dos ma-
régrafos, apresentando variações de nível não 
astronômico em concordância. Somente em re-
lação às amplitudes da MM, o modelo tende a su-
bestimá-las. Os coeficientes de correlações entre 
os dados dos marégrafos e as previsões do mo-
delo decaem quase que linearmente de 0.88 para 
0.4 em função do lag de tempo entre a análise e a 
previsão para o sétimo dia. O RMSE apresenta o 
comportamento inverso, aumenta de 7.8 cm para 
16.8 cm quase que linearmente em função do ho-
rizonte de previsão até o sétimo dia. 

As comparações entre os dados dos 
marégrafos e modelo comprovaram a repre-
sentatividade dos resultados do modelo. Os 
dados de ASM estimados pelo modelo apre-
sentam qualidade satisfatória para servirem de 
condição de contorno para modelos regionais 
na região da baía da Ilha Grande – RJ, contri-
buindo assim para uma simulação mais realis-
ta do nível do mar nesta região. 

É recomendável ampliar espacialmente es-
te estudo visto que existe uma diferença significa-
tiva da contribuição dos fatores não astronômicos 
ao longo da costa brasileira. 

Por fim, agradecemos ao termo de colabo-
ração entre o Programa de Desenvolvimento de 
Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) 
e a Diretoria de Hidrografia e Navegação, para a 
aquisição de dados hidrográficos, e ao Centro de 
Avaliação da Ilha da Marambaia (CADIM), pelo 
apoio com a logística para manutenção e instala-
ção de estações maregráficas.
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reCortes dA CArtogrAfIA frAnCesA dos 
sÉCulos xvII e xvIII eCos nA CArtogrAfIA 

náutICA AtÉ o sÉCulo xx
Antonio Vieira Martins1  

RESUMO

O mapeamento topográfico da 
França, iniciado no século XVII e termi-
nado no século XVIII, feito pelos Cassini 
I, II e III, na escala 1/86 400, serviu como 
um “laboratório” da construção de cartas 
geográficas de vários países. A carta de 
Cassini foi aplicada, também, na carto-
grafia náutica de vários países, inclusive 
do Brasil até a década de 1960. E aqui 
reside a motivação deste artigo, ou seja, 
como ecoou no Brasil a construção da 
carta de Cassini. Ao se discutir a lei da 
projeção de Cassini usada na cartografia 
náutica concluiu-se que ela foi precursora 
da projeção conforme de Gauss, criada 
no século XIX. Outro propósito deste arti-
go é contribuir para o processo de ensino-
-aprendizagem de Oficiais Hidrógrafos e 
Engenheiros Cartógrafos.

Palavras-chave: 

Cassini, Carta da França do século XVIII, 
Projeção cartográfica de Cassini.

ABSTRACT

The topographical mapping of 
France, begun in the seventeenth century 
and completed in the eighteenth century 

by Cassini I, II and III, on the scale 1/86 
400, served as a "laboratory" for the cons-
truction of geographical maps of several 
countries. Cassini's chart was also ap-
plied in the nautical cartography of several 
countries, including Brazil until the 1960s. 
And here lies the motivation of this article, 
that is, as echoed in Brazil the construc-
tion of the projection of Cassini. In discus-
sing the law of Cassini's chart used in nau-
tical cartography, it was concluded that it 
was the precursor of Gauss's conformal 
projection, created in the 19th century. 
Another purpose of this article is to con-
tribute to the teaching-learning process 
of Hydrographers Officers Cartographers 
Engineers.

Keywords: 

Cassini, 18th Century France charter, 
Cassini´s map projection.

INTRODUÇÃO

O mapeamento da França foi bene-
ficiário da criação de saberes em mate-
mática na França, Inglaterra e nos países 
do norte europeu. Neste artigo aborda-se 
o conceito de função, tal como era enten-
dido nos séculos XVII e XVIII e os por-
menores do cálculo diferencial, segundo 
Roque (2012), que mostram o nível de 

  
1 MSc Engenharia de Computação (Geomática), Engenheiro Cartógrafo e Civil, Prof. Aposentado da UERJ e 
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2 A algebrização da geometria permitiu que a França, um reino católico, se livrasse do rígido controle 
mantido pelos jesuítas e pelo Santo Ofício, que impunham o ensino da geometria euclidiana, por seus 
axiomas serem assemelhados aos dogmas da Igreja romana, ou seja, verdades aceitas sem contestação. A 
partir daí a França desenvolveu e teve acesso aos saberes criados nos países do centro e do norte da Europa, 
os quais eram proibidos de entrar em Portugal e na Espanha. (Alexander, 2016). 

conhecimento dos matemáticos, hidró-
grafos e engenheiros cartógrafos france-
ses daquela época. Um dos personagens 
que se destacou nos levantamentos to-
pográficos e hidrográficos franceses foi 
Jean Charles de Borda (1733 – 1799), 
oficial de Marinha francês, engenheiro 
militar e matemático que construiu vários 
instrumentos de medição de ângulos, 
entre eles o círculo repetidor de Borda. 
Também elaborou transformações nas 
fórmulas trigonométricas para facilitar a 
aplicação de logaritmos, no cálculo. Isto 
acarretou o aumento de qualidade e pre-
cisão dos levantamentos geodésicos e 
topográficos.

A França destacou-se como um pa-
ís criador de saberes a partir da aplica-
ção da álgebra a problemas geométricos2 
por Descartes, que se tornou uma prática 
habitual de matemáticos como François 
Viète (1540 – 1603) e Pierre de Fermat 
(1601 – 1665), que abordaram problemas 
que podiam ser expressos por equações 
determinadas com apenas uma quantida-
de desconhecida, a incógnita. Ao algebri-
zar problemas geométricos, Descartes, 
de certa maneira, influenciou Newton e 
Leibniz. No século XVII, na sua fase ini-
cial, o cálculo infinitesimal era aplicado 
em investigações geométricas. Em 1740, 
Euler iniciou a fase analítica que termi-
nou com Lagrange, no final do século 
XVIII. O Trabalho de Newton também te-
ve destaque nas discussões sobre o cál-
culo na França, por volta de 1700, quan-
do muitos matemáticos já integravam a 
Academia de Ciências de Paris, o que 

gerou uma comunidade interessada em 
debater os temas da época. Vários temas 
abordados contribuíram para a Geodésia 
e Projeções Cartográficas que, neste ar-
tigo, explanaremos sobre alguns deles.

A NOÇÃO DE FUNÇÃO NOS SÉCULOS 
XVII E XVIII

Quando pensamos em função, duas 
coisas vêm à mente: a curva que a represen-
ta graficamente e a sua expressão analítica. 
Podemos também imaginar uma máquina 
onde os dados que entrassem nela seriam 
processados e transformados nos dados de 
saída. Pensando assim, podemos dizer que 
as Tabelas criadas na antiguidade pelos ba-
bilônios e pelos egípcios, de alguma forma, 
tinham embutidas nelas uma ideia de fun-
ção. Elas expressavam a correspondência 
entre os registros de uma coluna (ou linha) 
com outra coluna (ou linha). Entretanto, há 
um componente fundamental para o desen-
volvimento do conceito de função que não 
estava presente naquelas Tabelas: a varia-
ção. Uma função é expressa em termos do 
que chamamos de “variável”. Entretanto, a 
noção de variável só foi introduzida formal-
mente no século XX.

O estudo da variação por meio de leis 
matemáticas se deve em grande parte ao 
desenvolvimento da física pós-Galileu. A no-
ção de função aparece no sentido de uma 
associação entre duas grandezas que va-
riam. Para Descartes, a relação entre duas 
grandezas devia ser algebrizada e dada por 
uma proporção geométrica, enquanto que, 
para Galileu, essa relação devia ser física, 
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como a relação entre o espaço percorrido 
e o tempo gasto em percorrê-lo, porque ele 
desejava entender o movimento físico. Logo, 
quando pensamos em função, pensamos 
em duas grandezas que variam de modo 
correlato. Observamos na natureza, algo 
que muda, que varia, e buscamos alguma 
outra coisa que varie, à qual a variação 
observada inicialmente possa se relacio-
nar. O caso mais comum é o espaço em 
relação ao tempo.

