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publicado trabalhos técnicos produzidos e realizações do ano de 2017.

ANTONIO FERNANDO GARCEZ FARIA
Vice-Almirante
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PROFERIDA PELO CAPITÃO DE MAR E GUERRA (RM1)
ALBERTO PEDRASSANI COSTA NEVES

I – AULA INAUGURAL PARA A 70  
TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

HIDROGRAFIA PARA OFICIAIS (CAHO)

Prezado Almirante Palmer, prezado 
Almirante Olsen, senhoras e senhores, alu-
nos e mestres, instrutores do CAHO, muito 
bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agra-
decer a oportunidade oferecida pelo Diretor 
de Hidrografia e Navegação, Almirante 
Olsen, honrando-me com esse convite pa-
ra me dirigir a tão seleta audiência. Além 
da honra é uma grande felicidade. Quando 
venho à DHN, sinto-me sempre em casa. 
Jamais pensei ou me senti não pertencendo 
a este lugar. Isso é uma honra para mim. 

Eu vou começar esta aula inaugural do 
ponto onde parei em 2010, quando proferi a 
Aula Inaugural para a 63ª Turma do CAHO, 
ocasião em que descrevi brevemente mi-
nha carreira na Marinha. Essa aula me deu 
a oportunidade de revisitar o meu currículo, 
a minha vida naval. Eu acho que propiciei 
bons momentos e boas risadas aqui quan-
do contei diversos e inúmeros fatos navais. 
Hoje, infelizmente, não tenho tantas pérolas 
ou fatos navais para contar, pela natureza do 
meu trabalho. Minha intenção é contar um 
pouco sobre a Hidrografia e a Cartografia 
em nível nacional e em um contexto inter-
nacional. Eu vou começar falando um pouco 
sobre a retrospectiva da DHN. Uma rápida 
análise de onde estamos e qual a situação 
hoje. Vou focar nos desafios, nas perspecti-
vas, nos desenvolvimentos que observo em 
minhas viagens pelo mundo e tentar passar, 
sucintamente, a noção de como é impor-
tante se preparar profissionalmente. Essa 
será a conclusão dessa aula, com alguns 
conselhos aos jovens oficiais para que se 

preparem não só para a vida de hidrógrafo 
na Marinha, mas para a vida de um hidrógra-
fo para uma existência inteira. 

Embora o foco seja Hidrografia e 
Cartografia Náutica, eu gostaria de lem-
brar que a Meteorologia, Oceanografia, 
Sensoriamento Remoto, Sinalização Náutica 
e todas as áreas afins da DHN são igualmen-
te importantes e merecem respeito. Eu vou 
me concentrar em Hidrografia simplesmente 
porque essa é a área na qual eu tenho pas-
sado mais tempo nos últimos anos. 

Uma breve retrospectiva da DHN. 
Não vou entrar em detalhes, pois a história 
é muito rica – pode ser visitada em diver-
sas publicações na internet. Eu vou apenas 
citar alguns pontos fundamentais e depois 
fazer um salto até o presente. 

A Hidrografia, como nós conhece-
mos, começou basicamente com as mis-
sões francesas no início do Império. Antes, 
a Hidrografia era feita quase artesanal-
mente e os levantamentos eram baseados 
na necessidade dos navios de passarem 
pela costa em atividades comerciais, mas 
não existia o levantamento sistemático. O 
Almirante Mouchez e os seus antecesso-
res começaram efetivamente a fazer o le-
vantamento sistemático da costa Brasileira 
e dos principais rios. 

Em seguida, começam os trabalhos 
do nosso patrono, Comandante Vital de 
Oliveira. Na metade do século XIX, ele to-
mou nas mãos a tarefa e empreendeu enor-
me esforço. O levantamento sistemático pela 
primeira vez organizado por um brasileiro. E 

a
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é por esse motivo, que em 28 de setembro, 
celebramos o Dia do Hidrógrafo, em home-
nagem ao Comandante Vital de Oliveira.  

Neste momento, gostaria de fazer um 
parêntese para dizer que esse é o único 
herói com nome na DHN. Todos os outros 
heróis que aqui trabalham no dia a dia, que 
se dedicam, que devotam seu tempo, seus 
esforços são anônimos. Todo o trabalho 
na DHN é anônimo. Então, jovens oficiais, 
convém lembrar que a DHN não é um pal-
co para promoção pessoal, não o é. A DHN 
é um palco para o trabalho coletivo e todos 
que aqui trabalham são heróis, em espe-
cial, registro meu agradecimento pessoal a 
uma classe de heróis particulares que são 
os mestres, professores-instrutores da DHN, 
que contribuem sobremaneira para a preser-
vação desse heroísmo na DHN. 

Em seguida à morte do nosso pa-
trono, Comandante Vital de Oliveira, a 
partir de 1866, ocorrem as criações da 
Repartição Hidrográfica, Repartição de 
Faróis e Repartição de Meteorologia, for-
mando o que hoje conhecemos como DHN. 
Um marco extremamente importante nesta 
trajetória da DHN é a criação do Curso de 
Aperfeiçoamento para Oficiais, em 1933, 
elevando o conhecimento em Hidrografia e 
nas áreas afins a um novo patamar, refor-
çando aquilo que anteriormente mencionei 
sobre meus heróis e a importância dos mes-
tres e instrutores, que são os guardiões do 
conhecimento e de sua transmissão. São 
aqueles que, no dia a dia, recebem novas 
turmas e, agora, recebem os jovens oficiais 
que aqui se apresentam. Fico extremamen-
te feliz de ver uma candidata à hidrógrafa 
nesta turma. É uma luta da Organização 
Hidrográfica Internacional para abrir mais 
oportunidades para as mulheres no meio 
hidrográfico. E esses professores então, 
trabalharão com vocês do mesmo modo 
que fizeram desde 1933: a transmissão do 
conhecimento, a preparação para as lides 
hidrográficas e a vivência do dia a dia. São, 

e deverão ser sempre, os pontos de referên-
cia no futuro. Aquelas pessoas que vocês 
podem visitar, revisitar, com quem tirar dúvi-
da, colaborar e continuar esse contato. 

Um outro fato relevante nessa busca 
da excelência na criação e na transmissão 
do conhecimento na DHN ocorreu com o 
reconhecimento dos cursos de Hidrografia 
nas Categorias "A" e "B" pelo Comitê 
Internacional de Normas de Competência 
para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos em 
1993. O nosso curso de Hidrografia, que já 
era de excelente nível, acertou o compasso 
em relação ao que se ensina na comunidade 
internacional em termos das competências 
esperadas. Tanto o curso de hidrografia pa-
ra oficiais como para sargentos da DHN são 
cursos que têm o mesmo padrão de qualida-
de que é ensinado em universidades e insti-
tuições pelo mundo afora. 

Elemento importante da retrospecti-
va das lides hidrográficas desde os tempos 
do Almirante Mouchez até os dias de hoje 
é o salto tecnológico para a realização da 
batimetria, que era feita com o fio de pru-
mo, passou pelo ecobatímetro monofeixe, 
até chegar ao ecobatímetro multifeixe. Essa 
imagem introduzida pela NOAA (Figura 1), 
que hospeda o serviço hidrográfico america-
no, ilustra essa transição do fio de prumo, 
avançando pelo ecobatímetro monossonda, 
até chegar ao ecobatímetro multifeixe.

.
 

Fig. 1 – A evolução dos aparelhos de sondagem 
(Fonte: Serviço Hidrográfico Americano – NOAA).
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Não se trata apenas do aumento da 
cobertura, mas de uma mudança na própria 
estratégia de coleta de dados, que se acelera 
e permite que o volume de dados seja muito 
maior, com elevada riqueza de conhecimen-
tos. Com o fio de prumo o navio tinha que 
parar para coletar informação. Demorava pa-
ra se posicionar. Por exemplo, alguns navios 
não necessitam mais parar para monitorar o 
perfil de velocidade do som, como é o ca-
so do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico 
Vital de Oliveira, equipado com um perfila-
dor de navio em movimento. 

Outro salto muito importante ocorreu 
com a tecnologia para posicionamento. Pode 
parecer estranho, mas no passado se fazia 
o posicionamento com o uso de canhão. O 
Alte Mouchez colocava em terra dois tripu-
lantes medindo tempo. O navio disparava 
um tiro de canhão e os dois tripulantes me-
diam o tempo decorrido entre o avistamento 
do tiro até escutarem o som do disparo do 
canhão. Com o tempo, conhecida a veloci-
dade do som, se calculava a distância e se 
posicionava então o navio no momento em 
que era efetuada a prumada.

O terceiro grande salto a mencionar 
é a própria evolução da carta náutica, ini-
cialmente em papel, que deixou de ser feita 
manualmente com rascunho para ser feita 
de forma sistemática, em offset, depois em 
impressão sob demanda, até chegarmos 
hoje na carta náutica eletrônica. A Figura 
2 representa a mesma região: acima, um 
fac-símile de uma carta em papel e abaixo, 
uma carta eletrônica.

Seguramente vocês vão ter contato ao 
longo do curso com essas diferenças, princi-
palmente do seu desenvolvimento. Eu tenho 
que admitir que, como um velho marinheiro, 
eu prefiro a carta em papel, que me é agra-
dável aos olhos. Mas reconheço as vanta-
gens do emprego da carta eletrônica com o 
seu automatismo, com seus alarmes, com as 
suas facilidades. Mas, na minha humilde opi-
nião, a carta em papel deve seguir seu rumo 

apoiando aqueles que preferem o papel à 
carta náutica eletrônica. Até porque um po-
bre pescador remando em um bote pode não 
ter acesso aos recursos eletrônicos. 

Nessa retrospectiva, gostaria de ter-
minar com uma frase do Almirante Roxo 
Freitas na sua Aula Inaugural para o CAHO, 
em 1973. Essa aula é extramente rica em 
ensinamentos, recomendo sua leitura aos 
que ainda não o fizeram. Então o Almirante 
Roxo Freitas, conhecido como PIRF, dizia: 
não altere nem mova nada sem antes pro-
curar saber dos que os antecederam, as 
razões que os levaram a adotar as linhas 
de ação que lhes pareciam erradas ou ul-
trapassadas. O segredo do êxito da DHN 
reside na continuidade de ação dos que por 
aqui passaram e na coordenação que sem-
pre existiu entre as várias gerações que se 
sucederam. Então, para os que algum dia 
tiverem uma ideia brilhante e acharem que 
tudo está errado, parem, desconfiem, pois 
pode haver a possibilidade de o errado ser 
o dono da ideia brilhante. Não quero com 
isso dizer não à inovação. Então, procurem 
primeiro pesquisar e estudar os impactos. 
Existem arquivos técnicos, existem as ge-
rações que aqui passaram. Podemos ver 

Fig. 2 – Cartas em papel e eletrônica.



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

11

AULA INAUGURAL

neste auditório nobres hidrógrafos que aqui 
permanecem ao passarem para a reserva, 
trabalhando em prol da DHN, e isso é de ex-
tremo valor. Durante a minha permanência 
no serviço ativo na DHN, inúmeras foram 
as vezes que procurei Oficiais e Praças da 
reserva, assim como os mestres e os ins-
trutores, para saber um pouco da história e 
entender o desenvolvimento da DHN. 

Passando ao momento atual, eu gos-
taria de chamar atenção para a missão da 
DHN, que tem dois pilares: um civil e um 
militar. A missão, como já devem saber, é 
apoiar a aplicação do Poder Naval, garantir 
a segurança da navegação, principalmen-
te sua qualidade, e apoiar a pesquisa nos 
mares brasileiros e instituições que têm 
relevância para a Marinha e para o País. 
Conhecer esses três componentes é de 
extrema importância para tudo que forem 
fazer como hidrógrafos. Lembrem-se sem-
pre deles. Significa o porquê deve ser feita 
alguma atividade.

Passos importantes foram dados ao 
longo dos anos com a identificação da ne-
cessidade de melhorar a capacidade técnica 
dos quadros de seus Oficiais, Praças e pro-
fessores. Isso tem ocorrido na forma de cur-
sos, seminários, participação em eventos, 
tanto no país como no exterior. Essas ativi-
dades causam saltos na qualidade, ao incor-
porarmos aspectos de outras instituições e 
completarmos elementos do conhecimento 
que não estão presentes na DHN. É digno 
de nota também que, diferente do Exército 
e da Força Aérea, a Marinha decidiu não ter 
um instituto militar como o Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e o Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), respectivamente, que 
são cursos de formação de Nível Superior, 
Mestrado e Doutorado. A Marinha decidiu, 
assim, por entender que, quando envia 
Oficiais para outras instituições militares ou 
civis, dentro e fora do País - novas ideias 
e capacitações vão ser abordadas, contri-
buindo para aprimorar o conhecimento. 

Extremamente importante é, também, 
a cooperação com outras instituições. A 
DHN não trabalha sozinha, mas coopera 
com instituições dentro da Marinha, com 
instituições nacionais fora da Marinha, co-
mo o Ministério dos Transportes, Ministério 
de Ciência e Tecnologia, agências de finan-
ciamento, autoridades portuárias, hidrovias, 
dentre outras, e com instituições interna-
cionais, como a Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI), a Associação 
Internacional de Sinalização Náutica (IALA) 
e com outros países.

Extremamente importante é essa 
projeção da DHN em nível nacional para 
mostrar a relevância da Hidrografia e das 
ciências afins no auxílio à obtenção de re-
cursos. A DHN consegue atrair recursos 
de agências de financiamento, de outros 
órgãos governamentais, da Petrobras, 
da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), que identificam a quali-
dade e a relevância do trabalho da DHN. 
Isso é extremamente importante.

Lembro-me de um caso curioso, em 
2002, quando fizemos a primeira proposta 
para um projeto de pesquisa, o Projeto Barra 
Norte, para obtenção de recursos externos, 
juntamente com a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Fizemos um relatório 
que foi enviado para a Superintendência de 
Segurança da Navegação (CHM-30) - eu ser-
via na Divisão de Previsão Numérica (CHM-
13) - explicando que a modelagem numérica 
poderia ser empregada como ferramenta 
para ajudar a modelagem da propagação da 
onda de maré para redução de sondagens 
na Barra Norte, conhecida por sua dificulda-
de. Esse relatório ficou durante meses sem 
ser notado. Um dia, o Comandante Meireles, 
Assessor do CHM-30, ligou e perguntou-
-me: Careca (por algum motivo que desco-
nheço ele sempre tratou-me assim), o que 
você quer com esse projeto? “Comandante, 
eu quero recursos da FINEP para o proje-
to”. Apesar da incerteza em apresentar pela 
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primeira vez um projeto de pesquisa, a este, 
junto com a UFRJ, foi aprovado, e  conse-
guimos os primeiros recursos para o Projeto 
Barra Norte. O Comandante Augusto, 
Diretor do Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), participou dos primeiros momentos 
desse projeto, também apoiado por diversos 
Oficiais do CHM. Esse foi o primeiro proje-
to no qual conseguimos aplicar a proposta 
direta da DHN/CHM como Instituição de 
Pesquisa. Graças ao bom entendimento do 
Comandante Meireles. É uma pena que ele 
não está mais presente entre nós para rece-
ber essa homenagem. 

Às vezes, não nos damos conta de 
como a DHN evoluiu. Olhando para o perío-
do de 1998 até hoje, a Hidrografia Brasileira 
deu um salto em vários níveis, liderada pe-
la DHN. Deu um salto tecnológico imenso. 
E isso se reflete em duas coisas: primeiro, 
na qualidade do que a DHN faz e segundo, 
na resposta às necessidades do País e de 
outras organizações. Esse salto tecnológi-
co ocorreu nos navios, nos equipamentos, 
nos ecobatímetros, no processamento, etc. 
Quando eu fiz o curso de aperfeiçoamen-
to em Hidrografia não existia ecobatímetro 
multifeixe, mas havíamos recebido o primei-
ro sonar de varredura lateral (SVL). O SVL 
era difícil de operar, com qualidade bastante 
incipiente, cujo cheiro do papel fazia marear 
até os mais nobres nautas.

Começamos então a evoluir. Os eco-
batímetros mais modernos vieram, SVL mais 
modernos, ecobatímetros multifeixe de me-
lhor qualidade, e seguimos evoluindo até ter-
mos uma rede extremamente bem preparada 
de navios que atendem as tarefas da DHN. 
Essa capacitação ocorreu também em uma 
parte de processamento das informações hi-
drográficas, na cartografia náutica e em ou-
tras áreas, como mencionei, na Modelagem 
Numérica, Precisão do Tempo, Sinalização 
Náutica, Geodésia, Oceanografia. Tudo isso 
reflete os passos anteriores, quando men-
cionei o trabalho da DHN e a cooperação. 

Quando falo de salto tecnológico 
gostaria de ilustrar com o NPqHo Vital de 
Oliveira (Figura 3), um navio de última ge-
ração. A pergunta é: cumprimos a missão e 
descansamos? A resposta, claro, é não. E 
não, porque os desafios são cada vez maio-
res, cada vez com maior impacto, e deman-
dam mais trabalho, mais atenção. 

Fig. 3 – NPqHo Vital de Oliveira.