Uma das grandezas pode ser determi-
nada a partir da atribuição de valores à outra 
grandeza, desde que se conheça a equação 
que as relaciona. No universo de Descartes, 
as “funções” que podiam ser expressas ana-
liticamente eram apenas de natureza algé-
brica. Na época de Leibniz, expandiu-se o 
universo das curvas, considerando também 
as transcendentes. Vale destacar que o uso 
de séries infinitas, já praticado no século 
XVII, estará na base da definição de função 
do século XVIII e foi a base da dedução de 
importantes projeções cartográficas, como a 
da projeção de Cassini modificada, estuda-
da neste artigo.

DAS SÉRIES INFINITAS AO ESTUDO DAS 
FUNÇÕES POR EULER

Em meados do século XVII, diver-
sos matemáticos introduziram séries infi-
nitas para estudar curvas. A partir daí, a 
relação entre as variáveis podia ser dada 
por uma série de potências infinita. Houve 
assim uma extensão do objeto do cálculo 
e nela as curvas passaram a ser expres-
sas por séries infinitas. No século XVIII, 
tais séries tornaram-se o meio mais geral 
para estudar as relações entre variáveis. 
(Roque, 2012). 

RAIO DE CURVATURA DE EULER

Da geometria analítica de Descartes, 
sabemos que a expressão algébrica que 
representa uma curva é mais ou menos 

complexa de acordo com a posição do 
sistema de eixos coordenados em re-
lação a ela. Por exemplo, a equação de 
uma parábola referida a um determinado 
sistema de coordenadas é y = ax 2 + bx 
+ c. Entretanto, se considerarmos um no-
vo eixo y passando pelo eixo de simetria 
da parábola e um novo eixo x tangente a 
ela no seu vértice, a equação da parábola 
referida a este novo sistema de coordena-
das será y = ax 2. O sinal algébrico de a 
indicará se a concavidade da curva é para 
cima (a positivo) ou se a concavidade é 
para baixo, ou seja, voltada para baixo ou 
para o eixo das abscissas (a negativo).

 A mesma simplificação da expres-
são ocorre em uma superfície qualquer 
no espaço tridimensional referida a um 
sistema de coordenadas xyz. Se for con-
siderada a origem de coordenadas sobre 
a superfície de modo que os eixos z e x 
formem um plano normal à superfície, e, 
consequentemente, o eixo y sendo per-
pendicular a esse plano, a nova expressão 
da superfície será mais simples. Sendo a 
superfície um elipsoide, por exemplo, uma 
seção normal nela produzida pelo plano 
zx é denominada cônica. Se o plano da 
seção normal tem a direção norte-sul, a 
cônica formada é uma elipse meridiana; 
se o plano que produz a seção forma 90° 
com o plano do meridiano, a seção é de-
nominada seção normal principal, ou do 
primeiro vertical; se esse plano forma um 
ângulo qualquer θ com a direção norte-
-sul (azimute), a seção produzida é uma 
cônica qualquer cuja curvatura varia com 
o seu azimute θ. A dedução da expressão 
do raio de curvatura dessa seção normal 
qualquer foi feita por Euler e publicada 
em um de seus artigos na Academia de 
Ciências de São Petersburgo, na Rússia e 
dada a seguir:

r =            MN

Ncos2θ + Msen2θ



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

128

Se o azimute da seção normal for 90° 
ou  270° (cos90° = 0 e sen90°=1), a expressão 
de Euler se transforma na expressão de N, 
também chamada raio de curvatura de gran-
de normal. No outro extremo, se o azimute 
for 0° ou 180°, a expressão de Euler se trans-
forma no raio de curvatura da seção meridia-
na M. As seções que produzem M e N são 
denominadas seções normais principais da 
superfície considerada. Euler3 e outros mate-
máticos franceses, tais como Jean Baptiste 
Meusnier4 (1754 – 1793), foram protagonistas 
na criação de saber, combinando o cálculo 
com a geometria e criando a Geometria dife-
rencial, que permitiu grande desenvolvimento 
da Geodesia e das Projeções Cartográficas a 
partir do século XIX.

Com os saberes produzidos por Euler, 
Lagrange, Newton, Lebniz e outros mate-
máticos dos países europeus, houve gran-
des avanços na ciência e na tecnologia na 
França, em particular, e na Europa, em geral. 
Vamos abordar a seguir a questão da forma 
da Terra, antes de tratarmos do problema da 
construção das cartas geográficas.

A ERA DA TERRA ELIPSOIDAL
Ao longo do século XVI, foram realiza-

das algumas medidas de arco de meridiano 
para determinar o comprimento do arco de 
10. Entretanto, os procedimentos usados não 
tiveram a mesma credibilidade da medida re-
alizada pelo holandês Rudolf Snellius (1580 
– 1626), entre 1615 e 1617. Snellius uniu os 
extremos do arco entre Alkamaar e Bergen 
op Zoom com uma rede de 33 triângulos, e 
apoiou-se neles para calcular o comprimento 

3  Nas décadas iniciais do século XIX, Gauss aprendeu o idioma Russo para ler os trabalhos originais publicados 
por Euler na Academia de Ciências de São Petersburgo, na Rússia. [Nota do autor].
  
4  Meusnier foi aluno da Academia Militar e serviu ao exército de Napoleão no posto de General de Divisão. 
Da mesma forma, outros grandes matemáticos franceses eram engenheiros militares e oficiais superiores do 
exército de Napoleão. (Struik, 1966).
 
5 1 toesa vale cerca de 2 metros, mais precisamente 1,931937 m. [Nota do autor].

do arco, cuja amplitude angular foi obtida por 
procedimentos astronômicos. O comprimen-
to do arco resultou ter 55 021 toesas, e a ope-
ração, embora pouco exata, pode ser consi-
derada moderna. Na França, a Academia de 
Ciências de Paris decidiu patrocinar a missão 
da medida do arco de meridiano a Jean Picard 
(1630 – 1682). O arco de meridiano ficava 
entre as cidades de Amiens e Malooisine, 
em torno dos anos 1668 e 1670. Foram me-
didos 33 triângulos, com duas bases, uma 
com 5663 toesas5  e outra de 3902 toesas. 
As latitudes extremas, portanto, a amplitude 
angular foi deduzida em função da distância 
zenital e meridiana da estrela Casiopeia, me-
didas nas duas cidades citadas. O azimute 
foi determinado a partir da estrela polar, em 
sua máxima digressão. Supondo-se a Terra 
esférica, obteve-se para seu raio um valor de 
6 365 km.   

A suposição da Terra esférica fez com 
que o processo de determinação do raio da 
Terra fosse tal e qual o realizado na Grécia 

Figura 1 - Triangulação de Snellius
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antiga por Eratóstenes. (Burkard, 1974).  No 
entanto, medida com maior precisão a dife-
rença de latitude entre os extremos do arco 
e de seu comprimento,  por meio da triangu-
lação. A determinação da latitude j nos dois 
extremos do arco s de meridiano foi feita em 
função da declinação d da estrela e de sua 
distância zenital z pela expressão abaixo, 
abstraído as convenções de sinais:

A declinação d do astro e a sua as-
censão reta a são suas coordenadas ura-
nográficas e são publicadas pelos observa-
tórios astronômicos, a cada ano, para todos 
os dias do ano. Vale lembrar que a ascen-
são reta é contada a partir do ponto vernal g 
que se move 50,2´́  por ano devido ao movi-
mento de precessão da Terra.

Quanto ao movimento circular aparente 
da estrela polar, a máxima digressão ocorre 
quando ela chega à parte mais afastada da 
sua trajetória em relação ao meridiano do lu-
gar e, a partir daí, praticamente, assume uma 
trajetória reta ascendente (ou descendente) 
durante um intervalo de tempo, fazendo com 
que a estrela se desloque ao longo do fio ver-
tical gravado na objetiva da luneta. É a situ-
ação que permite a medição do azimute da 
estrela com a máxima precisão. 