Vamos então às perspectivas e desa-
fios, para o que peço extrema atenção, por-
que esses são os potenciais desafios que 
vão enfrentar como Oficiais hidrógrafos. São 
com essas ideias, com esses desafios que 
em um dado momento vão se deparar, e a 
preparação é necessária. Um elemento que 
eu gostaria de realçar é a “Curva da dupli-
cação do conhecimento” que foi definida por 
Buckminster Fuller, um designer, nascido no 
final de 1800. Ele notou que, até 1900, o co-
nhecimento dobrava a cada século. Depois, 
quando chegou o fim da Segunda Guerra, 
o desenvolvimento foi tão grande que o co-
nhecimento passou a dobrar a cada 25 anos. 
O conhecimento hoje, em média (havendo 
vários tipos de conhecimento em áreas di-
versas) dobra a cada 13 meses. A previsão 
da IBM é que esse conhecimento vá dobrar 
a cada 12 horas. O uso de ferramentas tra-
dicionais de aprendizado, da manipulação 
de dados, não serve mais. É passado. Nós 
temos que nos capacitar para filtrar o que é 
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realmente importante, porque perder-se no 
meio de tanta informação é a coisa mais fácil 
que pode acontecer. Então tenham em mente 
a necessidade de desenvolvimento, da capa-
cidade intelectual, é por isso que vocês estão 
num curso de Categoria “A”. Visando desen-
volver a capacidade analítica e de raciocínio 
dos senhores. 

Outro desafio que nos atinge é quanto 
ao desenvolvimento tecnológico. Um artigo 
da revista Exame de 2005, diz o seguinte 
sobre a estratégia do oceano azul, que é 
estratégia para o mar: a sobrevivência de-
pende da inovação. Fazer todo dia a mes-
ma coisa é o caminho errado. A estratégia 
do Oceano Azul mostra que produtos e 
serviços únicos podem tornar a concor-
rência irrelevante. Significa que, algum dia, 
alguém pode tomar nas mãos a iniciativa 
de produzir cartas náuticas, prover servi-
ços hidrográficos e promulgar previsão do 
tempo, e alguém perguntar: “mas por que 
a Marinha está fazendo isso?”. A resposta 
é: “a Marinha está fazendo e vai continu-
ar fazendo, porque a Marinha se antecipa, 
prepara-se e se capacita. E no futuro, esse 
ciclo estará nas mãos de vocês, que ago-
ra começam, e está nas mãos dos nossos 
instrutores, mestres e professores, que são 
encarregados de transferir esse conheci-
mento até vocês.” 

Alguns pontos sobre os quais iniciati-
vas existem que podem tornar nosso servi-
ço irrelevante? O Google Earth, por exem-
plo, começou a representar seus mapas 
com qualidade medíocre. Já fizeram acordo 
com a GEBCO (o projeto da  Organização 
Hidrográfica Internacional e da Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental para o 
mapeamento dos oceanos) e com alguns 
governos, já começaram a coletar dados, 
já têm proposta de ter navios e plataformas 
para coletar dados. Um dia, alguém vai pe-
dir recursos para levar um navio ao meio do 
oceano para coletar dados e vão perguntar: 
“mas para quê?”.

Larry Mayer, Co-Diretor do Centro 
de Mapeamento Costeiro e Oceânico da 
Universidade da Nova Brunswick, um alto 
assessor do meio ambiente junto ao pre-
sidente no Congresso Americano, contou 
uma história durante o Fórum para o Futuro 
do Mapeamento do Fundo dos Oceanos, 
em Mônaco, em 2016. Ele foi ao Congresso 
conversar com um senador extremamente 
engajado em assegurar recursos para as-
suntos do mar, explicar que era importante 
investir mais recursos para mapear todo o 
fundo do oceano. Esse senador apontou pa-
ra o mapa gerado pelo Google e perguntou: 
“mapear o quê? Está tudo mapeado”, repre-
sentando o que efetivamente a população 
em geral percebe sobre o conhecimento do 
mar. A população não sabe, talvez muitos 
na audiência também não, que a maior par-
te das profundidades apresentadas no ma-
pa da GEBCO, que é utilizado no Google 
Earth, são obtidas indiretamente de medi-
das de altimetria. Mais de 90% do fundo 
dos oceanos jamais foram sondados. Nós 
temos melhores mapas de Marte, da Lua e 
de Vênus do que dos nossos oceanos. 

O fundo do nosso oceano é uma in-
cógnita. As áreas costeiras, nos melhores 
casos foram mapeadas em menos de cin-
quenta por cento. Só que essa informação 
não chega ao público. Nós preferimos apre-
sentar mapas bonitos, cartas elegantes, 
mas não dizemos quais os problemas, que 
existem cartas náuticas com profundidades 
levantadas pelo Capitão Cook (explorador 
inglês, 1728-1779), que o mapa da GEBCO 
tem profundidades que foram estimadas a 
partir de altimetria de trinta anos atrás. A 
estratégia tem que ser avançar, identificar 
esses desafios, antecipar e trabalhar para 
mostrar a relevância da Hidrografia. 

Outro exemplo é o Seabed Markup 
Language, um sistema desenvolvido pelas 
indústrias de óleo e gás, que identificaram 
que não existiam normas para entregar o 
produto dos levantamentos. Nós temos aqui 
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as nossas instruções especiais, só que isso 
não existe em escala mundial e atende ape-
nas às necessidades da DHN. Então, essas 
organizações que trabalham com muito di-
nheiro, como é o caso das de óleo e gás, 
chegaram à conclusão que elas tinham que 
financiar sua própria norma. E contrata-
ram então o Consórcio Geoespacial Aberto 
(OGC) para desenvolver um pacote de nor-
mas para atender às especificações e às 
necessidades desse setor da indústria. E 
isso tem acontecido em várias outras áreas. 

Setores têm identificado que a hidro-
grafia e cartografia não os atendem e es-
tão desenvolvendo novos passos. Há, por 
exemplo, as cartas eletrônicas de portos 
que têm a precisão centimétrica para permi-
tir que a Unidade Portátil do Prático (PPU) 
auxilie o prático a atracar o navio com se-
gurança. São exemplos de como os hidró-
grafos em um serviço oficial, não somente 
no Brasil como no mundo, se não avança-
rem rápido, vão tornar-se irrelevantes e, em 
última análise, vão perder recursos, perder 
seu trabalho, e finalmente, desaparecer. 

Outro exemplo é o uso de cartas ele-
trônicas para embarcações de esporte e 
recreio, ou mesmo de como extrair as in-
formações da carta náutica eletrônica para 
um projeto de engenharia. Existem inúme-
ras atividades em que se permite fazer um 
levantamento hidrográfico com uma carta 
náutica. Trabalharmos para atender aos 
interesses da Marinha e de setores da so-
ciedade, faz com que tenhamos relevância, 
até para evitar que se reinvente a roda, des-
perdiçando recursos com duplicidade. 

Um outro aspecto muito importante 
da evolução tecnológica é a lei de Moore. 
Ele foi cofundador da Intel e previu que a 
capacidade dos processadores de compu-
tadores dobrariam a cada dois anos. Hoje 
se considera que dobra a cada dezoito me-
ses. Significa que, quando a capacidade do 
processador dobra, o ambiente computa-
cional muda, porque as empresas vão fazer 

o possível para melhorar o seu sistema em 
prol do melhor uso daqueles recursos. Se 
não houver uma contínua atualização de re-
cursos computacionais, como é o caso do 
sistema de previsão numérico do CHM-13, 
as novas atualizações de software e os re-
quisitos de processamento não vão permitir 
mais ao sistema produzir com a eficiência 
que é necessária para a previsão de tempo. 
A previsão de tempo tem que ser feita de 
maneira a atender aos navegantes, para a 
segurança da navegação.

Estudos recentes indicam que a lei de 
Moore está se esgotando, e o desenvolvi-
mento de processadores usando a tecno-
logia atual já está chegando ao seu limite. 
Obviamente, novas tecnologias, como pro-
cessadores de plasma entram em cena e, 
em breve, essas tecnologias podem domi-
nar e evoluir mais rapidamente do que o 
previsto na lei de Moore.

Algumas iniciativas e ideias também 
podem implicar que o Hidrógrafo tenha 
que se atualizar. Uma delas é a Economia 
Azul (Blue Economy), que é um conjun-
to de atividades econômicas ligadas ao 
mar. Extração de minerais, exploração 
de petróleo, mapeamento e instalação de 
tubulações, uso de recursos do mar em 
biotecnologia, desenvolvimento da pes-
ca são parte do que se designou como 
Economia Azul. O Hidrógrafo tem que tra-
balhar consciente do que significa essa 
economia, o que significa preservar o am-
biente, o que significa trabalhar em águas 
de interesse nacional. 

Desnecessário mencionar, como é 
do conhecimento de todos, a importância 
da Amazônia Azul e, principalmente, a ne-
cessidade de conhecê-la. Como mencionei 
anteriormente, ocorre na Amazônia Azul 
Brasileira o que ocorre no resto do mun-
do, onde apenas cerca de 50% das águas 
costeiras são mapeadas e hidrografadas 
e somente 10% das águas profundas são 
hidrografadas. E isso implica que decisões 
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podem ser tomadas não fundamentadas 
em dados coerentes e consistentes.

O e-Navigation representa oportuni-
dades e desafios. Esse é um conceito de 
que o navegante tem que obter todas as in-
formações de forma coordenada, uniforme 
e normatizada, fácil acesso, harmonizada. 
O “e” do e-Navigation começou como sen-
do “eletrônica”, mas rapidamente passou a 
se tornar “enhanced”. Oferece oportunida-
des para a DHN e outros órgãos da Marinha 
se anteciparem e trabalharem alinhados 
com as normas da Organização Marítima 
Internacional (IMO), mas se apresenta, tam-
bém, como uma ameaça caso não sejamos 
capazes de cumprir os prazos estabeleci-
dos pela IMO. É importante lembrar que, 
em relação ao e-Navigation, a DHN preci-
sa trabalhar em coordenação e cooperação 
com outros órgãos nacionais, assim como 
a Organização Hidrográfica Internacional 
trabalha com a IALA, com a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), entre outras 
organizações que estão investindo recur-
sos e conhecimento para o estabelecimen-
to desse conceito. Eu digo conceito porque 
o e-Navigation não é um equipamento que 
se compra. O e-Navigation é um amplo am-
biente de trabalho. 

A IMO emitiu um guia para melhores 
práticas chamado Maritime Single Window 
(MSW), que prevê que todas as informações 
necessárias em um navio sejam expostas a 
uma autoridade na chegada do navio ao por-
to e estejam dentro desta janela e conforme 
as normas. É necessário conhecer quais são 
os impactos na DHN e na Marinha. A Taxa 
de Utilização de Faróis (TUF), por exemplo, 
é uma atividade gerida pela Marinha. Pelas 
normas da IMO, tem que estar dentro do 
MSW. A verificação da atualização da carta 
eletrônica de navegação é uma tarefa de fis-
calização do Port State Control e Flag State 
Control, e as informações precisam estar no 
MSW. Como isso nos afeta? Nos afeta por-
que nós trabalhamos diretamente com a TUF 

e com as cartas eletrônicas. E nossos ele-
mentos permitem o controle do Estado e de 
bandeira sobre os navios. 

Importante ter em mente, principal-
mente quando se buscam recursos, que 
órgãos governamentais e intergovernamen-
tais de financiamento seguem princípios 
baseados nos objetivos de desenvolvimen-
to sustentáveis (SDG) das Nações Unidas, 
cuja existência já deve ser de conhecimen-
to da maioria. E, em especial, o objetivo da 
SDG 14 (conservar e usar sustentavelmente 
os oceanos, mares e recursos marinhos pa-
ra o desenvolvimento sustentável), embora 
outros tenham impacto nos temas com os 
quais a DHN trabalha. 

Hoje em dia, se alguém apresentar 
um projeto de financiamento para o Banco 
Mundial ou qualquer órgão de financiamento 
e não mencionar os SDG, não vai receber a 
devida atenção. Um outro desafio para a DHN 
é a definição do nível vertical de referência, 
preferencialmente de caráter nacional, co-
mo a maré astronômica mais baixa (LAT) e 
a maré astronômica mais alta (HAT). Claro 
que, devido às dimensões do Brasil, não se 
vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. 
Mas, passo após passo, pode-se atingir uma 
cobertura nacional e, posteriormente, uma 
cobertura continental de referência (em coor-
denação com outros países). 

 Com a definição da LAT, as embar-
cações de sondagem não vão necessitar 
da observação simultânea da maré para a 
redução de sondagem, e essa redução se-
rá muito mais precisa (sem necessidade de 
zoneamento). A grande vantagem é que os 
navios podem se deslocar para as áreas de 
levantamento sem precisarem estabelecer 
uma estação maregráfica. O NHi Sirius par-
ticipou da primeira comissão Barra Norte, 
em 2005, por coincidência o ano em que 
me tornei Comandante do Sirius. Fizemos 
todo o planejamento para chegar à Barra 
Norte do Rio Amazonas, definimos que a 
estação de referência seria Ponta do Céu. 
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Chegamos lá com todos os equipamentos, 
prontos para sondar, faltando apenas ocu-
par a estação. E onde está o trapiche para 
montar a estação?  “Comandante, as águas 
levaram...”, Ou seja, o navio ficou sem ter 
como iniciar o levantamento. Tivemos que 
construir um trapiche novo, estabelecer re-
ferência e ocupar a estação, em uma região 
em que não é fácil trabalhar. O estabeleci-
mento de sondagem em relação ao elipsoide 
é uma solução viável para resolver o proble-
ma de redução de sondagem na Barra Norte 
e isso já é contemplado dentro da continua-
ção do Projeto Barra Norte. 

Outro desafio diz respeito à gestão de 
dados batimétricos. A cada ano que passa, 
o número, o volume, a diversidade de infor-
mações coletadas pelos ecobatímetros mul-
tifeixe e por seus equipamentos auxiliares 
aumentam de maneira exponencial. Todas 
as organizações têm como desafio a ges-
tão de dados batimétricos de maneira efi-
ciente, mas poucas têm condições de lidar 
com esses volumes de dados no presente. 
Processar as informações de cada levan-
tamento hidrográfico de maneira isolada é 
passado. Levantamentos têm que ser vali-
dados contra as referências estabelecidas, 
dados pretéritos, modelos digitais de terre-
no. E isso não é uma tarefa fácil. 

Um sistema próprio de gestão tem que 
ser capaz de validar as informações coleta-
das, fazer seu armazenamento, criar superfí-
cie de referência que permita a continuidade 
do processamento, permitir que novos levan-
tamentos monitorem a variação temporal dos 
levantamentos. Tem que ter condições de ge-
rar volume considerável em sua base de da-
dos (big data), e muitos serviços já estão fa-
zendo esse processamento on-line, enquanto 
o navio ainda está na área de trabalho. Um 
navio do serviço hidrográfico canadense, por 
exemplo, vai para o mar e não faz um pré-pro-
cessamento a bordo para voltar e descobrir 
que tem um feriado. Ele já vai enviando seus 
dados diretamente ao serviço hidrográfico, 

que faz o processamento, reduz o risco de fe-
riados e missão cumprida. 

Outra ideia que se desenvolve rapida-
mente é a chamada batimetria participativa 
(CSB, do inglês crowd-sourced bathymetry). 
É o que já se conhece como Open Street Map 
ou Google Maps. Existe, também, uma inicia-
tiva na Organização Hidrográfica Internacional 
que provê a alguns informantes qualificados 
um pequeno registrador de posição e profun-
didade que pode enviar os dados (em tem-
po real ou não) para o Banco de Dados de 
Batimetria Digital da Organização Hidrográfica 
Internacional, que vai processar e melhorar 
a batimetria disponível hoje. A  Organização 
Hidrográfica Internacional também criou um 
grupo de trabalho para desenvolver orienta-
ções para a batimetria participativa. 

Uma ideia possível é equipar os navios 
da Marinha do Brasil com um sistema seme-
lhante para coletar dados de posição e profun-
didade e contribuir para a melhoria do BNDO, 
onde os dados podem ser usados na compa-
ração e verificação das cartas para identifica-
ção de áreas para futuros levantamentos. 

Um desenvolvimento tecnológico em 
rápida evolução é a batimetria a laser para 
uso em águas claras, principalmente locais de 
difícil acesso, por exemplo, banco de corais 
muito rasos, áreas remotas. É hoje também 
possível extrair a batimetria de informações 
de satélite, com base em modelos físicos ou 
empíricos, para águas rasas e claras. Se a 
qualidade é boa para cartografia ou não, é ou-
tra história, e depende da avaliação das infor-
mações contra referências existentes.

Esses métodos não-convencionais, co-
mo a batimetria participativa e a batimetria por 
satélite, não são nada de novo. No caso da 
batimetria participativa, a Hidrografia sempre 
contou com a informação provida pelos na-
vegantes. Quando o Comandante identifica 
uma pedra não cartografada, por exemplo, 
enquanto navega por um canal, vai comuni-
car à DHN, que vai averiguar a veracidade da 
informação, a qualidade da informação, etc. 
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A batimetria participativa é massificar essa 
comunicação que vem de um universo maior 
de contribuintes. Se ela vai ser própria para a 
Cartografia ou não, depende de como o servi-
ço hidrográfico vai tratá-la. Mas ela serve, na 
pior das hipóteses, como uma ferramenta de 
reconhecimento, assim como se pode fazer 
com a batimetria por satélite. 

A França já utiliza a batimetria derivada 
de imagens de satélites há muitos anos. Antes 
de contratar um levantamento hidrográfico ou 
deslocar um navio para o Pacífico, a França 
utiliza essa ferramenta. Se existirem áreas 
onde a segurança da navegação está com-
prometida, o navio vai fazer o levantamento 
nesse ponto específico. O Brasil seguramen-
te pode desenvolver o mesmo para áreas da 
costa com águas claras, como Fernando de 
Noronha, Arquipélago da Trindade e outras.

Outra oportunidade que se desenvol-
ve rapidamente é a infraestrutura de da-
dos espaciais marinhos. Ela é conhecida 
como MSDI (do inglês Marine Spatial Data 
Infrastruture). A informação de dados es-
paciais marinhos se insere dentro de um 
contexto nacional, em que a infraestrutura 
de dados pertence ou é administrada pelo 
Estado. No caso do Brasil, a infraestrutura 
de dados espaciais nacionais é o Sistema 
Nacional de Dados Espaciais (INDE), do 
qual a DHN faz parte.

Atenção particular deve ser dada ao 
fato de que a informação, o dado e conhe-
cimento dessas infraestruturas de dados es-
paciais fazem parte da infraestrutura nacio-
nal, tão necessária ao desenvolvimento eco-
nômico. Nenhum país desenvolve sua eco-
nomia se não for apoiado com dados geo-
espaciais. No caso dos EUA, por exemplo, 
entende-se que todos os dados levantados 
pela Marinha, pelo Serviço Hidrográfico ou 
pela Agência Nacional de Dados Espaciais 
(NGA, do inglês, National Geospatial-
Intelligence Agency) estarão disponíveis 
gratuitamente em infraestruturas de dados 
espaciais. Existem vários estudos dos EUA 

que mostram que a taxa de retorno mínima 
para investimentos em Hidrografia é de dez 
para um, ou seja, para cada dólar investido 
em Hidrografia, dez serão gerados para o 
Governo. Os investimentos em Hidrografia 
voltam para a economia sob a forma de im-
posto. É entendido que esse valor aplicado 
em Hidrografia é pago pelos cofres públicos 
e, como consequência, tem que estar dispo-
nível para outros órgãos de governo, para a 
Academia e para a indústria. 

O alerta que faço em relação a pers-
pectivas e desafios se refere a conhecer e 
preparar-se. Não é possível se preparar pa-
ra o futuro se não conhecermos o contexto 
atual. E a instituição que negligenciar essa 
condição corre o risco, como eu mencionei 
anteriormente, de perder sua relevância, re-
cursos, pessoal, capacidade, etc. 

Visto a nossa história, o momento atu-
al e as perspectivas e desafios, vou falar um 
pouco sobre a Organização Hidrográfica 
Internacional, o trabalho ali desenvolvi-
do e como o Brasil se relaciona com a 
Organização. 

A Organização Hidrográfica 
Internacional (OHI) foi criada em Mônaco, 
em 1921. O grande incentivador da criação 
da  OHI foi o Príncipe Albert 1º de Mônaco, 
que não chegou a ver o seu trabalho conclu-
ído. Ele faleceu um pouco antes, mas con-
duziu todas as assembleias e conferências 
anteriores que levaram a sua criação, e ofe-
receu Mônaco para sediar a Organização. 

O Brasil está entre os dezoito Estados 
fundadores da  Organização Hidrográfica 
Internacional. O País sempre considerou e 
participou da Hidrografia em nível mundial. A  
OHI se preocupa particularmente com a co-
operação e criação de capacidades para o 
aperfeiçoamento dos serviços hidrográficos. 
Essa cooperação e criação de capacidades 
ocorre entre os Estados-Membros (atual-
mente são 86 Estados-Membros), mas, tam-
bém, com outros Estados costeiros que não 
são membros. E grande parte desse esforço 
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de coordenação ocorre nas Comissões 
Hidrográficas Regionais. A organização en-
tende que a melhor maneira de projetar sua 
capacidade é por intermédio das comissões 
regionais, em vez de ter um controle centra-
lizado e permitir que essas comissões hidro-
gráficas executem parte do trabalho. 

O Brasil participa das Comissões 
Hidrográficas do Atlântico Sudoeste 
(CHAtSO) e da Meso América e Mar Caribe 
(MACHC). O Brasil participa dessas duas 
regiões para coordenação das informa-
ções de segurança marítima, das ativida-
des de levantamentos e para a cartografia 
internacional. Outro braço da  Organização 
Hidrográfica Internacional é a técnica, que 
define normas técnicas e estândares. As 
atuais normas da série S-100, por exemplo, 
abrigam as referências para cartas náuti-
cas, mapas batimétricos de alta resolução, 
informações de segurança marítima, baliza-
mento, marés e produtos gerados por outras 
organizações como a Organização Marítima 
Internacional, a Associação Internacional 
para Sinalização Náutica, dentre outras. 
Essas normas têm papel preponderante pa-
ra o e-Navigation. 

Um projeto de extrema importância 
e do qual o Brasil sempre foi contribuinte é 
o GEBCO, anteriormente mencionado, que 
opera sob a cooperação da Organização 
Hidrográfica Internacional e da Comissão 
Oceanográfica Intergovernamental. Esse 
projeto inicialmente foi responsável por todo 
o mapeamento para além das águas jurisdi-
cionais nacionais. Atualmente, um grande es-
forço está sendo desenvolvido para melhorar 
também os mapas em águas rasas. As infor-
mações do GEBCO são importantes para a 
definição de grades para modelos de circu-
lação oceanográfica e de previsão de ondas. 

Outro elemento de cooperação inter-
nacional importante para o Brasil é o Comitê 
Internacional de Normas de Competências 
para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos, 
uma cooperação entre a Organização 

Hidrográfica Internacional, a Federação 
Internacional de Geômetras e a Associação 
Cartográfica Internacional. O Comandante 
Roscher é um dos dez membros do Comitê, 
do qual sou o Secretário. O Comitê revisa, 
anualmente, tanto as normas de compe-
tência como as submissões de cursos de 
Hidrografia e Cartografia Náutica. 

Atualmente, trabalham na Organização 
Hidrográfica Internacional somente vin-
te profissionais. O Secretário-Geral e dois 
Diretores são eleitos a cada três anos, du-
rante as Assembleias, que são a reunião 
de todos os Estados-Membros. O Almirante 
Palmer, aqui presente, é candidato do Brasil 
para a próxima eleição, e torcemos todos 
para que o Brasil se faça representar, prin-
cipalmente para ampliar o eixo de influên-
cia, hoje restrito à Europa. Junto com os 
três eleitos (Secretário-Geral e Diretores), 
existem quatro Diretores-Assistentes e um 
Administrador, funcionários contratados pe-
la Organização. Eu fui admitido em 2011, 
como Diretor-Assistente, encarregado da 
cooperação inter-regional e de criação de 
capacidades. 

Adicionalmente, existem doze fun-
cionários que se ocupam dos trabalhos de 
tradução, secretaria, apoio aos serviços, 
infraestrutura de informações etc. Há ainda 
funcionários destacados pelos governos. 
Atualmente, no Secretariado, existem três 
Oficiais destacados: um do Japão, um da 
Coreia e um do Peru, que ajudam não na 
condução da rotina da Organização, mas 
no desenvolvimento de novas ferramentas 
e em projetos específicos. O órgão máxi-
mo é a Assembleia, a reunião dos Estados-
Membros, que se reúnem em abril deste 
ano. A Assembleia se reúne para aprovar 
o plano de trabalho, as direções que de-
vem ser tomadas, as orientações para o 
Secretário-Geral, os objetivos de curto, mé-
dio e longo prazo, o planejamento estratégi-
co e a orientação para todos os órgãos su-
bordinados. Abaixo da Assembleia, existem 
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AULA INAUGURAL

um Conselho e três comitês (Coordenação 
Inter-Regional e Criação de Capacidades, 
Técnico e Financeiros). Abaixo dos Comitês, 
existem vários subcomitês, grupos de traba-
lho e equipes de projetos. 

Gostaria agora de apresentar aos 
Oficiais-Alunos alguns conselhos, alguns 
alertas e alguns pontos que espero que se-
jam úteis no desenvolvimento acadêmico e 
também nas suas jornadas como Oficiais 
Hidrógrafos. Preparem-se para o futuro, não 
se acomodem, continuem estudando, leiam 
e se preparem como Hidrógrafos, dentro e 
fora da sala de aula. Importante saber o por-
quê se faz o que faz. Não é fazer porque al-
guém mandou fazer. Tenham discernimento, 
identifiquem o porquê, questionem quando 
necessário, tenham a visão ampla de como 
o trabalho de vocês se insere dentro do tra-
balho da DHN. 

Lembrem-se de que o Curso de 
Aperfeiçoamento é só o começo. A partir 
daqui, os desafios vão ser cada vez maio-
res, maiores as demandas, maiores as ne-
cessidades de se capacitar. Busquem o 
domínio de idiomas, porque abre portas, a 
comunicação faz milagres. Capacitem-se 
sempre em matemática, física, linguagens 
de computador e informática. São ferramen-
tas muito úteis, permitem avançar, racioci-
nar e analisar. Leiam publicações e jornais 
científicos, acostumem-se com o linguajar. 
Contribuam para essas publicações por 

meio de seus comitês editoriais, submetam 
artigos. Participem de pesquisas e de socie-
dades científicas. 

Tenham atenção com as oportunida-
des de crescimento pessoal. A Marinha, na 
minha opinião, é uma instituição que oferece 
oportunidades de crescimento individual em 
todos os níveis, de cursos básicos, avança-
dos, Mestrado, Doutorado, idiomas, viajens 
ao exterior, são inúmeras oportunidades. 
Dediquem-se à leitura de livros clássicos, 
não se ocupem só de leitura básica, pro-
curem os grandes pensadores, leiam sobre 
filosofia, psicologia, abram os horizontes. 
Trabalhem com o coração, mas pensem 
com o cérebro. 

Muitas das mensagens que circulam 
na mídia visam a atingir o coração e não o 
cérebro das pessoas. Não aceitem tudo o 
que escutam. Pensem sobre o que vocês re-
ceberam, sobre as ordens, ajudem a corrigir, 
deem retorno. Todas essas ações vão ajudar 
tremendamente o desenvolvimento e a pre-
paração pessoal. Aprendam liderança, que é 
diferente de demagogia. Conheçam as regras 
do jogo, montem-se. Busquem referências. 
A DHN estabeleceu um arquivo técnico que 
pode e deve ser usado. Conversem com os 
Oficiais mais antigos, da ativa e da reserva. 

Desejo muito sucesso a todos vocês 
e que tenham uma carreira hidrográfica tão 
boa quanto a que tive o privilégio de viver. 
Muito obrigado. 
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1 – CARTAS EM PAPEL

a) PRIMEIRAS EDIÇÕES

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

711  Terminal Portuario do Pecem 1:15000 1ª  OUT

4026  De Parintins à Ilha do Mocambo 1:100000 1ª  OUT

4027  Da Ilha do Mocambo à Ponta dos Mundurucus 1:100000 1ª  OUT

4028  Da Ponta dos Mundurucus à Ilha Panumã 1:100000 1ª  OUT

4211  Da Foz do Rio Jari a Vida Nova 1:20000 1ª  DEZ

4212  De Jarilâdia à Ilha Saudade 1:20000 1ª  DEZ

4213  Da Ilha Carolina à Ilha Xavier 1:20000 1ª  DEZ

4214  Da Ilha Xavier à Ilha Xingui 1:20000 1ª  DEZ

22400  De Aracaju à Ponta Itapuã 1:300000 1ª  SET

4026A  Paraná do Mocambo 1:50000 1ª  OUT

b) NOVAS EDIÇÕES

CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO PRONTO

1406  Proximidades do Porto do Açu 1:75000 2ª  MAR

1420  Proximidades de Barra do Riacho 1:50000 3ª  SET

3307  Da Isla Poybí a Isla Uruguaytá 1:25000 2ª  JAN

3307  Da Isla Poybí a Isla Uruguaytá 1:25000 3ª  DEZ

3308  Do Paso Villa Rey ao Paso San Juan 1:25000 2ª  DEZ

3309  Da Isla Pito-Cañy a Isla Oculto 1:25000 2ª  FEV

3311  Do Paso Caballero a Isla Ysypo-l 1:25000 2ª  JAN

3324  Do Puerto La Novia a Isla San Carlos 1:25000 2ª  FEV

3360  Do Estirão Cambará Ferrado ao Passo Abobral 1:25000 2ª  NOV

3361  Da Ilha da Manga à Ilha Tira Catinga 1:25000 2ª  ABR

3362  Da Ilha Tira Catinga à Volta Barros 1:25000 2ª  ABR

3363  Da Volta Barros ao Passo de Santana ou Jatobá 1:25000 2ª  ABR

3399  Lagoa Gaíva – Da Boca do Carandá à Boca Brava 1:10000 2ª  NOV

3400  Lagoa Gaíva – Volta do Cachorro e Volta do Gatas 1:10000 2ª  NOV

3437  Do Furado do Tuiuiu ao Estirão do Alegre 1:10000 2ª  JUL

3438  Do Passo Alegre ao Passo Passagem Velha 1:10000 2ª  JUL

3441  Do Riacho Piuval à Boca do Caiçara 1:10000 2ª  JUL

3442  Do Posto Agrícola à Cáceres 1:10000 2ª  JUL

4411  Da Foz do Rio Trombetas ao Lago Quiriquiri 1:25000 2ª  DEZ

4412  Do Lago Quiriquiri ao Lago Paru 1:25000 3ª  DEZ

II – TRABALHOS REALIZADOS EM 2017
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CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO QUANTIDADE
1 Brasil – Costas e Ilhas ao Largo 1:5.600.000 5ª 2

20 Costa Leste da América do Sul 1:3.500.000 3ª 13
30 Costa Sudeste da América do Sul (Int 201) 1:3.500.000 2ª 46
51 Atol das Rocas e Proximidades 1:80.000 1ª 1

52 Proximidades do Arquipélago de Fernando de 
Noronha 1:100.000 3ª 28

112 Das Ilhas Taparabô a Clevelândia do Norte 1:30.000 2ª 1
202 Da Ilha do Bailique a Ponta do Capital 1:79.992 6ª 140

203 Da Ponta do Capital as Ilhas Pedreira 1:79.996 4ª 133

204 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana 1:80.000 4ª 131

221 Barra Norte do Rio Amazonas 1:100.000 1ª 146

231 Da Ilha de Machadinho ao Cabo de Maguari 1:80.000 1ª 12

241 Da Baia do Viera Grande a Chaves 1:80.000 1ª 17

242 Da Ilhas dos Porcos a Baia do Vieira 1:80.000 1ª 138

302 De Salinópolis ao Canal do Espadarte 1:100.000 4ª 53

304 De Mosqueiro a Abaetetuba 1:75.000 4ª 167

321 Porto de Vila do Conde 1:15.000 1ª 9

410 Proximidades da Baia de São Marcos 1:135.000 3ª 51

411 Baía de São Marcos 1:80.000 4ª 49

412 Baia de S. Marcos Prox Portos Itaqui e S. Luiz 1:30.000 5ª 48

515 Barra dos Rios Timonha e Ubatuba 1:25.000 4ª 2

701 Porto de Mucuripe 1:13.000 6ª 52

703 Porto de Areia Branca 1:25.000 2ª 19

704 Porto de Guamaré 1:15.000 1ª 28

705 Terminal Portuário de Pecem Canc 2017 – Fol-20 27

711 Terminal Portuário de Pecem 1:15.000 1ª 1

720 De Areia Branca a Guamaré 1:100.000 3ª 29

802 Porto de Natal 1:8.500 8ª 65

806 Proximidades de Cabedelo 1:50.000 1ª 0

901 Porto de Maceió 1:17.500 3ª 17

902 Porto de Recife 1:17.500 5ª 29

906 Proximidades do Porto de Suape 1:15.000 2ª 1

920 Proximidades do Porto de Maceió 1:80.000 2ª 20

930 Proximidades do Porto de Recife 1:100.000 2ª 24

1000 De Maceió ao Rio Itariri Canc 2017 – Fol-18 1

TRABALHOS REALIZADOS EM 2017

c)  CARTAS IMPRESSAS POR DEMANDA
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1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25.000 1ª 20

1003 Barra do Rio Sergipe 1:25.000 8ª 17

1100 Do Rio Itariri a Ilheus Canc 2015 – Fol-24 1

1101 Proximidades Porto de Salvador 1:29.976 4ª 41

1102 Porto de Salvador 1:12.000 5ª 2

1103 Baia de Aratu e Adjacências 1:25.000 6ª 1

1104 Baía de Todos os Santos - Parte Nordeste 1:30.000 3ª 15

1105 Porto Madre de Deus 1:8.000 3ª 1

1106 Baia de Todos os Santos - Parte Norte 1:30.010 1ª 18

1107 Baia de Todos os Santos - Parte Oeste 1:29.996 2ª 1

1110 Baia de Todos os Santos 1:65.010 3ª 2

1171 Uso Restrito MB 2ª 1

1310 Canal de Abrolhos e Proximidades 1:100.025 1ª 26

1402 Do Pontal da Regencia a Ponta do Upu 1:150.000 2ª 41

1403 Da Ponta do Upu ao Cabo de São Tomé 1:150.000 2ª 54

1404 Proximidades da Ponta de Ubu 1:50.000 2ª 24

1405 Porto do Açu 1:25.000 2ª 171

1406 Proximidades do Porto do Açu 1:75.000 2ª 230

1410 Prox. dos Portos de Vitória e Tubarão 1:50.000 3ª 76

1420 Proximidades da Barra do Riacho 1:50.000 3ª 97

1501 Baía de Guanabara 1:50.000 4ª 202

1503 Enseada de Cabo Frio 1:20.000 6ª 43

1504 Enseada de Búzios 1:20.000 4ª 27

1505 Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 1:40.000 2ª 60

1506 Proximidades da Baía de Guanabara 1:75.000 3ª 130

1507 Enseada de Macaé e Proximidades 1:25.000 1ª 82

1508 Do Cabo Frio a Ponta Negra 1:75.000 2ª 63

1511 Barra do Rio de Janeiro 1:20.000 4ª 303

1512 Porto do Rio de Janeiro 1:20.000 4ª 13

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

1515 Baía de Guanabara - I. Mocanguê e Prox. 1:8.000 3ª 178

1531 Baía de Guanabara - I. do Boqueirão e Adja. 1:6.500 2ª 29

1550 Bacia de Campos 1:300.000 1ª 1

1607 Baías da Ilha Grande e Sepetiba 1:80.000 3ª 132

1620 Da Barra Rio de Janeiro a Ilha Grande 1:80.000 3ª 80

1621 Baía da Ilha Grande - Parte Leste 1:120.015 1ª 89
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1622 Baía de Sepetiba 1:40.122 3ª 56