Entretanto, a teoria de Newton para a 
forma elipsoidal da Terra estava cada vez mais 
forte e a Academia de Ciências de Paris de-
cidiu ampliar o arco medido por Picard para 
possibilitar a determinação da forma elipsoidal 
da Terra. Delegou a missão ao astrônomo, ma-
temático e engenheiro franco-italiano Giovani 
Domenico Cassini (1625 – 1712) que iniciou o 
projeto com a ajuda de seu filho Jacques (1677 
– 1756), os Mirardi e os La Hire. Ele ajustou a 
teoria dos satélites de Júpiter e com isto deu 
grande contribuição ao aumento da precisão 

 (1)

 (2)

na determinação da longitude, até que os re-
lógios mecânicos fossem inventados e usados 
nos navios.  Domenico ficou conhecido como 
Cassini I e Jacques como Cassini II e, nesta li-
nha, o neto de Domenico ficou conhecido como 
Cassini III (de Thury) (1714 – 1784). A medição 
durou desde 1683 até 1718 e apareceu publica-
da em 1723 com a obra “Traité de la Grandeur 
et de la Figure de la Terre”, incluindo, para o 
comprimento do grau de meridiano os valores 
seguintes:

Paris – Colliure ............................ 57 097 toesas = 
110 307,8 m

Paris – Dunquerque ...................... 56 960 toesa 
= 110 043,1 m

Tais medidas levaram Cassini a concluir 
que a Terra era um elipsoide de revolução alon-
gado segundo a linha dos polos, com uma ex-
centricidade6 dada por 

Figura 2 -  Terra esférica Elipsóides de Cassini e de  
Newton

Tal conclusão entrava em choque com 
o modelo teórico previamente proposto por 
Newton, e também por Cristhian Huygens. 

6 Um valor atual, para os elipsoides, é cerca de e2= 0, 00672. [Nota do autor].

j = d - Z

e2 = 
a2

b2 - a2 
= 0,144
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 (4)

 (5)
 (3)

Como as amplitudes angulares Dj são 
do mesmo tamanho, ao maior comprimento 
do arco s corresponde o maior raio de cur-
vatura. Este resultado inesperado, talvez, 
tivesse sido causado por erros de observa-
ção. O instrumental de observação angular 
foi o telescópio provido de limbos graduados 
inventado por Borda munidos de vernier e os 
cálculos foram feitos com auxílio de tábuas 
de logaritmos; as bases dos triângulos inicial 
e final foram medidas com hastes de madei-
ra, praticamente, indeformáveis.

A contiguidade dos arcos a partir de 
Paris, para o norte e para o sul, acarretava 
que os dois círculos osculadores a cada arco 
de meridiano, praticamente coincidissem um 
com o outro. Isto tornava o sistema de equa-
ções mal condicionado e instável quanto ao 

efeito de erros de aproximação nos cálculos 
ou nas observações medidas no campo. O 
sistema de equações é do tipo apresentado 
a seguir:

Como a diferença de latitude Δφ é 
igual nas duas equações, ela é suprimida 
ao dividirmos uma das equações pela outra, 
resultando

Substituindo os raios de curvatura por 
suas respectivas equações, teremos:

Neste sistema de equações as incógni-
tas são o semieixo maior a da seção meridiana 
e o quadrado da excentricidade e2, dessa se-
ção. Como já se disse, as latitudes correspon-
dentes aos dois arcos de meridiano são muito 
próximas uma da outra o que acarreta uma pe-
quena diferença entre os raios dos dois círculos 
osculadores.  Para resolver a polêmica entre os 
cassinianos e os newtonianos, a Academia de 
Ciências de Paris promoveu duas expedições 
para medida do arco de meridiano, uma próxi-
ma ao equador, no Peru, e outra mais próxima 
do polo, na Lapônia. Maupertius dirigiu a expe-
dição da Lapônia, contando com a colaboração 

Cassini dividiu o arco em duas partes, uma 
de Paris para o norte e a outra de Paris para 
o  sul. Quando ele calculou o comprimento 
de um grau, em ambas as partes, encon-
trou que o comprimento de um grau da par-
te norte da rede de triangulação era mais 
curto que na parte sul. (Figura  2). Para cal-
cular o semieixo maior e a excentricidade 
da elipse meridiana ele formou um sistema 
de duas equações onde estes parâmetros 
seria as incógnitas.

Sendo: S1 o comprimento do arco de 
um grau ao norte de Paris; S2 o comprimen-
to do arco de um grau ao sul de Paris; M1 o 
raio de curvatura da seção meridiana (raio 
do círculo osculador) correspondente ao 
arco S1 e M2 o raio de curvatura da seção 
meridiana correspondente ao arco S2. Cada 
arco de um grau Dj fornece uma equação 
de observação, assim, os dois arcos dão ori-
gem a um sistema de duas equações com 
duas incógnitas.

Dj
1

Dj
2

M1 = S1

M2 = S2

M1  

M2

 = S1

 = S2
{ Dj1

Dj2

M1  

M2

 S1

S2
=
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de Alexis Claude Clairault (1713 – 1765), mate-
mático francês que daria grande contribuição à 
matemática e à geodesia, no futuro. A opera-
ção durou pouco mais de um ano (entre 1736 e 
1737). Segundo  Bustos (2008), o comprimento 
do arco foi feito por meio da triangulação, que 
acompanhava sensivelmente o rio Tornéa, e a 
diferença de latitude foi obtida com auxílio da 
amplitude angular das distâncias zenitais meri-
dianas das estrelas “a” e “d” da constelação do 
Dragão. Os cálculos do comprimento linear do 
grau, realizados na Lapônia, forneceram o valor 
de 111 949 metros. De volta a Paris, Maupetius e 
Clairalt recalcularam o comprimento do grau de 
Picard e acharam o valor 111 452 metros, o que 
os levou a conclusão de que a Terra era acha-
tada nos polos, segundo Newton preconizara.

Entrementes, a expedição do Peru conti-
nuava seus trabalhos (iniciados em 16 de maio 
de 1735). O artigo de Bustos (2008) prossegue 
seu relato realçando que tiveram que superar 
numerosas dificuldades e calamidades. Foi 
chefiada pelo astrônomo Golden (1704 – 1760), 
com a participação do matemático francês 
Pierre Bouguer (1608 – 1758) e o químico e 
geógrafo francês Charles Marie La Condamine 
(1701 – 1774), e oficiais da marinha espanhola. 
Bustos Ruiz assinalou em  Bustus (2008) que 
o relacionamento entre franceses e espanhóis 
não foi amigável e o projeto único inicial foi di-
vidido em quatro projetos independentes que 
resultaram nos seguintes valores: 

Godin                                                        110 651 m

Pierre Bouguer                                        110 639 m

Charles Marie La Condamine                110 645 m

Jorge Juan y Santacilla                           110 648 m

A operação geodésica foi finalizada em 
1743,  e apontaram para a forma do elipsoide 
achatado nos polos.

A elucidação da  controvérsia foi o es-
topim para que se continuasse uma série de 
medidas de arco no século XIX, comprovando 
pelos seus diferentes valores de a e b que não 
poderia haver um único elipsoide para repre-
sentar toda a Terra. A principal causa disto foi 
constatada por Bouguer, durante suas obser-
vações em Chimborazo. Ele constatou que as 
montanhas induziam os desvios da vertical, 
alterando assim o valor da latitude determina-
da com respeito a essa direção da vertical. No 
futuro, vários países implantaram suas redes 
geodésicas e calcularam as coordenadas dos 
vértices das triangulações sobre a superfície de 
um elipsoide eleito por esse país, ou conjunto 
de países, como sendo o elipsoide de referên-
cia. Um desses vértices da triangulação era es-
colhido como origem (ponto datum) do sistema 
geodésico do país7.