1623 Porto de Itaguai 1:20.000 4ª 58

1631 Baía da Ilha Grande - Parte Central 1:40.067 2ª 4

1632 Baia da Ilha Grande - Parte Centro Norte 1:40.109 2ª 68

1633 Baia da Ilha Grande - Parte Oeste 1:40.075 2ª 101

1634 Da Ponta de Juatinga à Ilha das Couves 1:40.000 1ª 19

1636 Porto de Angra dos Reis e Proximidades 1:20.000 3ª 85

1637 Baía da Ribeira 1:25.000 1ª 38

1641 Da Ense. Mar Virado ao Porto de Sebastião 1:39.914 1ª 54

1642 De São Sebastião a Ilha dos Gatos 1:39.861 1ª 57

1643 Canal de São Sebastião - Parte Norte 1:15.000 3ª 41

1644 Canal de São Sebastião - Parte Sul 1:14.991 2ª 43

1711 Proximidades do Porto de Santos 1:80.000 3ª 106

1712 Porto de Santos (Parte Norte) 1:15.000 1ª 128

1713 Porto de Santos (Parte Sul) 1:15.000 1ª 146

1804 Porto de São Francisco do Sul 1:27.000 3ª 45

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

1821 Barra de Paranaguá 1:25.000 4ª 65

1822 Porto de Paranaguá a Antonina 1:25.000 4ª 59

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

1841 Porto de Itajaí 1:15.000 1ª 185

1901 Porto de Laguna 1:10.000 8ª 1

1902 Proximidades da Ilha de Santa Catarina 1:100.928 2ª 55

2010 Proximidades de Tramandaí 1:50.000 1ª 7

2101 Porto de Rio Grande 1:25.000 7ª 21

2102 De São José do Norte ao Canal de Setia 1:25.052 1ª 9

2104 Canal de São Gonçalo - da Barra a Pelotas 1:15.000 1ª 6

2105 Canal da Feitoria e Proximidades 1:25.115 1ª 6

2106 Saco do Rincão e Proximidades 1:25.085 1ª 3

2109 Da Ponta Grossa a Porto Alegre 1:25.036 2ª 8

2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 1:269.516 4ª 35

2140 Lagoa dos Patos 1:271.653 2ª 48

3300 Da Isla Banco Morales à Bahía de Asunción 1:25.000 2ª 6

3301 Do Puerto Botanico à Puente Remanso Castillo 1:25.000 2ª 4

3302 Do Riacho San Francisco (Boca Inferior) à Villa 
Hayes) 1:25.000 2ª 4

3303 De Piquete-Cué à Vuelta Cué à Vuelta 1:25.000 2ª 4

TRABALHOS REALIZADOS EM 2017
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3304 Da Isla Arecutacuá a Estancia Olivares 1:25.000 2ª 4

3305 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 2ª 4

3306 Da Estancia Olivares ao Paso Mercedes 1:25.000 2ª 4

3307 Da Isla Poybí a Isla Uruguaytá 1:25.000 3ª 4

3309 Da Isla Pito-Cañy a Isla Oculto 1:25.000 2ª 3

3310 Da Isla Esperanza a Isla Ysypo-I 1:25.000 2ª 4

3311 Do Paso Caballero a Isla Ysypo-I 1:25.000 2ª 4

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

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

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

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

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

3324 Do Puerto La Novia a Isla San Carlos 1:25.000 2ª 4

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

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

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

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

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

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

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

3332 Puerto Vallemi 1:25.000 2ª 1

3333 Foz do Rio Apa 1:25.000 2ª 1

3342 De Forte Olimpo ao Passo Curuçu Cancha 1:25.000 1ª 1

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

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

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

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

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

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

3351 Da Ilha Santa Fé ao Passo Rebojo Grande 1:25.000 1ª 2

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 1

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

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

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

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



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

25

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

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

3360 Do Estirão Cambará Ferrado ao Passo Abobal 1:25.000 2ª 1

3361 Da Ilha da Manga à Ilha Tira Catinga 1:25.000 2ª 2

3362 Da Ilha Tira Catinga à Volta Barros 1:25.000 2ª 2

3363 Da Volta Barros ao Passo de Santana ou Jatobá 1:25.000 2ª 2

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

3437 Do Furado Tuiuiu ao Estirão Alegre 1:10.000 2ª 7

3438 Do Passo do Alegre ao Passo Passagem Velha 1:10.000 2ª 7

3439 Do Passo Passagem Velha ao Passo Retiro 
Velho 1:10.000 2ª 3

3440 Da Santa Cruz à Volta Piuval 1:10.000 2ª 3

3441 Do Riacho Piuval à Boca do Caiçara 1:10.000 2ª 7

3442 Do Posto Agrícola a Cáceres 1:10.000 2ª 7

4026 De Parintins à Ilha do Mocambo 1:100.000 1ª 26

4026A Paraná do Mocambo 1:50.000 1ª 26

4027 Da Ilha do Mocambo à Ponta dos Mundurucos 1:100.000 1ª 26

4028 Da Ponta dos Mundurucos à Ilha Panumã 1:100.000 1ª 26

4029 Da Ilha Panumã a Itaquatiara 1:100.000 1ª 90

4029A Paraná do Serpa 1:50.000 1ª 106

4030 De Itaquatiara a Novo Remanso 1:100.000 1ª 64

4031 De Novo Remanso a Ilha das Onças 1:100.000 1ª 65

4032 Da Ilha das Onças a Manaus 1:100.000 1ª 67

4032A Porto de Manaus 1:30.000 1ª 88

4101A/B Macapá - Ilha Mangabal - Ilha Comandai 1:100.000 4ª 181

4102A/B De Gurupá a Almerin-Prainha 1:100.000 4ª 28

4103A/B Prainha-Costa do Ituqui-Ilha do Meio 1:100.000 7ª 170

4104A/B Ilha do Meio-Ilha de Santa Rita Parintins 1:100.000 4ª 161

4105A/B Parintins-Costa do Giba – Itacoatiara Canc 2017 – Fol-20 78

4203 Da Fazenda Caiçara a Arapiranga 1:20.000 2ª 14

4341 Estr. Breves e Boiucu - Da I.S Helena a I. 
Apracaxi 1:50.000 1ª 2

4342A/B Furo do Tajapuru e da Companhia - Da Ilha 
Pracaxi à Ilha 1:50.006 1ª 1

4343A/B  Furos do Tajapuru, Cia Limão e Ituquara 1:50.008 1ª 17

4362 Da Ilha do Jorocazinho a Mocajuba 1:100.000 1ª 2

4363 De Mocajuba à Ilha Araraim 1:100.000 1ª 1
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4381A/B Rio Tapajós -Santarém/Surucu/Aveiro 1:100.063 1ª 15

4383 De Itaituba a São Luís do Tapajós 1:49.965 1ª 8

4411 Da Foz do Rio Trombeta ao Lago Quiriquiri 1:25.000 2ª 63

4412 Do Lago Quiriquiri ao Lago Paru 1:25.000 2ª 63

4413 De Oriximiná à Ilha Jacitara 1:25.000 1ª 68

4414 Da Ilha Jacitara ao Lago Axipica 1:25.000 1ª 64

4415 Do Estirão do França ao Lago Aracuã 1:25.000 1ª 63

4416 Do Lago Aracuã ao Lago Bacabal 1:25.000 1ª 63

4417 Do Lago Samaúma ao Lago Mussurá 1:25.000 1ª 66

4418 Porto Trombetas 1:25.000 1ª 66

5500-Ia Do Cabo Frio ao Rio de Janeiro 1:300.000 1ª 168

DHN-5114 SAR 1:20.000.000 4ª 16

9563 - - 1

12100 Carta Índice - Bacia Amazônica e Seus 
Acessos 1:3.000.000 1ª 9

13210 Carta de Op. Esp. (USO Restrito MB) – 
Proximidades da Ponta Parnaioca - - 5

13490 Itaoca – Espirito Santo – (USO Restrito MB) - - 1

13503 USO Restrito MB - - 60

13505 Carta de Operações Especiais – Proximidades 
de Cabo Frio - - 60

13621 Cartas Especiais para Operações Especiais de 
Submarinos -USO Restrito MB 1:36.000 3ª 5

13790 Cartas Especiais para Operacoes Especiais de 
Submarinos -Uso Restrito Mb 1:25.000 3ª 2

21020 De Salinópolis a Fortaleza 1:1.000.000 1ª 26

21030 Fortaleza a Natal 1:1.000.000 1ª 5

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

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

21300 Do Cabo Norte ao Cabo Maguari 1:300.000 1ª 167

22000 Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de 
Noronha 1:300.000 1ª 25

22200 De Cabedelo a Maceió 1:300.000 1ª 2

22300 De Maceió a Aracaju 1:300.000 1ª 1

22400 Do Cabo Maguari à Ponta Boiuçucanga 1:300.000 1ª 71

22500 De Salvador à Barra do Poxim 1:300.000 1ª 95

22600 Da Barra do Poxim à Ponta Cumuruxatiba 1:300.000 1ª 102

22700 Da Ponta do Cumuruxatiba A 1:300.000 1ª 58

22800 De Conceição da Barra a Vitória 1:300.000 2ª 41
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22900 Da Barra do Poxim à Ponta Cumuruxatiba 1:300.000 1ª 17

23000 Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300.000 1ª 194

23100 Do Rio de Janeiro a Santos 1:300.000 1ª 236

23200 De Santos a Paranaguá 1:300.000 1ª 1

23300 De Paranaguá a Imbituba 1:300.000 1ª 118

23400 De Imbituba a Pinhal 1:300.000 1ª 1

23500 De Pinhal a Rio Grande 1:300.000 1ª 42

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

25121 Antártica – Ilhas Shetland do Sul – Baía do 
Almirantado 1:40.000 1ª 5

DIVERSOS Teste CHM - - 3

2 –  CARTAS ELETRÔNICAS: NOVAS EDIÇÕES E ATUALIZAÇÕES

CARTA TÍTULO

BR221010.009 Do Cabo Orange à Ilha de Cajutuba

BR221010.010 Do Cabo Orange à Ilha de Cajutuba

BR221020.001 De Salinópolis a Fortaleza

BR221020.002 De Salinópolis a Fortaleza

BR221030.000 De Fortaleza a Natal

BR221030.001 De Fortaleza a Natal

BR221030.002 De Fortaleza a Natal

BR221030.003 De Fortaleza a Natal

BR221040.000 De Natal a Barra da Estância

BR221040.001 De Natal a Barra da Estância

BR221040.002 De Natal a Barra da Estância

BR221050.003 Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos

BR221050.004 Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos

BR221050.005 Do Rio Itarirí ao Arq. dos Abrolhos

BR221060.000 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221060.001 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221060.002 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221060.007 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221060.008 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221060.009 Pta da Baleia a São João da Barra

BR221070.000 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.001 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande
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BR221070.002 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.003 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.004 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.008 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.009 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221070.010 Rio de Janeiro ao Cabo de Sta Marta Grande

BR221080.000 Do Rio Araranguá ao Arroio Chuí

BR221080.001 Do Rio Araranguá ao Arroio Chuí

BR321100.004 Do Cabo Orange a Ponta Cambú

BR321200.000 Do Rio Calçoene a Ilha Sipioca

BR321200.000 Do Rio Calçoene a Ilha Sipioca

BR321200.001 Do Rio Calçoene a Ilha Sipioca

BR321200.002 Do Rio Calçoene a Ilha Sipioca

BR321300.000 Do Rio Araguari a Ilha das Flechas

BR321300.001 Do Rio Araguari a Ilha das Flechas

BR321300.002 Do Rio Araguari a Ilha das Flechas

BR321400.000 Do Machadinho a Ponta Quatipuru

BR321400.000 Do Machadinho a Ponta Quatipuru

BR321500.001 Da Ponta Boiuçucanga a Ilha Urumarú

BR321500.002 Da Ponta Boiuçucanga a Ilha Urumarú

BR321600.000 Da Ilha Maiaú a Ponta Hazou

BR321600.001 Da Ilha Maiaú a Ponta Hazou

BR321800.000 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.000 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.000 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.001 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.002 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.003 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321800.004 Da Ponta de Itapagé a Fortaleza

BR321900.000 Da Ponta de Maceió ao Cabo Calcanhar

BR321900.002 Da Ponta de Maceió ao Cabo Calcanhar

BR322000.000 Do Atol das Rocas ao Arquipélago de Fernando de Noronha

BR322200.000 De Cabedelo a Maceió

BR322200.001 De Cabedelo a Maceió

BR322200.002 De Cabedelo a Maceió

BR322400.000 De Aracaju a Monte Gordo

BR322500.000 De Salvador à Barra do Poxim

BR322600.000 De Barra das Canavieiras à Ponta Juacema
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BR322600.000 De Barra das Canavieiras à Ponta Juacema

BR322600.001 De Barra das Canavieiras à Ponta Juacema

BR322700.000 De Cumuruxatiba a Conceição da Barra

BR322700.001 De Cumuruxatiba a Conceição da Barra

BR322700.002 De Cumuruxatiba a Conceição da Barra

BR322800.000 Do Rio Doce a Ilha das Graças

BR322800.001 Do Rio Doce a Ilha das Graças

BR322800.010 Do Rio Doce a Ilha das Graças

BR322800.011 Do Rio Doce a Ilha das Graças

BR322900.000 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.000 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.001 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.002 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.003 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.003 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.004 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.005 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR322900.006 Da Ponta Jucu a Ponta do Guriri

BR323000.000 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.001 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.002 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.003 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.004 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.005 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323000.006 Do Cabo São Tomé a Ilhas Maricás

BR323100.002 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323100.003 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323100.004 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323100.005 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323100.006 Do Rio de Janeiro a São Sebastião

BR323200.003 De Santos a Ilha do Castilho

BR323200.004 De Santos a Ilha do Castilho

BR323300.001 De Paranaguá a Ibituba

BR323300.002 De Paranaguá a Ibituba

BR323300.003 De Paranaguá a Ibituba

BR323400.000 Do Farol de Quintão a Ilha Tacamí

BR323500.000 Solidão a Rio Grande

BR323500.001 Solidão a Rio Grande
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BR323500.002 Solidão a Rio Grande

BR323500.003 Solidão a Rio Grande

BR323600.000 Do Parcel do Carpinteiro ao Arroio Chuí

BR325110.000 Ilha Elefante e Proximidades

BR400051.003 Atol das Rocas

BR400203.002 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira

BR400203.003 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira

BR400204.000 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR400204.001 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR400204.001 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR400204.002 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR400204.003 Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana

BR400221.001 Barra Norte do Rio Amazonas

BR400242.000 Da Ilha dos Porcos à Ilha de Santana

BR400242.001 Da Ilha dos Porcos à Ilha de Santana

BR400242.002 Da Ilha dos Porcos à Ilha de Santana

BR400302.001 De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)

BR400302.002 De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)

BR400302.003 De Salinópolis ao Canal do Espadarte (NE)

BR400303.001 Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande

BR400303.002 Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande

BR400303.003 Do Cabo Maguari a Ilha Coroa Grande

BR400304.000 De Mosqueiro a Vila do Conde

BR400304.002 De Mosqueiro a Vila do Conde

BR400304.003 De Mosqueiro a Vila do Conde

BR400304.004 De Mosqueiro a Vila do Conde

BR400305.000 Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição

BR400411.000 Baía de São Marcos

BR400412.001 Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui

BR400412.002 Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui

BR400412.003 Baía de São Marcos - Prox. Do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui

BR400710.000 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe

BR400710.001 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe

BR400710.002 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe

BR400710.003 Proximidades Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe

BR400720.000 De Areia Branca a Guamaré

BR400720.001 De Areia Branca a Guamaré

BR400930.002 Proximidades do Porto do Recife
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BR400930.003 Proximidades do Porto do Recife

BR400930.004 Proximidades do Porto do Recife

BR401110.003 Baia de Todos Os Santos - Partes Sul e Oeste

BR401410.000 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.002 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.003 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.004 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.005 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.006 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401410.007 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão

BR401420.000 Proximidades de Barra do Riacho

BR401420.000 Proximidades de Barra do Riacho

BR401501.000 Baía de Guanabara - Parte Norte

BR401501.001 Baía de Guanabara - Parte Norte

BR401501.002 Baía de Guanabara - Parte Norte

BR401501.003 Baía de Guanabara - Parte Norte

BR401506.000 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401506.001 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401506.002 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401506.003 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401506.003 Proximidades da Baía de Guanabara

BR401507.000 Enseada de Macaé e Proximidades

BR401508.000 Do Cabo Frio a Ponta Negra

BR401508.005 Do Cabo Frio a Ponta Negra

BR401607.000 Ilha Guaiba

BR401607.001 Ilha Guaiba

BR401607.002 Ilha Guaiba

BR401622.001 Baía de Sepetiba

BR401622.002 Baía de Sepetiba

BR401622.003 Baía de Sepetiba

BR401622.004 Baía de Sepetiba

BR401631.000 Baía da Ilha Grande - Parte Central

BR401632.001 Baía da Ilha Grande - Parte Centro-Oeste

BR401711.001 Proximidades do Porto de Santos

BR401711.002 Proximidades do Porto de Santos

BR401804.000 Aproximação do Porto de São Francisco do Sul

BR401804.001 Aproximação do Porto de São Francisco do Sul

BR401820.003 Proximidades da Barra do Paranaguá
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BR401910.001 Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande

BR401910.002 Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande

BR402110.002 Proximidades do Porto de Rio Grande

BR402110.003 Proximidades do Porto de Rio Grande

BR404026.000 Da Ponta dos Mundurucus à Parintins

BR404028.000 Da Ponta dos Mundurucus à Ilha Panumã

BR404031.000 Da Ilha de Matari a Manus

BR404411.000 Da Foz do Rio Jari a Ilha Xavier

BR404411.001 Da Foz do Rio Jari a Ilha Xavier

BR404415.002 Da Ilha Jacitara ao Lago Aracuã

BR404418.004 Do Lago Aracuã ao Rio Trombetas

BR41406A.000 Aproximação do Porto do Açu

BR41406A.001 Aproximação do Porto do Açu

BR41406A.002 Aproximação do Porto do Açu

BR424121.001 Enseada Martel

BR425121.000 Enseada Martel

BR425121.000 Enseada Martel

BR441011.000 Da Ilha Salvador à Ilha Grande de Gurupá

BR441011.001 Da Ilha Salvador à Ilha Grande de Gurupá

BR441011.001 Da Ilha Salvador à Ilha Grande de Gurupá

BR441021.000 Da Ilha do Sarapoí a Almeirim

BR441022.001 De Almeirim a Prainha

BR441032.000 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio

BR441032.001 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio

BR441032.002 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio

BR441032.003 Do Paraná do Ituquí a Ilha do Meio

BR441041.000 Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita

BR441041.000 Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita

BR441041.001 Da Ilha do Meio à Ilha de Santa Rita

BR441042.001 Da Ilha de Santa Rita a Parintins

BR441051.000 De Parintins a Costa do Giba

BR441051.007 De Parintins a Costa do Giba

BR441052.001 Da Ilha do Adão a Ilha do Preto

BR441061.001 Ilha Juara

BR441062.004 Da Ilha da Grande Eva a Manaus

BR441062.005 Da Ilha da Grande Eva a Manaus

BR500206.004 Porto de Santana

BR500320.000 Porto de Belém
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BR500413.002 Terminal da Ponta da Madeira e Porto de Itaqui

BR500413.003 Terminal da Ponta da Madeira e Porto de Itaqui

BR500413.004 Terminal da Ponta da Madeira e Porto de Itaqui

BR500414.002 Baía de São Marcos - De Itaqui ao Terminal da Alumar

BR500701.007 Porto de Mucuripe (Fortaleza)

BR500701.008 Porto de Mucuripe (Fortaleza)

BR500701.009 Porto de Mucuripe (Fortaleza)

BR500705.015 Terminal Portuário do Pecém

BR500705.016 Terminal Portuário do Pecém

BR500705.017 Terminal Portuário do Pecém

BR500711.000 Terminal Portuario do Pecem

BR500901.000 Porto de Maceió

BR500901.001 Porto de Maceió

BR500902.000 Porto de Recife

BR500902.001 Porto de Recife

BR500906.000 Porto de Suape

BR500906.002 Porto de Suape

BR501001.006 Porto de Barra dos Coqueiros

BR501102.000 Porto de Salvador

BR501102.001 Porto de Salvador

BR501102.002 Porto de Salvador

BR501103.000 Porto de Aratu

BR501201.002 Porto de Ilhéus

BR501401.000 Portos de Vitória e Tubarão

BR501401.001 Portos de Vitória e Tubarão

BR501401.001 Portos de Vitória e Tubarão

BR501401.002 Portos de Vitória e Tubarão

BR501401.002 Portos de Vitória e Tubarão

BR501401.003 Portos de Vitória e Tubarão

BR501405.001 Porto do Açu

BR501405.002 Porto do Açu

BR501420.000 Terminal da Barra do Riacho

BR501420.000 Terminal da Barra do Riacho

BR501503.008 Enseadas do Cabo Frio

BR501503.009 Enseadas do Cabo Frio

BR501503.010 Enseadas do Cabo Frio

BR501504.000 Enseada de Búzios

BR501504.001 Enseada de Búzios
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BR501504.002 Enseada de Búzios

BR501511.000 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.001 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.002 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.003 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.004 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.005 Barra do Rio de Janeiro

BR501511.006 Barra do Rio de Janeiro

BR501512.000 Porto do Rio de Janeiro

BR501512.001 Porto do Rio de Janeiro

BR501513.000 Terminal  GNL

BR501513.014 Terminal  GNL

BR501621.008 Terminal da Ilha Guaíba

BR501623.006 Porto de Itaguaí

BR501623.007 Porto de Itaguaí

BR501623.008 Porto de Itaguaí

BR501636.000 Porto de Angra dos Reis e Proximidades

BR501643.000 Canal de São Sebastião – Parte Norte

BR501713.000 Porto de Santos - Parte Sul

BR501804.011 Porto de São Francisco do Sul

BR501822.003 Portos de Paranaguá e Antonina

BR501822.004 Portos de Paranaguá e Antonina

BR502101.006 Porto de Rio Grande

BR502101.007 Porto de Rio Grande

BR502101.008 Porto de Rio Grande

BR502101.009 Porto de Rio Grande

BR54026A.000 Paraná do Mocambo

BR54032A.000 Porto de Manaus

BR601401.006 Porto de Vitória Canal de Acesso

BR601401.007 Porto de Vitória Canal de Acesso

BR601401.008 Porto de Vitória Canal de Acesso

3 – PUBLICAÇÕES EDITADAS E REIMPRESSAS

a)  NOVAS EDIÇÕES

NÚMERO TÍTULO EDIÇÃO

DN5  Almanaque Náutico para 2018  74ª
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DG6  Tábuas das Marés Almirante Franco para 2018  54ª

DH1-II  Roteiro Costa Leste  13ª

b)  MODELOS REIMPRESSOS 

NÚMERO TÍTULO

DHN-5917  Mensagem Pilot e Pilot Ship

- Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
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1 – CONCLAVES

1.1 – GOVERNAMENTAIS NO PAÍS
- Reunião Plenária da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR). Brasília, DF.
- Reunião da Comissão de Cartografia Militar (COMCARMIL) e Reunião da Comissão de 

Meteorologia Militar (COMETMIL). Brasília, DF.

1.2 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO  PAÍS
- Seminário de Técnicas Modernas de Projeto de Acesso Náutico com Base na Norma 

ABNT NBR 13246. São Paulo, SP.
- Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar (COLACMAR). Balneário Camboriú, SC.

1.3 – GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR
- Reuniões da Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Nova Iorque, 

EUA.
- Reunião do Conselho Executivo da Organização Meteorológica Mundial (CE-OMM). 

Genebra, Suíça.
- Sessões da Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Nova Iorque, 

EUA.
- Meeting of States Parties to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 

(MSP).  Nova Iorque, EUA.

1.4 – NÃO GOVERNAMENTAIS NO EXTERIOR
- Reunião do Comitê de Direção do International Centre for Electronic Navigational 

Charts (IC-ENC). Bristol, Reino Unido.
- Fórum de Alianças Regionais para o Sistema Global de Observação dos Oceanos 

(GOOS) e Sessão do Comitê de Assessoramento do Sistema Global de Observação dos 
Oceanos (GOOS – GSC). Cingapura, Cingapura.

- Conferência e Assembléia da Organização Hidrográfica Internacional (OHI). Monte 
Carlo, Mônaco.

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

- Reunião da Meso-American and Caribbean Sea Hydrographic Commission (MACHC). 
Varadero, Cuba.

- Reunião do Subcomitê de Capacitação de Pessoal (CBSC) e Reunião do Comitê Inter 
Regional de Coordenação (IRCC). Paramaribo, Suriname.

- Reunião do Hydrographic Services and Standards Committee (HSSC). Ottawa, Canadá.
- Reunião do Worldwide ENC Database Working Group (WEND-WG). Washington, EUA.
- Reunião do Grupo de Trabalho S-100 e do Grupo de Trabalho ENC da Organização 

Hidrográfica Internacional (S-100WG/ENCWG). Gênova, Itália.
- Reunião do Nautical Chart Working Group (NCWG). Redlands, EUA.
- Reunião do World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee (WWNWS). 

Cape Town, África do Sul.
- Reunião e Conferência do Advisory Board on the Law of the Sea (ABLOS). Monte 

Carlo, Mônaco.
- Sessões do Conselho da International Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthoues Authorities (IALA). Incheon, Coreia do Sul e Saint Germain-en-Laye, França.

III – PROGRAMAS DE CONCLAVES E 
INTERCÂMBIOS



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

37

- Reuniões do Comitê de Serviço de Tráfego de Embarcações (VTS). Saint Germain-en-
Laye, França.

- Sessão da Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology. 
Genebra, Suíça.

- Reunião do Comitê de Engenharia de AtoN e Sustentabilidade (ENG). Saint Germain-
en-Laye, França.

- World Conference on Quality and Improvement (WCQI). Charlotte, EUA.
- Session of the JCOMM Expert Team on Maritime Safety Services (ETMSS). Helsink, 

Finlândia.
- 8ª Reunião do “Marine Spatial Data Infrastructures Working Group” (MSDIWG 8). 

Vancouver, Canadá.
- US Hydro Conference. Galveston, EUA.
- International HPD User Group Meeting. Ottawa, Canadá.
- Reunião do Nautical Information Provision Working Group (NIPWG). Duhram, EUA.
- International Cartographic Conference (ICC-2017). Washington, EUA.
- International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and 

Nautical Cartographers (IBSC). Wellington, Nova Zelândia.
- Tidal, Water, Level and Working Group (TWCWG2). Victoria, Canada.
- Assembleia Geral da Organização Hidrográfica Internacional (OHI). Monte Carlo, 

Mônaco.
- Conferência Diplomática da IALA. Paris, França.
- Visita Técnica ao Serviço Marítimo e de Navegação do Haiti (SEMANAH). Porto Príncipe, 

Haiti.
- Session of the Group of Experts for the Global Sea Level Observing System. Nova 

Iorque, EUA.
- Reunião do Hydrographic Survey Project Team. Paris, França.
- Reunião do Conselho da Organização Hidrográfica Internacional (OHI). Monte Carlo, 

Mônaco.
- Galle Dialogue International Maritime Conference. Colombo, Sri Lanka.
- GEBCO Sub-Committee on Undersea Feature Names (SCUFN) Meeting. Gênova, Itália.
- Visita à “Korea Hydrographic and Oceanographic Agency”. Seongnam & Busan, Coréia 

do Sul.
- Seventh Session of the Committe of Experts on Global Geospatial Information 

Management- GGIM. Nova Iorque, EUA.
- Reunião do Grupo de Harmonização IMO/OHI sobre Modelagem de Dados (HGDM). 

Londres, Reino Unido.
- Level 1 Aids to Navigation (AtoN) Manager. Shanghai, China.
- Reunião do Comitê de Gerência e Requisitos de Auxílios à Navegação (ARM). Saint 

Germain-en-Laye, França.
- Data Buoy Cooperation Panel Thirty Third Session – DBCP-33. Brest, França.
- Workshop em Fotogrametria Digital com Imagens Satélites. Buenos Aires, Argentina.
- Workshop em Data Management. Montevidéu, Uruguai.
- Evolving and Sustaining Ocean Best Practices Workshop. Paris, França.

2 – INTERCÂMBIOS

- International Centre for Electronic Navigational Charts (IC-ENC) - Reino Unido;

PROGRAMAS DE CONCLAVES E INTERCÂMBIOS
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Além de seu propósito de apoiar a aplicação do Poder Naval por meio de atividades 
relacionadas com a Hidrografia, Oceanografia, Cartografia, Meteorologia, Navegação e 
Sinalização Náutica, a DHN promove a realização de cursos do Sistema de Ensino Naval 
que lhe compete e supervisiona a participação do pessoal da Marinha nos eventos sob 
a sua orientação técnica, tais como conclaves, intercâmbios, estágios e demais cursos.

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

A orientação técnica se aplica aos Oficiais em cursos de pós-graduação, dentro do 
programa de preparação para o exercício de funções que requeiram qualificação espe-
cial, a seleção de intercâmbios, estágios e conclaves.

A par dos cursos de aperfeiçoamento e especialização, a DHN tem desenvolvido 
o treinamento do pessoal para o adequado desempenho de funções técnicas e admi-
nistrativas 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, valendo ressaltar 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”. 
Em 2016, foram aprovadas junto ao Conselho Internacional de Padrões de Competência 
para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos da OHI, as categorias “A” e “B”, respectivamente 
para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 
o que atesta a excelente qualidade dos cursos ministrados e demonstra que a DHN, a ca-
da 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

- Mestrado em Meteorology and Oceanography (METOC) – Monterey, EUA.
- Curso de “Navegacion Antártica” (NAVANTAR) - Buenos Aires, Argentina.

2 – ESTÁGIOS EXTRA-MB

- Não houve.

~



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

39

CURSOS REGULARES

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

Oficiais que concluíram o 70º Curso de Aperfeiçoamento de Hidrografia para Oficiais – 
Turma 2017:

1ºTen WASHINGTON LUIZ WOELBERT PINTO

1ºTen LEON CADER DRUMOND SILVEIRA

1ºTen ARYTAN ADÃO DA SILVA

1ºTen JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ROCHA 

1ºTen RAMON COSTA MONTEIRO

1ºTen HARRISSON NOGUEIRA CAMPOS JÚNIOR

1ºTen HERBERT VENÍCIUS MELO GOMES

1ºTen KAIQUE DOS SANTOS FERREIRA

1ºTen FELIPE BALOD MONIZ SODRÉ

1ºTen RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS

1ºTen (QC-CA) FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA 

1ºTen (QC-CA) LEONARDO EMILIÃO FERREIRA 

1ºTen VICTOR TELES PIMENTA 

1ºTen (QC-CA) BRUNO SIMAS PEREIRA DAS CHAGAS

1ºTen MARCELLO ABRAÃO DE SOUZA PEREIRA

1ºTen (QC-CA) THIAGO PIMENTEL DA SILVA

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

1ºTen WASHINGTON LUIZ WOELBERT PINTO 9,642

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

seu respectivo curso:

1ºTen WASHINGTON LUIZ WOELBERT PINTO 9,642

1ºTen LEON CADER DRUMOND SILVEIRA 9,613

1ºTen ARYTAN ADÃO DA SILVA 9,590

1ºTen JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ROCHA 9,576

1ºTen RAMON COSTA MONTEIRO 9,569

1ºTen HARRISSON NOGUEIRA CAMPOS JÚNIOR 9,538
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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 ob-
tido média inferior a oito (8,0).

1ºTen WASHINGTON LUIZ WOELBERT PINTO 9,809

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 LEON CADER DRUMOND SILVEIRA 9,804
 

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

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

1ºTen ARYTAN ADÃO DA SILVA 9,171
 

Encerramento do CAHO 2017 no Salão Nobre da DHN.
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 45° Curso de Aperfeiçoamento em Hidrografia e Navegação 
– Turma 2017:

3ºSG-HN  07.3604.36  BRENO CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS 

3ºSG-HN  07.3607.11  JEFFERSON BARBOSA SILVA 

3ºSG-HN  85.9369.28  WALLACE ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA 

3ºSG-HN  07.3635.41  IAN SANTOS BASTOS 

3ºSG-HN  07.3555.72  JONEI DO AMARAL RIBEIRO 

3ºSG-HN  07.3547.71  VINÍCIUS MARTINS AMBRÓSIO 

3ºSG-HN  07.3557.18  LUIZ EDUARDO LONATO DA SILVA JÚNIOR

3ºSG-HN  07.3547.89  VINÍCIUS SANTIAGO MELLO DOS SANTOS 

3ºSG-HN  86.4362.01  FERNANDO DOS SANTOS JÚNIOR 

3ºSG-HN  86.1084.92  EWERTON HENRIQUE PADILHA GALENO 

3ºSG-HN  07.3490.50  FILIPE VIANA DE MACEDO 

3ºSG-HN  07.3546.22  THIAGO PACHECO SILVA 

3ºSG-HN  07.3647.25  RENILDO CARLOS FERREIRA 

3ºSG-HN  07.3643.77  NILTON GOMES DE SÁ JÚNIOR 

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-HN 07.3604.36 BRENO CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS 9,150

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 07.3604.36 BRENO CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS 9,150

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 07.3604.36 BRENO CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS 9,375
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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).

3ºSG-HN 07.3555.72 JONEI DO AMARAL RIBEIRO 9,041

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 85.9369.28 WALLACE ALMEIDA DE SOUSA BARBOSA 8,854

Encerramento do C-Ap-HN no Salão Nobre da DHN.
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 31° Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro – Turma 2017:

3ºSG-FR  85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA 

3ºSG-FR  07.3618.40 GILBERTO MENDES SOARES 

3ºSG-FR  07.3634.94 GUTO CARVALHO ALVES 

3ºSG-FR  07.3634.43 GERMANO SALDANHA CUNHA 

3ºSG-FR  07.3540.37 RAFAEL FARIAS SIMÕES 

3ºSG-FR  07.3609.83 RAFAEL MIRANDA LUCENA MACHADO

3ºSG-FR  86.4641.32 LUCIANO MARQUES SOARES 

3ºSG-FR  07.3620.99 VALDECY PINHEIRO SILVA 

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

3ºSG-FR  85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA 9,522

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  85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA 9,522

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

em seus respectivos cursos.