CARTA DA FRANÇA DE CASSINI

A França produziu saberes em muitas 
áreas do conhecimento humano e o problema 
da construção de cartas geográficas foi objeto 
de estudo de matemáticos franceses. A repre-
sentação sobre um plano de partes relativa-
mente extensas da superfície terrestre constitui 
um problema passível de um número vultoso 
de soluções. Provado o fato de ser impossível 
essa representação sem evitar certas defor-
mações, segue-se que nenhuma das soluções 
existentes é perfeita. Cada solução procura ate-
nuar esta ou aquela deformação.

7 O Brasil usou o elipsoide de Hayford-1909 até o final da década de 1960. O ponto datum era o vértice 
Córrego Alegre. Entretanto, a DHN, embora usasse esse elipsoide, adotava para ponto datum um dos 
vértices da triangulação de apoio à carta náutica que estava realizando. Criava assim um problema, pois as 
cartas referidas a pontos datum diferentes não apresentavam continuidade ao serem justapostas. A partir 
de 1969, o Brasil adotou o SAD-69 juntamente com todos os países da América do Sul. Na década de 1980, 
mudou o elipsoide e o ponto datum passou a ser o vértice Chuá. Com o advento do GPS, o Brasil e o mundo 
adotaram o elipsoide WGS 84, cujo ponto de referência (ponto datum) é o centro geométrico dele. Esse 
referencial único satisfaz as necessidades do mapeamento e da navegação. [Nota do autor].
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 Qualquer projeção8 deformará ou os 
ângulos das figuras terrestres, ou as áreas 
ou as suas dimensões. Pode-se, entretanto, 
obter projeções conservando em sua verda-
deira grandeza, a menos da escala da carta, 
as áreas ou os comprimentos. Estas proje-
ções são ditas equivalentes ou equidistan-
tes, respectivamente. Aquelas que conser-
vam os ângulos (e as pequenas áreas próxi-
mas ao centro de projeção) sem deformação 
na carta são ditas conformes.

A escolha da projeção tem a ver com a 
necessidade do usuário da carta. Há usuários 
que têm objetivos especiais que demandam 
cartas especiais para atendê-los, entretanto, 
vamos abordar aqueles casos de interesse 
geral que são satisfeitos pelas cartas topo-
gráficas e geográficas.

A primeira consideração que deve presi-
dir a escolha do tipo de projeção da carta ge-
ográfica em questão é a extensão da região a 
mapear, simultaneamente com a escala da car-
ta. Para uma dada dimensão (tamanho) da folha 
de papel, se a extensão da região a mapear é 
grande, a escala da carta será pequena. E, co-
mo o tamanho da folha de papel é, via de regra, 
previamente estabelecido, a escala da carta es-
tará definida. Se o tamanho da região não per-
mitir a sua representação em apenas uma folha 
de papel, usam-se tantas folhas quantas forem 
necessárias para cobrir cartograficamente toda 
a região. Em geral, as cartas são classificadas 
em topográficas, corográficas e geográficas. 

As topográficas, como o próprio atri-
buto o explica representam em escalas su-
ficientemente grandes reduzidas porções da 
superfície da Terra, e nelas aparecem os aci-
dentes naturais e artificiais, compatíveis com 
a escala da carta. Se alguma informação ti-
ver dimensões tais que perdem a expressão 

gráfica devido à escala, usam-se convenções 
para a sua representação. Evidentemente, se 
a região for grande, várias cartas topográficas 
deverão ser construídas.

As corográficas abrangem regiões maio-
res, a saber: um Estado ou Província; requerem 
uma escala menor e já não podem apresentar 
os mesmos pormenores que as topográficas.

As geográficas abrangem regiões ainda 
mais extensas. Grande número de pormenores 
que aparecem nas cartas das categorias ante-
riores deverá ser omitido.

Essa classificação, entretanto, é relativa, 
pois o que é uma grande extensão para um 
país, para outro pode ser considerada peque-
na. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, do 
Brasil, é do tamanho da França. Portanto, po-
de-se adotar um corte convencional: Cartas na 
escala 1/100 000 e maiores serão topográficas; 
cartas em escala 1/200 000 e menores serão 
corográficas e a escala 1/1000 000 constituirá o 
início da categoria das geográficas.

ESCOLHA DA PROJEÇÃO

Já vimos que o acréscimo da extensão da 
área a mapear diminui a escala da carta. É fato 
que, quanto menor a escala da carta, menor se-
rá a precisão das medidas realizadas sobre ela.

Qualquer medida tirada de uma carta es-
tá sujeita a erros resultantes de: limite da apre-
ciação visual das frações do milímetro; e das de-
formações variáveis do papel. A primeira causa 
pode ser atenuada pelo uso de uma lupa, mas 
a segunda é incerta e depende da qualidade do 
papel, do estado higrométrico do ar, etc.

Admitamos, entretanto, que, em conjunto, 
seja ¼ de milímetro o limite da apreciação da 
fração de qualquer medida linear tirada da carta.

8 A palavra projeção tem origem na transformação realizada por um sistema óptico de uma parte de uma 
esfera sobre um plano ao fazer coincidir as imagens de alguns pontos identificados na calota esférica com 
seus homólogos marcados sobre um plano. Feita esta coincidência, por anamorfose, realiza-se a projeção 
total da calota esférica. Em vez de projeção, a denominação mais correta seria representação. Mas o termo 
projeção ficou consagrado pelo uso. [Nota do autor].
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O QUADRICULADO DA CARTA DE CASSINI

Antes de tudo, vamos entender as razões 
pelas quais Cassini escolheu sua projeção. Para 
isso vamos nos valer da referência bibliográfica 
(Bouasse, 1919). Bouasse nos diz que Cassini 
estabeleceu que a fixação de um ponto A sobre 
a Terra esférica fosse feita por dois arcos de cír-
culos máximos: um desses arcos seria marcado 
ao longo do meridiano de origem, o que passa 
pelo Observatório de Paris, e o outro, um círculo 
máximo perpendicular ao meridiano de origem, 
com diâmetro EE ,́ passando pela extremidade 
do primeiro arco do meridiano origem. 

Em 1733, ele construiu a perpendicular 
passando pelo Observatório de Paris; esten-
deu-a até Granville de um lado e até Strasbourg 
do outro lado. Esse meridiano origem seria mar-
cado, em escala, na carta, sendo o eixo dos “y”. 
O ponto A teria para coordenadas retangula-
res, esse valor de y e para valor de x, o arco 
retificado de círculo máximo desde o ponto A 
até  o meridiano origem. Como o arco de me-
ridiano não se deforma, a imagem geométrica 
que se pode fazer é de um cilindro transversal 
ao eixo da Terra tangente a ela ao longo desse 
meridiano de origem. Por não deformar os valo-
res ao longo dos círculos máximos transversais 
ao meridiano de origem, pode ser denominada 
projeção cilíndrica transversa equidistante. Ela 
corresponde, assim, a uma rotação de 900 em 
azimute da modalidade equatorial, onde o cilin-
dro é tangente ao longo do equador (Figura 3). 
De (Bakker, 1965) podemos estabelecer a com-
paração da projeção de Cassini com o caso da 
modalidade equatorial, ou seja:

1- O meridiano de tangência corresponde ao 
equador na modalidade equatorial;

2- Os pontos E e E ,́ polos dos dois hemisférios 
determinados pelo meridiano, de tangência, cor-
respondem, identicamente, aos polos terrestres 
PN e PS ;

3- Os círculos máximos que passam por E e E´ 
correspondem aos meridianos, são os meridia-
nos fictícios;

4- Os círculos menores paralelos ao meridiano de 
tangência, de igual modo, correspondem aos pa-
ralelos, são os paralelos fictícios;

5- As distâncias de um ponto qualquer aos pontos 
E e E  ̀correspondem às colatitudes, e os azimu-
tes terão acepção idêntica das longitudes.