3ºSG-FR  85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA 9,522

3ºSG-FR  07.3618.40 GILBERTO MENDES SOARES 9,500

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

3ºSG-FR 07.3540.37 RAFAEL FARIAS SIMÕES 10,0
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PRÊMIO “FAROLEIRO ARÊAS”
Destina-se a premiar o aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro (C-Ap-FR) que
obtiver a maior média na área de Navegação, que abrange a disciplina de Navegação II, 

desde que não tenha obtido média inferior a oito (8,0).

3ºSG-FR 85.7211.23 JOÃO PAULO NERY CÂMARA 8,917

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 07.3634.94 GUTO CARVALHO ALVES 9,523

Encerramento do C-Ap-FR 2017 no Salão Nobre da DHN.
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 56° Curso de Especialização em Hidrografia e Navegação – 
Turma 2017.

MN-QPA 13.0588.43  LUCAS DE JESUS DA SILVA 

MN-QPA 14.0119.64  FERNANDO CABRAL REIS 

MN-QPA 11.1266.12  ALISSON ADEMIR DE OLIVEIRA 

MN-QPA 14.0213.31  ADRIEL SANTOS DE JESUS 

MN-QPA 14.0208.31  JONAS DE BARROS COSTA 

MN-QPA 14.0124.72  RENATO MARIANO GARCIA DA SILVA 

MN-QPA 14.0295.53  HERNAN SCHUMAN BARBOSA 

MN-QPA 14.0149.55  ARTUR CAVALCANTE LISBÔA 

MN-QPA 14.0164.19  JÔNATAS CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 

MN-QPA 14.0201.57  DIÊGO CAMPELO SOARES DE LIMA 

MN-QPA 14.0163.46  JOMAR SANTOS DE LIMA JUNIOR 

MN-QPA 14.0085.48  MAYLSON DIAS MACHADO OLIVEIRA 

MN-QPA 14.0459.91  RUBENS ANDRADE LEMOS JUNIOR 

MN-QPA 13.1387.23  RENAN DA SILVA TEIXEIRA MENDES 

MN-QPA 14.0423.55  ANGELO GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS

MN-QPA 14.0295.37  LUIS HENRIQUE MACIEL DE ARAUJO 

MN-QPA 14.0136.57  LUÍS CÉSAR BAPTISTA MENDES 

MN-QPA 96.1432.31  GABRIEL DA SILVA FELIX 

MN-QPA 11.1524.19  SIDNEY GAMA PORTAL 

MN-QPA 14.0174.15 JONES GOMES DE NEGREIROS 

MN-QPA 13.0653.94  WILLER AMARAL MACHADO 

MN-QPA 14.0129.28  CESAR OLIVEIRA ROSSI 

MN-QPA 13.0627.19  TAINÃ SANTANA SOARES 

MN-QPA 11.1174.27  THIAGO DA SILVA BELÉM 

MN-QPA 14.0421.85  WALLACY VINÍCIUS VARGAS DE BARROS 

MN-QPA 98.0515.55  PABLO SOARES DE MOURA 

MN-QPA 14.0316.47  THIAGO OLIVEIRA TOMÈ DE SOUZA 

MN-QPA 14.0177.41  LUIS OTAVIO FARIAS BENTES 

MN-QPA 12.0747.72  PAULO LEVI MARTINS DE ALMEIDA 

MN-QPA 14.0224.86  THOMAS JAMENSON SOARES DO E SANTO 

MN-QPA 14.0224.19  MARCOS AURELIO DIAS DE OLIVEIRA 

MN-QPA 14.0116.54  GUILHERME GOMES COSTA 

MN-QPA 14.0123.08  MARCOS AFFONSO SANTOS DA SILVA 

MN-QPA 14.0347.27  MARCELO MARTINS LEITE CRUZ 

MN-QPA 14.0414.05  BRUNO AZEVEDO BARD 
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MN-QPA 87.2282.46  DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA CASEIRO 

MN-QPA 12.1492.33  KLEYTON RAFAEL SOUZA DA CÂMARA 

MN-QPA 14.0171.48  TIAGO SILVA AZEVEDO 

MN-QPA 14.0127.66  WALLACE DOS SANTOS PUCHOL 

4.1 – PRÊMIOS ESCOLARES

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

MN-QPA 13.0588.43 LUCAS DE JESUS DA SILVA 9,320

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 14.0119.64 FERNANDO CABRAL REIS 9,511

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

especialização.

MN-QPA 13.0588.43 LUCAS DE JESUS DA SILVA 9,320

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 11.1266.12 ALISSON ADEMIR DE OLIVEIRA 9,467

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 14.0164.19 JÔNATAS CARLOS OLIVEIRA PEREIRA 8,744
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CURSOS REGULARES

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

Militares que concluíram o 32° Curso de Especialização de Faroleiro – Turma 2017:

MN-QPA 14.0125.29  COSMO DOS SANTOS DE LIMA 

MN-QPA 12.0491.82  MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO 

MN-QPA 14.0205.56  PAULO SÉRGIO DIAS CONCEIÇÃO 

MN-QPA 12.0190.97  JOSÉ GEOVANI DOS SANTOS 

MN-QPA 14.0144.75  THIAGO ARAÚJO IRINEU 

MN-QPA 14.0185.60  UDERLAN VASCONCELOS RAMOS 

MN-QPA 14.0111.23  WILLIAM RODRIGUES CERQUEIRA POGIAN 

MN-QPA 14.0054.25  JARDEL DOS SANTOS PEREIRA 

MN-QPA 12.0500.41  IGOR MOREIRA SANTOS 

MN-QPA 11.0633.86  ADEJAR DE CRISTO CORREIA NETTO 

MN-QPA 14.0130.29  QUEMUEL THEODORO DA SILVA DE PAULA 

MN-QPA 14.0123.91  JEAN CARLOS BRAGA MAIA 

MN-QPA 14.0112.71  RAFAEL FERRÃO DOS SANTOS SANTANA 

MN-QPA 14.0132.40  NILTON LIMA DA SILVA JUNIOR 

MN-QPA 14.0146.53  SILAS MELO DE ARAUJO 

MN-QPA 14.0203.86  THIAGO MEDEIROS DE PAULA 

MN-QPA 14.0172.45  IAGO COSTA DE OLIVEIRA 

MN-QPA 14.0073.47  BRUNO PEREIRA DA SILVA 

Encerramento do C-Espc-HN 2017 no Salão Nobre da DHN.
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MN-QPA 87.2628.43  JOHNNY PETERSON DE FREITAS SOARES 

MN-QPA 13.0085.28  FABIO DA CONCEIÇÃO BENTO JUNIOR 

MN-QPA 13.0247.36  RENAN MACEDO MENTOR RODRIGUES 

PRÊMIOS ESCOLARES:

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

MN-QAP 14.0125.29 COSMO DOS SANTOS DE LIMA 9,605

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

MN-QAP 14.0125.29 COSMO DOS SANTOS DE LIMA 9,605

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

em suas respectivas especialidades.

MN-QAP 14.0125.29 COSMO DOS SANTOS DE LIMA 9,605

MN-QAP 12.0491.82 MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO 9,569

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 14.0205.56 PAULO SERGIO DIAS CONCEIÇÃO 9,970

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 12.0491.82 MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO 10,000

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 12.0491.82 MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO 9,709
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CURSOS REGULARES

Encerramento do C-Espc-FR 2017 no Salão Nobre da DHN.
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NAVIO POLAR
“ALMIRANTE MAXIMIANO”

No ano de 2017, entre os dias 1° de 
janeiro e 11 de abril, o NPo  “ALMIRANTE 
MAXIMIANO” participou das 4ª e 5ª Fases da 
Comissão OPERANTAR XXXV (Figura 1).

Nesse período, foram realizadas ativida-
des de apoio a projetos de pesquisa embarca-
dos, entre eles: lançamento e recolhimento de 
acampamento nas proximidades das Bases 
Antárticas Argentinas Esperanza e Primavera, 
lançamento e recolhimento de acampamen-
to nas Ilhas Livingston, Snow e Nelson, cole-
tas de amostras com o Coletor Contínuo de 
Plâncton (CPR), fundeio e posterior recolhi-
mento de hidrofone nas proximidades da Ponta 
Melville – Ilha Rei George, coleta de amostras 

em terra realizada por pesquisadores nas Ilhas 
Deception, Baía do Almirantado, na Ilha Half 
Moon, coleta de amostras biológicas de cetá-
ceos no Mar de Bellingshausen e Estreito de 
Bransfield, 47 estações oceanográficas (Figura 
2), empregando-se o conjunto CTD-Rosette e 
15 lançamentos de rede de arrasto vertical pa-
ra coleta de fitoplâncton. 

Em 18 de novembro de 2017, durante a 
travessia do porto de Rio Grande para Punta 
Arenas – CHILE, foi determinado ao Navio in-
corporar ao SAR internacional a fim de apoiar 
a Armada Argentina (ARA) nas buscas ao 
Submarino ARA “San Juan”. O Navio foi em-
pregado nas buscas entre os dias 19 e 27 de 

~

Figura 1 - Navio na Baía do Almirantado.
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novembro, quando então voltou a cumprir a ci-
nemática da OPERANTAR XXXVI. 

No período de 27 de novembro a 31 
de dezembro de 2017, o Navio participou da 
3ª Fase da Comissão OPERANTAR XXXVI. 
Nesse período, foram realizadas uma estação 
geológica empregando-se o amostrador Box 
Corer e seis estações geológicas empregan-
do o amostrador Gravity Corer (Figuras 3 e 

Figura 2 - Lançamento de CTD. Figura 3 - Lançamento do Box Corer.

Figura 4 - Lançamento do Gravity Corer. Figura 5 - Coleta de Algas.

4), ao longo do Estreito de Bransfield e na Ilha 
Deception, na Antártica. 

Além disso, foi realizado apoio logísti-
co à Estação Antártica Comandante Ferraz e 
apoio aos projetos de pesquisa que coletam 
amostras em terra, dos quais cita-se o lança-
mento de pesquisadores na referida estação, 
nas baías do Almirantado e Maxwell e nas ilhas 
Deception, Penguin e Livingston (Figura 5).
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NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO
“ARY RONGEL”

Antárticos Emergenciais (MAE) da Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF) du-
rante a primeira fase de reconstrução da 
Estação Antártica Brasileira (Figura 2). 

Após um período de reparos no Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro, iniciou-se, 
em 13 de outubro de 2017, a OPERANTAR 
XXXVI com a desatracação do Navio de 
seu porto sede, o Rio de Janeiro, até o 
Continente Antártico, passando pelo porto 
de Rio Grande, a fim de receber vestimentas 
antárticas e material de projetos apoiados 
pela SECIRM e para a EACF. 

Entre os meses de outubro a de-
zembro de 2017, o NApOc “ARY RONGEL” 

Durante a Operação Antártica 
(OPERANTAR) XXXV, iniciada no dia 10 
de outubro de 2016 e encerrada no dia 11 
de abril de 2017, o Navio apoiou logistica-
mente o desmonte e retirada da aeronave 
Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, 
acidentada no aeroporto Teniente March 
(Frei) no verão de 2015. 

Durante a operação, o Navio movi-
mentou cerca de 500 toneladas de carga 
dentre as quais se destacam: cinco trato-
res, um caminhão, duas chatas, e dezes-
seis contêineres de vinte pés (Figura 1). 
A Operantar XXXV também foi marcada 
pelo apoio logístico prestado aos Módulos 
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realizou levantamento hidrográfico nas baí-
as de Maxwell e Almirantado, em apoio ao 
Plano de Coleta de Dados Hidrográficos 
da Antártica, e abastecimento da Estação 
Comandante Ferraz, além de apoio aos se-
guintes projetos científicos: Virginia, Kellner 
e Schaffer, nas Ilhas Rei George; e James 
Ross, Vega e Marambio, no mar de Weddell. 

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

Figura 1 – Recebimento de material e 
mantimentos.

Figura 4 – Aeronave "Águia 65" em apoio ao 
projeto Schaffer na enseada Martel em novembro 

de 2017.

Figura 3 – Navio navegando em campo de gelo 
fragmentado no Mar de Wedell em dezembro de 

2017.

Durante os lançamentos dos acam-
pamentos, o Navio navegou por campos de 
gelo fragmentado no Mar de Weddell (Figura 
3), contando com o apoio das aeronaves UH-
13 “Águia 63” e “Águia 65” do 1º Esquadrão 
de Helicópteros de Emprego Geral (HU-1), 
totalizando 174 pousos a bordo no ano de 
2017 (Figura 4). 



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

54

NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“CRUZEIRO DO SUL”

No período de 18 a 21 de setem-
bro de 2017, o Navio realizou a comis-
são EXPERIÊNCIA DE MÁQUINAS/
ADESTRIP/CICLOPE, com a finalidade de 
fazer experiência de máquinas, efetuar ci-
clo de alinhamento, compensação da agu-
lha magnética e adestramento da tripula-
ção (Figuras 1 e 2). 

Nos dias 27 e 28 de setembro de 
2017, o Navio realizou um fundeio nas 
proximidades da DHN por ocasião do Dia 
do Hidrógrafo.

No dia 20 de outubro de 2017 foi efe-
tuada a Verificação Inicial (VI) do Período 
de Adestramento-CIAsA. Foram realizados 
exercícios de navegação, controle de ava-
rias, avarias operacionais, postos de aban-
dono e Grupo de Salvamento e Destruição 
(GSD) (Figura 3).

Nos dias 13 e 14 de novembro de 
2017 ocorreu o Período de Adestramento 
Fase de Mar-CIAsA.

No dia 16 de novembro de 2017, o 
Navio realizou a Verificação de Eficiência-
CIAsA. Foram feitos exercícios de navega-
ção, homem ao mar, controle de avarias, 
avarias operacionais, postos de abandono, 
Grupo de Salvamento e Destruição (GSD) e 
Grupo de Socorro Externo (GSE).

O retorno operativo do NHo 
“CRUZEIRO DO SUL” foi marcado pela rea-
lização da Comissão APOINST-XII, entre os 
dias 20 e 24 de novembro de 2017. Foram 
conduzidos adestramentos e familiarização 
com o ecobatímetro multifeixe EM-122, bem 
como a realização de estações oceanográ-
ficas com todos os alunos das turmas do 
CAHO e do C-Ap-HN do ano de 2017.

Figura 1 – Foto do Navio.
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Figura 2 – ADESTRIP-2017.

Figura 3 – CIAsA-2017.
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NAVIO DE PESQUISA
HIDROCEANOGRÁFICO
“VITAL DE OLIVEIRA”

COMISSÃO ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE – 
LEPLAC / MCTIC

O Navio realizou o Levantamento 
Hidrográfico em apoio ao Programa de 
Levantamento da Plataforma Continental 
(LEPLAC) e aos projetos de pesquisa apro-
vados pelo MCTIC, no período de 2 de ja-
neiro a 8 de fevereiro de 2017, na região da 
Elevação do Rio Grande (Figura 1). 

A missão do Navio foi realizar a coleta 
de dados ambientais (meteorológicos, ocea-
nográficos, batimétricos, geológicos e geofí-
sicos) na região de interesse, a fim de con-
tribuir para o LEPLAC e para a consecução 
dos projetos de pesquisa aprovados pelo 

Figura 1 – Área total sondada pelo Navio na 
Elevação do Rio Grande.



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

57

COMISSÕES

BR-XVII, na região litorânea compreendi-
da entre os estados do Rio de Janeiro e do 
Ceará, limitada ao norte pelo paralelo 15ºN, 
com término em 15 de janeiro de 2018. A 
operação teve como propósito manter a ope-
racionalidade de oito boias ATLAS/T-FLEX, 
que fazem parte da contribuição brasileira 
junto ao projeto PIRATA. Em adição, a co-
missão também contribuiu para a coleta de 
dados ambientais e para o apoio às pesqui-
sas vinculadas ao MCTIC. 

Contando com o apoio de 63 pes-
quisadores do CPTEC/INPE, LABOMAR-
UFC, UFBA, CRS/INPE, UFF, UERJ, UFRJ, 
FURG, e da UFPE, o Navio realizou 65 es-
tações oceanográficas por meio do conjunto 
CTD-Rosette/L-ADCP, análises da água do 
mar por meio dos AUTOSAL e PORTASAL, 
perfilagem vertical de correntes com os 
ADCP OS150kHz e OS75kHz, perfilagens 
com U-CTD e XBT, radiossondagem, sonda-
gem com o ecobatímetro multifeixe EM-122, 
coleta de dados do sub-fundo marinho e de 
gravimetria.

Durante o período da comissão, foram 
realizados lançamentos de oito boias mete-
oceanográficas, sendo três do novo modelo 
T-FLEX, o qual tem como benefícios a pos-
sibilidade de comunicação bilateral, GPS 
incorporado à boia e a flexibilidade de ins-
talação de sensores em maior quantidade e 
mais modernos (Figura 3).

Figura 2 – Navio atracado no Principado de 
Mônaco.

Figura 3 – Atividades realizadas durante o rodizio 
das Boias ATLAS e T-FLEX do Projeto-PIRATA.

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC).

COMISSÃO 1ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

O Navio realizou a Comissão 1ª 
SESSÃO DA ASSEMBLEIA HIDROGRÁFICA 
INTERNACIONAL para conferir a pretendida 
visibilidade ao serviço hidrográfico brasileiro 
no âmbito internacional. O Navio navegou na 
área marítima compreendida entre o Estado 
do Rio de Janeiro e o Principado de Mônaco, 
no período de 17 de março a 2 de junho de 
2017 (Figura 2).