Tomando como variáveis auxiliares as la-
titudes fictícias ψ, contadas sobre os arcos de 
meridianos fictícios, a partir do meridiano de tan-
gência ou de origem, e as longitudes fictícias ω, 
ângulos que os meridianos fictícios formam com 
o equador, tomado como origem de contagem. 
Consequentemente, será fácil compreender que 
o quadriculado geográfico da projeção de Cassini 
poderá ser construído com base em um quadricu-
lado auxiliar. As abscissas y e as ordenadas x po-
derão ser determinadas pelas equações abaixo:

Figura 4 – Carta de Cassini.

 (6)

Figura 3 – Projeção de Cassini. Fonte: Bakker (1965).

y = Rψ
x = Rω
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Figura 5 - Coordenadas Cassini & geográficas.

Figura 6 - Triângulo Esférico.

Estas são as funções que permi-
tem construir o reticulado auxiliar da 
projeção de Cassini. O eixo Y represen-
ta, na carta, o equador da Terra e o ei-
xo X representa, na carta, o meridiano 
origem, que passa pelo Observatório 
de Paris. As coordenadas retangulares 
estão relacionadas às coordenadas 
fictícias ψ e ω. Portanto, o quadricula-
do auxiliar será formado por retas per-
pendiculares ao meridiano de tangên-
cia, que representarão os meridianos 
fictícios. Eles são círculos máximos 
que convergem nos pontos E e E´, co-
mo mostra a Figura 4 em que o cilindro 
é transversal à Terra. O meridiano de 
tangência (ou de origem), faz o papel 
de equador e todos os meridianos fic-
tícios serão representados na carta de 
Cassini em verdadeira grandeza.

Uma vez traçado o quadriculado 
auxiliar, para traçar o quadriculado ge-
ográfico, será necessário determinar 
as coordenadas fictícias ψ e ω dos 
pontos de interseção dos paralelos e 
dos meridianos a representar, dados 
por suas coordenadas geográficas φ 
e λ . Para isto, basta aplicar a trigono-
metria esférica ao triângulo retilátero 
PNAE (Figura 5). Desse modo teremos 
o esquema abaixo:

A trigonometria esférica era co-
nhecida desde a Idade Média e os na-
vegantes de viagens transoceânicas ti-
nham bastante familiaridade com ela. 
Era disciplina obrigatória nos cursos de 
piloto. Um triângulo esférico é compos-
to de três ângulos esféricos e três arcos 
de círculo máximo. Os ângulos esféricos 
são os retilíneos dos diedros. Um diedro, 
como o próprio nome diz, é formado por 
dois planos que cortam a esfera pas-
sando pelo seu centro. Na Figura 6, o 
triângulo esférico é formado pelos vérti-
ces A, B e C; os arcos de círculo máximo 
entre esses vértices são a, b e c opos-
tos aos respectivos vértices com letras 
maiúsculas. Normalmente, as letras que 
representam os vértices são utilizadas 
para representar os respectivos ângu-
los esféricos. Portanto, vamos usar esta 
convenção.

A equação fundamental da trigono-
metria esférica é dada a seguir:

Esta fórmula também é conhecida por 
lei dos cossenos. Dados dois lados (arcos) e 
o ângulo formado por eles, pode-se calcular 
o terceiro lado. É cíclica, o lado a calcular é 
oposto ao ângulo conhecido.
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9 Esta metodologia é usada até os dias de hoje. No lugar da rede de triangulação clássica, usa-se a rede 
montada no terreno por métodos estáticos baseados no rastreio dos sinais emitidos da constelação de 
satélites GPS. Em muitos levantamentos topográficos e hidrográficos ainda se usa a maioria dos métodos 
topográficos da época dos Cassini I, II e III. [Nota do autor].

A lei dos senos é dada a seguir:

A razão entre o seno de um lado 
e o seno do ângulo oposto é constante.

ARCABOUÇO FUNDAMENTAL DE APOIO 
À CARTA DE CASSINI

Cassini II e III implantaram um 
arcabouço geodésico constituído por 
uma rede de triangulação principal, de 
1ª ordem de precisão, medida na dire-
ção norte-sul dada por três círculos má-
ximos paralelos ao círculo máximo do 
Observatório de Paris e outra rede, de 
2ª ordem de precisão, a rede de triangu-
lação secundária, medida ao longo da 
direção dada por sete círculos máximos 
perpendiculares àqueles que orienta-
vam a triangulação principal. Esse ar-
cabouço dava o apoio necessário aos 
métodos topográficos de levantamento 
dos acidentes naturais e artificiais que 
seriam representados na carta9.

TRANSFORMAÇÃO DO RETICULADO 
DE CASSINI NO QUADRICULADO DE 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Traçado o reticulado auxiliar da 
carta, para obtermos o quadriculado ge-
ográfico será necessário determinarmos 
as coordenadas fictícias ψ e ω dos pon-
tos de interseção dos paralelos e meri-
dianos geográficos a representar, dados 
por suas coordenadas geográficas φ e λ. 

Isto é feito aplicando-se aos triângulos 
esféricos PNL e PLE, as fórmulas da tri-
gonometria esférica.

Triângulo PNL

Dadas as coordenadas geográfi-
cas φ e Δλ, onde Δλ = λ - λ0, sedo λ0 
a longitude geográfica do meridiano de 
origem, por exemplo, o Observatório de 
Paris. A ordenada y pode ser calculada 
pela lei dos senos, lembrando que ψ= y .

ou  (7)

 R

Triângulo PLE

 Pela combinação da fórmula 
fundamental da trigonometria esférica 
e das fórmulas derivadas dela, chega-
-se à fórmula da cotangente (ou dos 4 
elementos: 2 lados e 2 ângulos). Os 2 
lados são: PE = 900 e PL = 900 – j; e 
os 2 ângulos são (900-Δλ) e (900-ω).

Aplicando a fórmula das cotan-
gentes, temos:
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 (8)

 (9)

 (10)

Como                , então:

Uma maneira de calcular as ex-
pressões (7) e (8) é aplicando logaritmos 

Analogamente:

cos90° = 0 e sen90° = 1 ; e reduzido as outras linhas, vem:

Dλ é a  diferença de longitude entre 
um ponto qualquer e a longitude do meri-
diano origem. Se for arbitrado que meri-
diano origem tem longitude 0°, então, em 
vez de Dλ nas fórmulas deve-se colocar 
apenas o λ. 

Para traçar um meridiano geográfico 
na carta de Cassini, considera-se o  cons-
tante, por exemplo 30° leste e faz-se a lati-
tude  variar, por exemplo de 0° a 90° de 30° 
em 30°. Analogamente, para traçar um pa-
ralelo, faz-se a latitude constante e varia-se 
as longitudes no espaçamento prefixado. 
Os paralelos serão representados por linhas 
curvas com a concavidade voltada para os 
polos da Terra, enquanto que os meridianos 
serão linhas curvas com a concavidade vol-
tada para o meridiano de origem.

Ecos na cartografia náutica até o século XX

Mucio Piragibe Ribeiro de Bakker no 
seu livro texto sobre Cartografia – Noções 
Básicas, na página 179, informa que essas 
expressões não foram empregadas sob es-
sa forma, e acrescenta: “elas são transfor-
madas por desenvolvimento em série, em 
outras de mais fácil aplicação prática”. Ele 
acrescenta que a projeção de Cassini foi 
empregada até cerca de 1960 pela DHN 
para o traçado de suas Folhas de Bordo, 
de seus levantamentos hidrográficos e das 
folhas de restituição do levantamento aero-
fotogramétrico. Posteriormente, a projeção 
de Cassini foi substituída pela projeção con-
forme de Gauss. Fora do Brasil, continua 
Mucio Piragibe, era usada pelo “Ordnance 

das linhas naturais, que estavam tabela-
dos, ou seja:
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Survey of England” para a construção de 
determinadas cartas da Inglaterra, inclusi-
ve para fins militares. Era também usada 
pelo”Hydrography Department Admiralty” na 
construção das folhas de bordo de seus le-
vantamentos hidrográficos.

SOBRE O USO DA SÉRIE DE MACLAURIN

Mucio Piragibe apresenta a lei da pro-
jeção de Cassini na forma abaixo, mas ad-
verte, como já se disse, que não são empre-
gadas nessa forma, ou seja:

 (11)

 (12)

 (13)

 (14)

 (15)

Ele afirma que o desenvolvimento 
em série de suas funções inversas fornece 
outras expressões de mais fácil aplicação 

Ele apresenta a expressão da série de MacLaurin, segundo potências de Δλ, como a seguir:

A seguir ele escreve as fórmulas do desenvolvimento até a 2ª potência de Δλ:

No próximo passo, Mucio Piragibe de 
Bakker diz se adota a noção de esfera local e se 

prática. As funções inversas, mostradas 
abaixo, que ele se refere são para serem de-
senvolvidas em série:

toma para raio dessa esfera a grande normal N 
na latitude φ, e apresenta as expressões de x e y:
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 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

, sendo M o raio da seção meridiana10 

DISCUSSÃO SOBRE O PROCEDIMENTO 
ADOTADO:

1 – Se a esfera local tem raio N, por 
que o primeiro termo da série, f(0), é repre-
sentado por Mj e não por Nj? Será por-
que, na concepção da projeção de Cassini, 
a abscissa x é a retificação do arco de me-
ridiano da Terra na forma elipsóidica? A ra-
zão deve ser esta porque o cálculo de x, 
ou seja, o arco de meridiano do elipsoide é 
feito da maneira indicada por Mj.

2 – O segundo termo da série de 
MacLaurin representado na expressão (13) 
é  portanto, se f(0) = Mj, o termo Δλ. f ' (0) 
= N.cosj. Δλ apresentado na expressão (17) 
não é a derivada primeira de f(0) = Mj.                             

 
Então surge a questão: como teriam 

sido originadas as expressões (16) e (17)?

Na análise da projeção de Cassini, 
o autor da bibliografia referenciada co-
mo  Bouasse (1919) não entra no mérito 
do uso das expressões matemáticas na 
forma de séries infinitas, mas esta ferra-
menta de cálculo já estava disponível em 
meados do século XVII e no século XVIII. 
Portanto, poderíamos especular como se-
ria a lei da projeção de Cassini, se tivesse 
sido usado o desenvolvimento em série de 
MacLaurin. Na nossa especulação vamos 
nos valer de saberes produzidos por Euler 
e Lagrange, em Lagrange e Gauss (1891), 
ao tratarem da generalização do problema 

10 Mucio Piragibe adota para raio da seção meridiana o símbolo R. Neste caso, foi adotado o símbolo M, 
mais usual. [Nota do autor].

da construção de cartas geográficas. Na 
solução abordada por Lagrange usaram-
-se saberes relacionados a números com-
plexos e funções de variável complexa. Por 
exemplo, foi Leonhard Euler (1707 – 1783) 
que adotou o símbolo i para representar a 
unidade imaginária.

Com respeito a esta especulação so-
bre o uso da série para obter a lei da pro-
jeção da carta de Cassini podemos adotar 
uma funçao indeterminada f utilizando a sé-
rie de MacLaurin. Esta  série foi criada pe-
lo matemático escocês MacLaurin (1698 – 
1746) e tem como ponto de expansão o cen-
tro da projeção da carta geográfica, que no 
caso da carta de Cassini é o Observatório 
Astronômico de Paris.

Neste método, a posição de um ponto 
qualquer da carta de Cassini é função da 
posição de seu homólogo sobre a Terra. 
Usando a notação de função de variável 
complexa, podemos escrever:

Nas vizinhanças do centro da projeção 
B, a variável ψ se tornará quase nula e pode 
ser substituida por Δλ que, embora finito, é 
pequeno e a coordenada ω ficará igual a φ. 
(Ver Figura 5). A equação (18) tomará a for-
ma a seguir.
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As Figuras 7a e 7b mostram um 
esquema da concepção geométrica. O 
arco de meridiano AB representa a  dis-
tância desde o equador até o centro da 

Abaixo, a expressão correspondente ao plano isométrico.

Desenvolvendo a primeira relação, teremos:

na Terra esferóidica

na carta

sobre o esferóide

Duas distâncias, uma ds sobre 
a Terra e a outra dS sobre a carta de 
Cassini, não terão o mesmo comprimen-
to, sendo a razão entre elas o fator de es-
cala da carta, naquele lugar onde se situa 
o lado. Vamos considerar uma distância 
elementar dS na carta de Cassini.

Para isto, consideremos nas vizi-
nhanças do ponto b de  coordenadas 
(x,y) na carta de Cassini um acréscimo 

Figura 7a - Superfície da Terra Figura 7b - Carta de Cassini

projeção (Observatório de Paris). O ar-
co de círculo máximo BD, sobre a Terra, 
será representado pela abscissa bd na 
carta da Cassini.

z = x + iy

infinitesimal e as coordenadas deste pon-
to, que  passa a ser: (x + dx , y + dy). A 
distância dS entre estes dois pontos é for-
necida pelo teorema de Pitágoras.

As distâncias elementares, de arco 
de círculo máximo BD nas vizinhanças do 
centro de projeção B, e sua homóloga na 
carta de Cassini, traçada na reta bc a partir 
do ponto b, serão infinitamente pequenas, e 
são mostradas nas relações a seguir:

Z = j + iDλ
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A relação entre as duas distâncias elementares fornece o fator de escala k, abaixo:        

No denominador da fração acima, 
Ncosj.dλ é o comprimento de um arco ele-
mentar do paralelo de latitude j que inicia 
no ponto origem (Observatório); e Mdj 
é o comprimento do arco elementar do 

Criando uma variável auxiliar dv, chamada de variável de Mercator ou variável isométrica, co-
mo assinalado a seguir:

Substituindo a variável auxiliar na expressão (18), teremos:

Vamos proceder como Lagrange fatorando o numerador e o denominador da fração acima:

 (20)

 (21)

 (22)

 (23)

Lagrange desaplicou o operador diferencial, escrevendo a razão acima na forma abaixo:

meridiano, defasado dλ do meridiano de 
origem, medido desde a extremidade do ar-
co de paralelo elementar de latitude j até o 
círculo máximo que foi traçado a partir do 
ponto origem.

Colocando N2cos2j em evidência, teremos:
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 (24)

 (25)

 (26)

 (27)

Derivando m em relação a v. no ponto origem, teremos:

No século XVIII, Euler e  Lagrange já 
sabiam que razões na forma acima implica-
vam na existência de funções de variável 

Considerando que a longitude do 
meridiano de origem não é nula e atri-
buindo a diferença Δλ, finita, mas peque-
na, entre as longitudes do meridiano de 

CONDIÇÕES INICIAIS

Na aplicação das séries de Taylor ou 
de MacLaurin a fase mais importante na 
montagem da série é o estabelecimento das 
condições iniciais e expandir a série em tor-
no de um ponto, o ponto de expansão, neste 
caso o centro da projeção.

Condição 2 – O meridiano de origem se-
rá considerado um círculo máximo, assim a se-
ção reta do cilindro tangente será um círculo11 

11 Caso fosse imposta a condição de que o meridiano de tangência fosse uma elipse, a seção reta do cilindro 
tangente seria elíptica, como foi feito por Gauss, em 1822, ao construir sua projeção conforme. [Nota do autor].

complexa entre a variável dependente e a 
variável independente no plano isométrico, 
como representada abaixo.

origem e do meridiano do ponto a repre-
sentar na carta de Cassini, tal que Dλ = 
λ-λ0, onde λ0 é a longitude do meridiano 
de origem.