A missão do Navio foi realizar ação 
de presença no Porto de Mônaco, durante 
o período de 24 a 28 de abril, por ocasião 
da 1ª Sessão da Assembleia Hidrográfica 
Internacional, com o propósito de reforçar a 
candidatura do Brasil ao cargo de Secretário-
Geral ou de Diretor da Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI), bem como 
realizar a coleta de dados ambientais em 
apoio à produção de informações ambien-
tais (hidrográficas, oceanográficas e meteo-
rológicas), voltadas ao Setor Operativo e de 
Segurança da Navegação.

COMISSÃO PIRATA BR-XVII

No dia 25 de outubro de 2017, o Navio 
iniciou a realização da Comissão PIRATA 
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Ressalta-se que foram realizadas com 
sucesso as estações oceanográficas em 
que o conjunto CTD-Rossete/L-ADCP chegou 
até 10 m do fundo, sendo essa prática pio-
neira na Marinha do Brasil. Fruto de minucio-
so trabalho do Navio, foi criado um protocolo 
específico para esse tipo de operação, sen-
do o mesmo posto à prova gradativamente, 

até que se conseguiu obter com segurança 
dados oceanográficos a uma distância de 10 
m do fundo. Como parte deste protocolo, é 
feito um estudo da batimetria do local antes 
da coleta (Figura 4), tornando a operação 
segura e viável, além de atender à neces-
sidade da comunidade científica de coletar 
dados próximo ao leito oceânico.

Figura 4 – Análise do ponto de realização da estação oceanográfica (CTD-Rosette).
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NAVIO OCEANOGRÁFICO
“ANTARES”

COMISSÃO PNBOIA III / COSTA SUDESTE II

No período de 5 de junho a 9 de 
agosto, o NOc “ANTARES” realizou a 
Comissão PNBOIA III / COSTA SUDESTE 
II na região litorânea compreendida entre 
os estados de Santa Catarina e Espírito 
Santo. Durante a Comissão, o Navio re-
alizou 133 Estações Oceanográficas com 
o conjunto CTD-Rossete (Figura 1);  dez 
amostras geológicas por draga, coleta de 
dados atmosféricos de superfície com a 

Estação Meteorológica Automática, coleta 
de dados com ADCP, lançamento de boia 
AXYS 3M, lançamento de boia BMOBR, 
sondagem monofeixe por meio de lancha 
visando realizar pesquisa de perigo nas 
proximidades de Florianópolis, Rastreios 
Estáticos, Nivelamentos Geométricos e re-
estabelecimento de Estação Maregráfica. 
Além das diversas fainas hidrográficas, o 
Navio foi empregado como Comandante 
da Cena de Ação para auxiliar nas buscas 
do SAR SS018/17.
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Ao longo da comissão, o Navio per-
correu 4890,9 milhas náuticas e realizou 
34,5 dias de mar. 

APOINST III

Entre os dias 30 de agosto e 1º de 
setembro, na região litorânea do estado do 
Rio de Janeiro entre os municípios do Rio 
de Janeiro e Angra dos Reis, o “Escorpião 
dos Mares” realizou a Comissão APOINST 
III com o propósito de apoiar a prática de 
Oceanografia do Curso de Aperfeiçoamento 
em Hidrografia para Oficiais 2017 (Figura 2). 

 Durante a Comissão foram realizadas 
três Estações Oceanográficas, seis lança-
mentos de XBT e uma coleta de amostra de 
fundo por draga. No total, o Navio percorreu 
154,5 milhas náuticas em 2,5 dias de mar.

APOINST V

Durante o período de 4 a 6 de se-
tembro realizou-se a Comissão APOINST 
V com o intuito de apoiar a prática de 
Oceanografia dos cursos EST-QF-APOC e 
C-Espec-HN. 

Nesta Comissão foram realizadas 
cinco Estações Oceanográficas com o 
conjunto CTD-Rossete. No total, o Navio 

percorreu 227,8 milhas náuticas perfazendo   
dois dias de mar (Figura 3).

PROJETO NOVELA “TEMPO DE AMAR”

No período de 18 a 19 de setembro, o 
Navio foi utilizado com o propósito de fornecer 
seu espaço físico e condições reais visando 
à gravação de cenas da novela “Tempo de 
Amar”, da Rede Globo de Televisão. Foram 
percorridas 37,0 milhas náuticas perfazendo 
0,5 dia de mar (Figura 4).

COMISSÃO PNBOIA VI / COSTA SUDESTE III

Durante o período de 8 de novem-
bro a 20 de dezembro, o “Escorpião dos 
Mares” realizou a Comissão PNBOIA VI / 
COSTA SUDESTE III ao longo do litoral en-
tre os Estados de Santa Catarina e Espírito 
Santo. Foram realizadas 133 Estações 
Oceanográficas com o conjunto CTD-
Rossete, coleta de dados atmosféricos de 
superfície com a Estação Meteorológica 
Automática (EMS-A), lançamento da boia 
Axys e lançamento de ADCP de fundo 
(Figura 5). 

 Nesta Comissão, o Navio percorreu 
3871,2 milhas náuticas navegadas e perfez 
25 dias de mar.

Figura 1 – Lançamento do Conjunto CTD-Rossete.
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Figura 2 – Oficiais-Alunos do CAHO 
na Comissão APOINST III.

Figura 3 – NOc “Antares”.

Figura 4 – Gravação da Novela “Tempo de Amar”. Figura 5 – Lançamento de sinal cardinal na 
Comissão PNBOIA VI / Costa Sudeste III.
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NAVIO HIDROGRÁFICO
“SIRIUS”

ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA SAPATA

Em cumprimento ao Plano de Atividades 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN), o NHi “SIRIUS” realizou, no perío-
do de 23 de março e 12 de abril de 2017, o 
Levantamento Hidrográfico visando à coleta 
de dados para atualização cartográfica náu-
tica na região litorânea compreendida entre 
os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
em especial nas proximidades das ilhas da 
Sapata e de Alcatrazes (Figura 1).

Entre os dias 30 de março e 3 de abril, 
o Navio atracou no porto de Santos, marcan-
do o seu regresso àquele porto, após um 

período de mais de 20 anos, fato que foi divul-
gado em diversos veículos de mídias locais e 
redes sociais.

Na ocasião, o meio foi aberto à visita-
ção pública, no dia 2 de abril, quando rece-
beu 291 pessoas que tiveram a oportunidade 
de conhecer a história do “SIRIUS” em seus 
quase sessenta anos de atividade. Também 
foram apresentados materiais expositivos a 
respeito das atividades da DHN e da Marinha. 

APOIO À SINALIZAÇÃO NÁUTICA

Durante o ano de 2017, o NHi “SIRIUS” 
realizou sete Comissões em apoio ao Centro 

Figura 1 – Atualização Cartográfica Sapata.
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de Auxílios à Navegação Almirante Moraes 
Rego (CAMR), dentre as quais foram realiza-
dos o reabastecimento do Farol de Macaé, 
bem como o restabelecimento do Farolete de 
Papagaios (Figura 2). 

 Em algumas dessas Comissões, 
destacaram alunos do Colégio Naval que 
participaram de atividades marinheiras, es-
clareceram dúvidas e colocaram em prática 
o que estão aprendendo em sala de aula.

APOIO À INSTRUÇÃO

Durante o ano de 2017, o NHi “SIRIUS” 
realizou Comissões em apoio à Instrução, 
tendo sido ministrados diversos adestramen-
tos, referentes às práticas de compensação 
de agulha magnética e de utilização de Sonar 
de Varredura Lateral aos alunos do CAHO, 
bem como apoio à instrução de prática de 
Navegação I e II aos alunos do C-Esp-HN, 
buscando a aplicação prática dos conheci-
mentos obtidos em sala de aula (Figura 3). 

PROTRINDADE X 

Como parte do Programa de Atividades 
da DHN e em apoio à Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar 
(SECIRM), o NHi “SIRIUS” realizou, entre os 
dias 7 e 22 de novembro de 2017, a Comissão 

Figura 2 - Apoio à Sinalização Náutica.

Figura 3 - Apoio à Instrução.

Figura 4 - PROTRINDADE X.

PROTRINDADE X, que teve como objetivo 
apoiar o Programa de Pesquisas Científicas 
na Ilha da Trindade e áreas adjacentes. Na 
ocasião, foram conduzidos pesquisadores de 
cinco universidades, que desenvolveram ativi-
dades relacionadas com a Biologia Marinha, 
com o desenvolvimento da fauna e flora da 
ilha da Trindade e com a Oceanografia Física 
na Cadeia Vitória-Trindade. A Comissão tam-
bém marcou o retorno do Navio ao Posto 
Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT), 
após cinco anos, realizando, na oportunidade, 
o transporte de material em proveito daque-
le Destacamento. Após realizar as atividades, 
o Navio permaneceu atracado no Porto de 
Vitória-ES, entre os dias 17 e 20 de novembro 
(Figura 4).
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO 
FAROLEIRO

“ALMIRANTE GRAÇA ARANHA”
´

Em continuidade ao Período de 
Modernização do Meio (PMM), o Navio 
permaneceu no decorrer do ano de 2017 
atracado no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro para adequação e instalação do 
novo grupo propulsor composto por um 
MCP, MTU 16V série 4000 M63, uma en-
grenagem redutora, Reintjes LAF 873, e 
demais acessórios (Figura 1 e 2). 

O novo motor além de ser mais le-
ve, moderno e confiável, propiciará menor 
consumo de combustível e um aumen-
to de potência bem como, na velocidade 
de operação da embarcação, que poderá 
cumprir as tarefas inerentes a sua missão 
em um tempo inferior ao anteriormente 
praticado (Figura 3). 

Ressalta-se, ainda, as obras reali-
zadas paralelamente ao PMM, das quais 

Figura 1 – Painel de controle do novo grupo 
propulsor e monitor do radar VMFT-250.
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´

Figura 2 – Entrada do MCP MTU 16V 
série 4000 M63.

Figura 3 – Retirada do Motor MWM TBD 232 16V. Figura 4 – Termossalinógrafo SEACAT SBE 21.

evidenciam-se: manutenção do cilindro 
e sistema hidráulico do guindaste Atlas, 
confecção de reforço estrutural para a 
lança do guincho oceanográfico Natec 
e revisão geral dos sistemas da máqui-
na do leme e do piloto automático. Além 
disso, houve a conclusão da instalação 
do Termossalinógrafo SEACAT SBE 21 e 
a aquisição do novo radar Sperry Marine 
VisionMaster FT-250 da banda de RF “X”, 
cujo comissionamento incrementará a se-
gurança da navegação, especialmente 
nas condições de baixa visibilidade e de 
tráfego intenso (Figura 4).

Ademais, foi dada continuida-
de à profícua parceria com o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), convênio es-
te com a Infraestrutura de Laboratórios 
Nacionais Embarcados (IELE-MAR), fir-
mado no ano de 2010, tendo sido esten-
dido a fim de permitir a inserção de novas 
metas cuja execução iniciou-se no 2° se-
mestre de 2017, destacando-se: aquisição 
de uma nova amarra composta por sete 
quartéis, serviço de reparo na tampa do 
porão de carga, de substituição de trechos 
de redes, de troca de chapeamento de 
compartimentos habitáveis e de confec-
ção de válvulas diversas.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
 “AMORIM DO VALLE”

No período de 15 de agosto a 20 de 
setembro de 2017, uma equipe volante  for-
mada por hidrógrafos do NHo “AMORIM 
DO VALLE” realizou levantamento hidro-
gráfico com o objetivo de avaliar a possi-
bilidade de atracação de embarcações de 
calado máximo de 1.4 m no Píer do Saco 
do Pinhão, localizado no CIASC – Ilha do 
Governador (Figura 1). 

Em 31 de outubro de 2017, uma equi-
pe volante do Navio foi designada para re-
alização de levantamento hidrográfico nas 

Figura 1 – Folha de Bordo da área 
sondada nas proximidades do CIASC.
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proximidades do Primeiro Distrito Naval. O 
objetivo foi subsidiar estudos para a atra-
cação de embarcações de calado máximo 
de 5.0 m no Cais do Espaço Cultural da 
Marinha. O levantamento cumpriu rigorosa-
mente os procedimentos preconizados pe-
las Instruções Técnicas da DHN (Figura 2).

Nos dias 2 e 3 de junho de 2017, o 
Navio fundeou ao sul da Escola Naval, a fim 
de participar da Cerimônia de Entrega de 
Espadins. Nessa ocasião, também se encon-
travam fundeados a Fragata “Rademaker”, o 
Navio Patrulha “Gurupi” e os três Avisos de 
Instrução da Escola Naval. 

Nos dias 8 e 9 de junho de 2017, o 
Navio fundeou ao sul da Escola Naval, a fim 
de participar da cerimônia alusiva ao 152° 
Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. 
Nessa ocasião, também se encontravam 
fundeados a Corveta “Jaceguai” e o Navio 
Patrulha Oceânico “APA”. 

No dia 21 de julho de 2017, o Navio fun-
deou ao sul da Escola Naval, a fim de partici-
par da cerimônia de Abertura da NAVAMAER. 

Figura 2 – Folha de Bordo da área sondada nas proximidades do cais 
do Espaço Cultural da Marinha.

Nessa ocasião, também se encontravam 
fundeados a Fragata “Greenhalgh” e o Navio 
Patrulha “Gurupá”

De 6 a 8 de novembro de 2017, o 
Navio fundeou nas proximidades da Escola 
Naval, a fim de participar do 27° Congresso 
Brasileiro de Cartografia, divulgando as ativi-
dades desenvolvidas pela DHN. O Navio re-
cebeu a visita de 152 congressistas a bordo. 

Nos dias 8 e 9 de dezembro de 2017, o 
Navio fundeou ao sul da Escola Naval, a fim 
de participar da cerimônia de Declaração de 
Guardas-Marinha. Nessa ocasião, também 
se encontravam fundeados o Navio Veleiro 
“Cisne Branco”, o Submarino “Tupi” e a 
Fragata “Rademaker”. 

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 
2017, Navio fundeou nas proximidades do 
CIAW a fim de participar da cerimônia de 
Formatura do CFO/2017. Nessa ocasião, 
também se encontravam fundeados o 
Navio Veleiro “Cisne Branco”, o Submarino 
“Tupi”, a Fragata “Greenhalgh” e o Navio 
Patrulha “Guaporé”.
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NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO
“TAURUS”

SAR 07/2017 – BUSCA DE DESTROÇOS DE 
AERONAVE EM PARATY-RJ

No período de 21 a 24 de janei-
ro de 2017, um Oficial hidrógrafo do 
NHo “TAURUS” participou das buscas 
dos destroços de aeronave na Baía de 
Paraty-RJ. Com equipamento sonar de 

varredura lateral (side scan sonar), foi 
possível a revelação da trajetória do cor-
po principal do avião, no leito marinho, 
desde a posição do impacto até percor-
rer cerca de 300 metros. Além da locali-
zação dos blocos das duas turbinas da 
aeronave e partes da fuselagem de bom-
bordo (Figuras 1 e 2). 
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PDR-2017 E REPARO NO MCP DE BE

Figura 1 – Trajetória percorrida pela aeronave 
no leito marinho.

Figura 3 – Abertura de cesariana para retirada do 
MCP de BE.

Figura 4 – Navio no Dique Almirante Branco 
na BNRJ.Figura 2 – Motor (turbina) de BB.

No período de 6 de julho a 11 de se-
tembro de 2017, o Navio permaneceu do-
cado no Dique Almirante Branco, na Base 
Naval do Rio de Janeiro, para realizar o 
PDR-2017, onde ocorreram uma série de 
serviços estruturais e de substituição de 
chapas, necessários à postergação de baixa 
do Navio, anteriormente prevista para 2017. 
Após esse período, dirigiu-se ao Arsenal de 
Marinha no Rio de Janeiro, para finalizar o 
reparo no MCP-BE, cuja conclusão permitirá 
que o Navio seja submetido a uma CIAsA, e 
em caso de aprovação, retorne às lides hi-
drográficas no ano de 2018 (Figuras 3 e 4).
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SUMÁRIO

Após a era dos grandes descobrimen-
tos, o interesse pela cartografia portuguesa 
declinou, vindo a renascer com a neces-
sidade da correção do erro da posição do 
meridiano de Tordesilhas, de 1494. O ano 
de 1720 é o marco desse renascimento e 
o início do avanço para o oeste brasileiro, 
quando, na Academia de Ciências de Paris, 
é levantada uma hipótese que desloca o 
meridiano de Tordesilhas para o oeste. A di-
retriz principal deste artigo são os fatos que 
levaram o segmento de reta que represen-
tava o meridiano de Tordesilhas, traçado 
em 1494, a transformar-se na extensa linha 
sinuosa das fronteiras do Brasil, tal como 
a conhecemos na atualidade. Ele contém 
a exposição do contexto real em que ocor-
reram os problemas sobre a demarcação 
dos limites do Brasil com as colônias da 
Espanha, na América do Sul e na cons-
trução de cartas geográficas para atender 
ao Tratado de Madrid, de 1750. A extensão 

Antonio Vieira Martins1

1720
O RENASCIMENTO DA CONSCIENCIA 

CARTOGRÁFICA PARA O MAPEAMENTO DO BRASIL 
E DEFINIÇAO DOS LIMITES COM AS COLÔNIAS 

ESPANHOLAS DA AMÉRICA DO SUL

continental do território brasileiro consti-
tuía um grande desafio e a Carta da Nova 
Luzitânia é um dos exemplos que registra 
a odisseia dos engenheiros e matemáticos 
para vencer este desafio. Um dos propó-
sitos deste artigo é evidenciar o papel da 
educação na solução desses problemas. 
Ao final, realça-se a importância da qualida-
de da formação profissional na engenharia 
cartográfica e na hidrografia, na atualidade.