A equação anterior ficará assim:

Condição 1 – Na carta de Cassini, 
ao longo do meridiano de origem, ou se-
ja, quando y = 0 implicará em Δλ = 0 e  
φ0 = ω0  (Ver Figura 5).  Desta maneira a 
equação (25) fornece o arco de meridiano 
na carta de Cassini desde o equador até 
o paralelo do ponto origem (Observatório), 
ou seja:

e o comprimento do arco de  meridiano de 
tangência desde o equador até o paralelo do 
Observatório será dado pela expressão abaixo:
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 (28)

 (29)

 (30)

 (31)

 (32)

Então, o elemento de meridiano dm será:

Portanto,

Levando (22) e (28) na expres-
são (27), teremos a primeira derivada a 

A montagem da série de MacLaurin tomando como ponto de expansão o centro da 
projeção o Observatório, é:

Considerando os valores resultantes das condições iniciais impostas, repetidos abaixo:

Lembrando que i2 = -1 e que  Dλ = 
λ = λ0  está expresso em radianos para 
homogeneizar a expressão. (Dλ é muito 

pequeno na presença de 2π). Agrupando 
e separando as partes real e imaginária 
da série, teremos:

ser colocada na expansão em série de 
MacLaurin, ou seja:
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A segunda derivada será calculada detalhadamente a seguir. (Derivada de um produto).

Pela regra da cadeia:               

Sendo

O segundo fator da regra da cadeia é obtido considerando:

Assim, a segunda derivada será, após simplificar e colocar  

Multiplicando e dividindo por 2 o se-
gundo membro da segunda derivada e 

Logo, 

 (33)

 (34)

 (35)

;

 (36)

, então, 

lembrando que sen2j = 2senjcosj, a se-
gunda derivada toma a seguinte forma:
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As demais derivadas são obtidas de modo análogo sendo a terceira e a quarta apresentadas 
prontas, abaixo.

Levando as expressões das derivadas na lei da projeção, vem:

Sendo     a excentricidade segunda do elipsoide e a e b os raios equatorial e polar, 
respectivamente.

Usando um elipsoide, Cassini III (estamos 
supondo que ele fez isto) e os países que usaram 
sua projeção devem ter dividido a região em fai-
xas de longitude quando a extensão da região a 
mapear era grande, tal como a França, e impon-
do o meridiano central de cada faixa como sendo 

Onde M e N são, respectivamente, o raio 
de curvatura da seção meridiana e da seção 

 (37)+ ..+ 

..+ 

... + 

... 

um círculo ao qual o cilindro seria tangente. Cada 
faixa seria um sistema de coordenadas indepen-
dente e o meridiano central seria o eixo de re-
ferência. As expressões analíticas simplificadas, 
usadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 
− DHN, da Marinha do Brasil, são dadas abaixo:

normal perpendicular à seção meridiana, no pon-
to de latitude j considerado e repetidas abaixo:
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 e Dλ = λ-λ0 , sendo  λ0  a longitude do me-
ridiano de origem e  λ  a longitude do ponto 
considerado.

Ao se adotar este método, na verdade 
Cassini III e os demais países estariam usan-
do uma projeção de Cassini modificada, pois 
ao deduzir as suas expressões analíticas 
usando a função de variável complexa usaram 
um sistema de coordenadas intermediário ao 
criar um sistema isométrico com a variável de 
Mercator v. O sistema de projeção resultante 
tem a propriedade de conformidade (não de-
forma os ângulos medidos na superfície da 
Terra). Na sua versão original, a projeção de 
Cassini não deforma os comprimentos medi-
dos ao longo de círculos máximos perpendi-
culares ao meridiano origem.

Vale lembrar que um caso semelhan-
te ocorreu quando Mercator, em 1569, intro-
duziu uma modificação na projeção cilíndrica 

Portanto, constata-se que, no século 
XVIII, na França de Euler, Lagrange, Lam bert 
e Cassini II e III, praticamente se criou a proje-
ção conforme de Gauss. A única diferença foi 
a maneira de calcular o comprimento do arco 
de meridiano desde o equador até o centro de 
projeção.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

Há casos na implantação da rede de trian-
gulação e na execução de métodos topográfi-
cos que a fisiografia do terreno impõe configura-
ções muito desfavoráveis para os triângulos. Isto 
resulta em ângulos muito pequenos (menores 
do que 30°) ou muito grandes (maiores do que 

12Gauss desenvolveu o integrando por meio da série binomial de Newton e, depois, integrou termo a termo 
do polinômio obtido. [Nota do autor].

equidistante de Eratóstenes. Mercator defor-
mou o arco de meridiano na razão direta da 
deformação do arco de paralelo da projeção 
de Eratóstenes. Criou assim uma projeção de 
Eratóstenes modificada. Esta projeção modifi-
cada passou a ser conhecida como projeção 
de Mercator e ficou com a propriedade de con-
formidade. A projeção original, de Eratóstenes, 
não deformava os comprimentos dos arcos de 
meridiano e, por sua vez, a modificada não de-
formava os ângulos.

 No século XIX, em 1822, o matemático 
e geodesista alemão Gauss adotou este méto-
do, mas com a diferença de usar o meridiano 
central da faixa de longitudes como uma elipse. 
Logo, o elipsóide de Gauss tinha uma seção 
elíptica. O comprimento do arco de meridiano 
medido desde o equador até o paralelo do cen-
tro de projeção era o comprimento de um arco 
de elipse dado pela expressão abaixo12:

150°), que acarretam uma grande taxa de va-
riação da função, diminuindo, assim, a precisão 
de cálculo, quando a quantidade de algarismos 
significativos das Tábuas de logaritmos é cons-
tante. O mesmo vale para ângulos próximos 
múltiplos de 90°, que torna muito grande a taxa 
de variação da tangente. Para evitar essas situ-
ações, há hidrógrafos, engenheiros cartógrafos, 
astrônomos e matemáticos que preferem usar o 
desenvolvimento em série das funções envolvi-
das na resolução dos problemas.

Na análise da projeção de Cassini, 
Bouasse (1919) não entra no mérito do uso das 
expressões matemáticas na forma de séries in-
finitas, mas esta ferramenta de cálculo já esta-
va disponível em meados do século XVII e no 
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século XVIII. Portanto, conclui-se que é válida a 
especulação de como seria a lei da projeção de 
Cassini, se tivesse sido usado o desenvolvimen-
to em série de MacLaurin. Mucio Piragibe em 
Bakker (1965), aponta para o uso da função de 
variável complexa na dedução das expressões 
matemáticas da projeção de Cassini. A introdu-
ção do atributo modificada é feita pelo autor des-
te artigo, pois a projeção original de Cassini ti-
nha propriedades de equidistância ao longo dos 
círculos máximos transversais aos meridianos 
e, após ser deduzida por uma função de variável 
complexa, isto a torna uma projeção conforme. 
Desta maneira, pode-se concluir, também, que 
a projeção de Cassini modificada é precurso-
ra da projeção conforme de Gauss, criada em 
1822, na Alemanha.

A última consideração a ser feita é que 
este artigo pode contribuir para a formação 
profissional de hidrógrafos e de engenheiros 
cartógrafos na medida que incentive que o con-
teúdo programático das disciplinas Geodesia 
e Projeções Cartográficas privilegie a análi-
se de métodos e instrumentos usados nos 

levantamentos de apoio à construção de cartas, 
quer topográficas, quer náuticas. Além disso, 
o autor é de opinião  que o aluno deve deduzir 
as fórmulas inerentes à solução dos problemas 
a serem resolvidos com o propósito de criticar 
aquelas que já tiverem sido alcançadas pelo 
tempo, ou que sejam mais compatíveis com as 
novas tecnologias de medição e/ou de cálculo. 
Vale lembrar que, no Nível de Competências 
estabelecido pelo OHI-FIG para os Hidrógrafos 
classe A, o ensino das disciplinas Geodesia e 
Projeções Cartográficas (Map Projections) de-
ve ser levado ao nível de análise e síntese, ou 
seja, a um maior grau de detalhamento teórico. 
Um bom curso deve preparar os seus alunos a 
saber resolver os problemas e não somente en-
siná-los a operar os softwares que resolvem os 
problemas. Quero acrescentar que uma destas 
orientações não exclui a outra.

Outra atitude profissional que se quer 
despertar com este artigo é a transferência 
da  aprendizagem, pois o avanço da ciên-
cia e da tecnologia exige do profissional um 
aprendizado contínuo.
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vIII - efemÉrIdes HIdrográfICAs

Em janeiro e setembro, a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN) realizou 
a 5ª e 6ª Campanha de Doação de Sangue, respectivamente, em parceria com o Hospital 
Naval Marcílio Dias, demonstrando assim uma continuidade da prática. A 5ª campanha foi um 
sucesso, tendo sido obtidas 76 bolsas de sangue, e na 6ª campanha foram obtidas 32 bolsas 
de sangue, em um total de 44 doadores voluntários. 

No período de janeiro a setembro, a Divisão de Prefeitura e a equipe de Metalurgia 
prontificaram 5 defensas tipo Yokohma. Tal fato reveste-se de grande importância devido à 
complexidade da faina e, sobretudo, da economia gerada para a Marinha, tendo em vista o 
alto valor do equipamento e uma vez que todo o material utilizado na confecção da defensa 
foi reutilizado ou doado. 

No período de 04 a 19FEV, as Forças Armadas participaram da importante campanha 
governamental de combate ao mosquito Aedes Aegypti, com participação de militares da Base 
de Hidrografia. Na ocasião, foram impressos no Departamento Industrial Gráfico da BHMN 
cerca de 2 milhões de panfletos informativos para a campanha de combate ao Aedes Aegypti. 

No dia 21MAR, a BHMN realizou a 2ª Corrida e Caminhada comemorativa às Olimpíadas 
Rio 2016, buscando o congraçamento e a higidez física dos militares e servidores civis. 

De 21MAR a 11ABR, a Divisão de Saúde da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói 
realizou o Programa “A saúde vai até você”, projeto que tem como objetivo avaliar e criar um 
censo sobre medidores de saúde importantes para vida e cotidiano dos indivíduos, medidores 
esses que podem ser avaliados e servirem como indicadores de qualidade de vida. 

No dia 29MAR, o Navio Polar “Almirante Maximiano” e o Navio de Apoio Oceanográfico 
“Ary Rongel” concluíram a 34º Operação Antártica (OPERANTAR XXXIV). Após um Período 
de Manutenção Geral (PMG), no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), os Navios 
antárticos iniciaram, em outubro, a Comissão OPERANTAR XXXV. 

No dia 12ABR, no auditório da Caixa Econômica Federal, a BHMN recebeu do Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA – o reconhecimento de 
Gestão no Nível 4, válido até abril de 2017. 

No período de 27ABR a 30OUT, o NOc “Antares” realizou um Período de Docagem de 
Rotina (PDR), na Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ). Além dos serviços típicos de doca-
gem, o PDR foi importante para que fossem realizadas as inspeções necessárias visando à 
postergação da baixa do meio, que estava prevista para o ano de 2017. 

No dia 09MAI, foi realizado o 1º concurso de Fotografias da Base de Hidrografia da 
Marinha em Niterói, cujo tema foi “Um olhar diferenciado sobre a Base”, com premiação para 
os 1º, 2º e 3º lugares. 

No 2º trimestre de 2016, a BHMN, em conjunto com a DHN, DSAM, IPQM e CHM 
concluiu no com êxito, os estudos sobre a certificação do CISNE (Centro de Integração de 
Sensores e Navegação Eletrônica). Com isso, foi possível solicitar junto ao IPQM a confecção 
de uma proposta técnica orçamentária para a produção em série de 10 unidades do CISNE 
que serão instalados em Navios da MB, além dos atuais instalados, que já apresentam de-
sempenho satisfatório.

No dia 06JUL, foi inaugurado, nas dependências do Grupamento de Navios 
Hidroceanográficos, o Espaço Recreativo “Barão de Teffé”, com a finalidade de promover um 
momento de lazer e descontração para a tripulação.



DHN  –  Diretoria De HiDrografia e Navegação 

148

Calendário 2016

No dia 19JUL, o Diretor de Hidrografia e Navegação assinou o Ato de Aprovação do III 
Plano Cartográfico Náutico Brasileiro, que consolidou os planos cartográficos existentes e 
previstos, de modo a orientar o processo de atualização cartográfica adotando uma série 
de premissas, dentre as quais se destacam: a Segurança da Navegação, a padronização 
de escalas, o foco na navegação comercial e a redução da superposição entre as cartas.

Nos meses de agosto e setembro, ocorreu a Participação de Meteorologistas nos 
JO/JP/Rio 2016: a DHN cedeu dois Oficiais Meteorologistas do Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM) para apoiarem as competições de iatismo durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos. Os Oficiais ficaram sediados no Escritório de Meteorologia, na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, e trabalharam em conjunto com meteorologistas de outras instituições 
nacionais.

No dia 09SET, foi comemorado o transcurso do 40° aniversário de incorporação do 
NHoF “Almirante Graça Aranha”. Em quatro décadas de existência, o “Glorioso Aranha” 
realizou diversas comissões no Brasil e no exterior, perfazendo um total de 305.000 milhas 
náuticas e 2.195 dias de mar, além da honrosa marca de 17 faróis construídos ao longo de 
sua singradura.

No dia 31OUT, o Grupamento de Navios Hidroceanográficos completou 20 anos de 
criação. Como eventos comemorativos foram organizados um Simpósio com a presença 
de ex-comandantes do Grupamento, uma corrida rústica para toda tripulação do Complexo 
Naval da Ponta da Armação (CNPA) e uma cerimônia militar.

No mês de outubro, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) 
realizou a entrega ao CHM da versão beta do Programa “CARGO” para fase final de testes 
e ajustes. O “CARGO” foi desenvolvido por meio do Termo de Cooperação PROCEAN e 
será utilizado na qualificação de dados oceanográficos.

Ainda no mês de outubro, foi concluída a implementação de uma estação do 
GEONETCast Américas, sistema de disseminação de informações por satélite, em 
tempo quase real, projetada para distribuir dados observados, da superfície, da atmos-
fera, metadados e para emprego na previsão do tempo. Esse projeto é liderado pela 
Administração Nacional da Atmosfera e Oceanos dos Estados Unidos (NOAA), tendo o 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) como coordenador 
no Brasil. Esse novo sistema substitui o EUMETCAST que está encerrando as atividades 
para as Américas no final de 2017.
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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 di-
mensões, com recursos naturais incalculáveis e com uma biodiversidade 
maior do que a da “Amazônia Verde”.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, cujo limite exterior é de 
200 milhas náuticas, tem uma área oceânica aproximada de 3,5 mi-
lhões 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 quanti-
dade 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 ma-
rítima, poucos se dão conta da magnitude que isso significa. O co-
mércio exterior movimenta muitos portos nacionais nas atividades de 
importação e exportação. Por outro lado, é do subsolo marinho, no 
limite da ZEE, mas, futuramente, no limite da Plataforma Continental 
estendida, que o Brasil retira a maior parte de seu petróleo e gás 
natural, elementos de fundamental importância para o desenvolvi-
mento do País.

Além disso, a atividade pesqueira é outra potencialidade da “Amazônia Azul”. No mundo, o pescado 
representa valiosa fonte de alimento e de geração de empregos. No Brasil, a aquicultura é o principal ma-
cro-vetor da produção pesqueira, com o cultivo de espécies em fazendas no litoral e em águas interiores.

Existem, ainda, potencialidades menos tangíveis, como os re-
cursos minerais marinhos, a biotecnologia marinha e os nódu-
los 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, descobrir 
a diversidade biológica, o potencial biotecnológico e energéti-
co e os recursos minerais no fundo dos mares.

MISCELÂNEA
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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 José Costa Filho, foi o 
1º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2016.

O quadro acima, de autoria de Ivonésio Ramos da 
Silva, foi o 2º colocado da Gincana de Pintura da 

DHN, em 2016.

O quadro acima, de autoria de Leonardo 
Medeiros de Jesus, foi o 3º colocado da Gincana 

de Pintura da DHN, em 2016.

13ª Gincana de Pintura
2016 do CNPA 

MISCELÂNEA
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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
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