ABSTRACT

After the era of the great discoveries, 
interest in Portuguese cartography declined 
and was reborn with the need to correct the 
error of the position of the Tordesilhas me-
ridian of 1494. 

The year 1720 marks the beginning 
of this renaissance and the beginning of 
the advance to the west of Brazil, when a 
hypothesis is raised in the Paris Academy 
of Sciences that moves the meridian of 
Tordesilhas to the west. The main guideline 

~
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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.

of this article is the facts that led to the strai-
ght segment representing the meridian of 
Tordesilhas, traced in 1494, to become the 
extensive sinuous line of Brazil's borders, 
as we know it today. It contains the exposi-
tion of the real context in which the proble-
ms occurred regarding the demarcation of 
the boundaries of Brazil with the colonies of 
Spain in South America and the construction 
of geographical charts to meet the Treaty of 
Madrid of 1750. The continental extension 
of the territory Brazil was a great challenge 
and the Charter of Nova Luzitania is one of 
the examples that register the odyssey of 
engineers and mathematicians to overcome 
this challenge. One of the purposes of this 
article is to highlight the role of education in 
solving these problems. Finally, the impor-
tance of the quality of professional training 
in cartographic engineering and hydrogra-
phy is emphasized.

Palavras-chave: 

Cartografia Histórica, Carta da Nova 
Luzitânia, Tratado de Tordesilhas, Tratado 
de Madrid, fronteiras, limites entre Brasil e 
colônias espanholas.

Keywords:

Historical Cartography, Charter of New 
Luzitania, Treaty of Tordesillas, Treaty of 
Madrid,borders, boundaries between Brazil 
and Spanish colonies.

1 – INTRODUÇÃO

Os países não desenvolvidos e os 
em vias de desenvolvimento têm pro-
blemas semelhantes que interferem nos 
seus processos de desenvolvimento e 

independência científica e tecnológica. Ao 
longo de suas histórias, podem ser detec-
tadas situações que mostram o preço que 
pagam por não terem investido na edu-
cação do seu povo e na sua sociedade. 
Isto contribuiu, fortemente, para torná-los 
dependentes de outros países quando os 
problemas se apresentavam. O Estudo de 
Caso, apresentado neste artigo, ilustra es-
te fato e se inicia com a necessidade da 
demarcação dos limites entre as colônias 
de Portugal e Espanha, na América do Sul, 
quando foi preciso corrigir, no século XVIII, 
o limite original, do Tratado de Tordesilhas 
acordado em 1494 entre Portugal e 
Espanha, com apoio da Igreja católica, e 
assinado por Duarte Pacheco Pereira, por 
delegação de D. Manoel, rei de Portugal.

Após a chegada do genovês 
Cristóvão Colombo à América Central, em 
1492, concluiu-se que as terras descober-
tas por ele, em nome do rei da Espanha, 
eram de extensão continental, desper-
tando o interesse de reinos europeus co-
mo Inglaterra, França e Países Baixos, 
que emergiam como potências coloniais. 
Entretanto, foi a descoberta de ouro em 
Minas Gerais, em 1667, a cerca de 400 km 
do litoral, que fez Portugal tomar conheci-
mento que os métodos usados para cons-
truir suas cartas náuticas, as cartas de 
marear, teriam que ser repensados para 
mapear o interior das suas colônias, prin-
cipalmente do Brasil. Para se modernizar, 
a cartografia portuguesa teria que passar 
por uma grande mudança. Outro obstáculo 
a ser ultrapassado dizia respeito aos pro-
fissionais portugueses: como prepará-los 
para enfrentar o grande desafio de mapear 
um país de dimensões continentais como 
o Brasil? 
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Figura 1 - Deslocamento do meridiano de 
Tordesilhas para oeste [Cortesão -  1924].

Os satélites de Júpiter tomam o lugar da Lua

Segundo o historiador português 
Jaime Cortesão em [CORTESÃO - 1924], 
Alexandre de Gusmão, estadista e diplo-
mata português, tomou para si o esclare-
cimento e a solução dos limites do Brasil. 
Um fato relevante em 27 de novembro de 
1720 fez renascer o interesse pela cartogra-
fia em Portugal. Foi a leitura da dissertação 
de Guillaume Delisle, primeiro geógrafo do 
rei da França, perante a Academia Real 
das Ciências de Paris. Sua dissertação ti-
nha como título “Determinationgéografiqu
edul´étenduedes diferentes parties de la 
Terre”, (Determinação geográfica da exten-
são das diferentes partes da Terra). Nela, 
o autor propõe uma remodelação total da 
carta da Terra, reunindo num só mapa, as 
posições geográficas, determinadas a partir 
de setembro de 1517, justificando que posi-
ções geográficas nesses mapas deveriam 
sofrer alterações. Num único mapa, ficaria 
mais evidente a diferença entre as antigas, 

anteriores a esta data, e as novas posições. 
Nos mapas antigos, as longitudes tinham 
sido determinadas por eclipses da Lua. Na 
América e na Europa, a partir de 1670, vá-
rios astrônomos passaram a determinar a 
longitude pelos eclipses dos satélites de 
Júpiter. Por esse método, as novas posi-
ções foram observadas nos quatro grandes 
continentes. Vale lembrar que os eclipses 
dos satélites de Júpiter foram constatados 
por Galileu e os cálculos para a determina-
ção de longitudes através deles foram viabi-
lizados pelo engenheiro cartógrafo e astrô-
nomo ítalo-francês Jean Dominique Cassini 
(1625 – 1712), o Cassini I.Na sua disserta-
ção, Delisle apresentava vários lugares do 
mundo com diferenças muito grandes entre 
os valores das longitudes assinalados nas 
cartas existentes e aqueles determinados 
com auxílio dos cálculos sugeridos por 
Cassini, em relação aos eclipses dos saté-
lites de Júpiter.

Aplicando-se os novos valores, no ca-
so da cartografia portuguesa antiga, havia 
um desvio sistemático do continente ame-
ricano do sul, para leste. Ao se marcar a 
distância de 370 léguas a partir da Ilha do 
Ferro, na costa oeste da África, no sentido 
do novo Mundo, a nova posição do meri-
diano de Tordesilhas ficaria dentro do he-
misfério espanhol e, por isso, seria acres-
centada uma grande faixa de território para 
a soberania portuguesa, como mostra a 
Figura 1, que apresenta o contorno atual 
do Brasil. Nesta nova posição do meridiano 
de Tordesilhas, as terras cisplatinas passa-
riam a pertencer a Portugal, englobando a 
Colônia do Sacramento e a rica região do 
oeste brasileiro.

Delisle acrescentava que a quantida-
de de longitudes observadas nas Américas 
era muito reduzida: nove para a do Norte 
e a Central, e duas para a do Sul. Sobre 
a questão levantada pelo geógrafo francês, 
o historiador português Jaime Cortesão, na 
página 276 de [Cortesão -1924 ], comenta:

 

Figura 1 - Deslocamento do meridiano de 
Tordesilhas para oeste [Cortesão -  1924] 
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"Só os iniciados nos problemas árduos de 
cartografia dariam pelo velho logro (referindo-
-se à posição errada feita em 1494, do meridia-
no de Tordesilhas). E à data os mais interessa-
dos em descobri-lo – os espanhóis – haviam, 
à semelhança dos portugueses, perdido a pri-
mazia na cultura geográfica e o interesse por 
aquela espécie de problema."

Antevendo futuros problemas após a di-
vulgação da dissertação do geógrafo francês, 
D. João V, rei de Portugal, tratou de preparar, 
secretamente, uma missão geográfica e carto-
gráfica, cujo principal objetivo era traçar o Novo 
Atlas do Brasil de latitudes e longitudes obser-
vadas pelo novo método astronômico.

A projeção cartográfica e a curvatura da 
Terra

Não podemos afirmar se a teoria das 
projeções cartográficas, no século XVII, era co-
nhecida pelos geógrafos portugueses e pelos 
engenheiros militares. O fato é que essa maté-
ria era conhecida pelos gregos antigos, entre 
eles Eratóstenes e Ptolomeu. Sobre a questão 
da planificação da superfície da Terra, pode-
mos destacar o ataque que Martim Afonso de 
Souza fez à carta de marear, em 1532, quan-
do escreveu ao rei informando que ela estava 
errada. Tal erro foi constatado na sua viagem 
de regresso do sul da América do Sul, para 
Portugal. Pedro Nunes saiu “Em Defesa da 
Carta de Marear” escrevendo um trabalho com 
o título destacado em itálico, onde, entre outras 
coisas, disse que “errado estava quem falava 
mal da carta de marear não sabendo que ela é 
uma carta plana e a Terra é esférica”. 

A projeção cartográfica implícita 

A maneira como os geógrafos portugue-
ses traçavam os meridianos e os paralelos em 
uma carta geográfica considerava, implicita-
mente, uma projeção cartográfica. Os arcos 
de meridiano eram uniformemente espaçados 
na carta, ou seja, o comprimento dos arcos de 

meridiano de 10 ao longo de um meridiano, 
eram iguais. Essa igualdade de seus compri-
mentos só é verdadeira para a forma esférica 
da Terra. Entretanto, Newton, cerca do ano 
1670, já tinha publicado que a Terra não era 
esférica, e Cassini, na França, determinou o 
tamanho e a forma elipsoidal da Terra.

Os geógrafos portugueses não apresen-
tavam as funções matemáticas que poderiam 
ser usadas para o traçadodo quadriculado na 
carta. Esse conceito de função já era conheci-
do na Europa, nos séculos XVII e XVIII. Vamos 
traduzir, a seguir, em linguagem matemática, o 
que estava implícito no traçado, na carta, dos 
arcos de meridiano y e de paralelo x, onde φ 
representa a latitude do paralelo considerado.

Denominando R o raio da esfera terres-
tre, reduzido à escala do mapa, Δφ e Δλ a di-
ferença, em radianos, entre as latitudes e longi-
tudes, respectivamente. As fórmulas matemá-
ticas para o traçado do quadriculado e para a 
transformação das coordenadas geográficas 
em plano retangulares são dadas abaixo:

x = Rcos φΔλ
y=R∆φ

Porém, como disse Jaime Cortesão, es-
tes conceitos de Cartografia e de outras dis-
ciplinas relacionadas à solução do problema 
da demarcação dos limites e da construção de 
cartas geográficas, tinham sido deixados de la-
do pelos portugueses, há muito tempo.

Os pré-requisitos para solucionar o pro-
blema de D. João V

Nos séculos XVII e XVIII, nas Escolas 
de Engenharia, em Portugal e no Brasil, não 
se ensinavam os métodos modernos de le-
vantamento, usados na França, apropriados 
para levantar grandes extensões da superfí-
cie terrestre. A maioria dos problemas abor-
dados, nas aulas de artilharia e de engenha-
ria de construções e fortificações, pertencia 
à Geometria Prática, ou seja, à Topografia 
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aplicada às operações militares e à cons-
trução de plantas dos locais onde se reali-
zariam aquelas obras, e ao levantamento 
de vilas e pequenas cidades. O acesso ao 
embasamento de matemática necessário 
ao mapeamento do Brasil, não era permiti-
do aos portugueses, pela Inquisição. Então, 
como Portugal poderia resolver o problema 
da construção da carta geográfica da sua 
metrópole e do Brasil?

A contratação de estrangeiros

Não tendo profissionais qualificados-
para a determinação de longitudes pelo mé-
todo dos eclipses dos satélites de Júpiter 
nem a metodologia e a tecnologia para a 
construção de cartas geográficas de um pa-
ís de dimensão continental como o Brasil, 
Portugal decidiu contratar matemáticos (as-
trônomos) e engenheiros, no exterior.As su-
as atribuições estão destacadas no texto a 
seguir:

"Eles preparariam os profissionais portu-
gueses, civis e militares, para a determinação 
de posições astronômicas de maior precisão do 
que as de, até então, realizadas; desenvolve-
riam a metodologia que abrangeria os serviços 
de campo e de gabinete para a construção de 
cartas geográficas de um Reino ou País, mas 
aplicável a países de extensão continental; 
selecionariam os métodos e instrumentos pa-
ra operações astronômicas e topográficas e, 
também, prestariam assessoria  para se instalar 
Observatórios Astronômicos, para dar apoio à 
construção da carta geográfica da metrópole 
e do Brasil.Supervisionariam, assessorariam e 
realizariam a demarcação dos limites, no Brasil."

Formação de pessoal qualificado

Inicialmente, no século XVII, em 
Portugal, os cursos de Engenharia eram mi-
nistrados nas Aulas de Regimento, dentro 
dos quartéis, formando oficiais “com exer-
cício de engenheiro”. No Brasil, em 1647, 

surgiu a Aula Militar do Reino; na Bahia, em 
1699, e no Rio de Janeiro, em 1724. Ao longo 
do século XVIII e início do XIX, foram criadas 
e ampliadas outras Escolas de Engenharia 
no Brasil. As do início do século XIX deve-
ram-se a D.  João VI, quando transferiu a 
corte para a sua colônia mais rica. A pro-
pósito, vale destacar que esta decisão, de 
transferir a corte, foi fundamental para que 
a unidade territorial do Brasil fosse mantida, 
pois o rei da Espanha deixou-se capturar pe-
los franceses e isto causou uma instabilida-
de institucional nas colônias espanholas das 
Américas com o subsequente fracionamento 
delas em dezenas de países independentes.

Quanto aos limites, o mais problemáti-
co a ser demarcado era o do sul, principal-
mente por causa da Colônia do Sacramento. 
Para assegurar a posse das terras cispla-
tinas, recrutaram-se, em pouco tempo, se-
gundo Sebastião Furtado em [FURTADO – 
1969], “uma elite de militares inteligentes, de 
cartógrafos hábeis, de marinheiros práticos, 
de administradores lúcidos”.

Para a demarcação dos limites, 
Alexandre de Gusmão e o rei D. João V, 
sabiam que era necessário formar pessoal 
qualificado para construir cartas geográficas 
e “marcar coordenadas e retomar estudos 
dispersos ou esquecidos”, usando as pala-
vras daquele diplomata. Portanto seria ne-
cessário um reforço externo, para solucionar 
os problemas de D. João V, com a celerida-
de que ele almejava.

O reforço externo

Já foi dito que as maiores limitações na 
formação dos astrônomos e dos engenhei-
ros militares portugueses era a determina-
ção de longitude pela ocultação dos satélites 
de Júpiter. Sem o conhecimento preciso das 
longitudes dos pontos materializados no ter-
reno e marcados na carta geográfica, não se 
poderia ter uma carta confiável para atender 
à finalidade do Tratado de Madrid e, assim, 
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cumprir o propósito da missão secreta do 
rei: reposicionar o meridiano de Tordesilhas 
como propôs Delisle, o geógrafo do rei da 
França.

 Os métodos de determinação da la-
titude e do azimute por Astronomia eram 
bem conhecidos dos navegantes portugue-
ses e dos Oficiais de Marinha. Porém, para 
cumprir o propósito do monarca português 
era necessário aplicar um novo método de 
determinação da longitude que exigia o uso 
de instrumentos mais precisos, como os que 
foram usados pelos Cassini na construção 
da Carta da França. Vale lembrar que esse 
novo método e instrumentos, também eram 
desconhecidos pelos navegantes e Oficiais 
de Marinha portuguesa. Portanto, seguindo 
o relato do historiador Jaime Cortesão em 
[CORTESÃO - 1924], o rei D. João V deu or-
dem ao seu Secretário de Estado Diogo de 
Mendonça.

“para que fosse providenciado junto à 
Academia de Ciências de Paris a construção 
dos melhores instrumentos matemáticos pa-
ra os trabalhos topográficos e cartográficos 
para apoiar a construção de cartas de vastas 
regiões”. Pedia, também, “que a fiscalização 
direta fosse feita pelos melhores peritos cons-
trutores da França”.

Para a verificação da exatidão dos 
instrumentos foi contratado Jaques Cassini 
(1677 – 1756), o Cassini II, filho do gran-
de engenheiro e astrônomo ítalo-francês, 
o Cassini I. Surgiram assim em Portugal 
sextantes, meio-círculos, quartos de círcu-
lo (quadrantes), micrômetros, telescópios 
e relógios de pêndulo. Esses dois últimos 
destinavam-se à observação das longitudes, 
tudo aprovado por Cassini II. Nas vastas re-
giões levantadas, os acidentes mais notórios 
e perenes seriam determinados por coorde-
nadas, a latitude e a longitude, com parte 
desses instrumentos.

Durante o ano de 1724, Cassini II ex-
perimentou, em terra, um dos relógios de 

pêndulo, especialmente para a medição 
de longitudes e os resultados foram bons. 
Sabia-se que, no mar, o relógio de pêndu-
lo não dava bons resultados. Durante todo 
o processo de testes e observações feitas 
com os instrumentos matemáticos, D. João 
V esteve atento, sempre lhes dando uma es-
pecial atenção.

A contratação dos padres matemáticos

Após o “tudo em ordem” em relação à 
aparelhagem, as observações astronômicas 
começaram nesse mesmo ano de 1724. Para 
o adestramento dos padres jesuítas, nos 
métodos e instrumentos usados na constru-
ção da Carta da França, foi providenciado, 
pelo Embaixador de Portugal na França, o 
contato, via correspondência, entre eles e 
os engenheiros franceses. Dentre esses 
destacam-se o construtor de instrumentos 
matemáticos, o engenheiro-mór da França 
e o futuro sucessor de Delisle. D. João V 
não poupava esforços para renovar a ciên-
cia cartográfica portuguesa, nas palavras do 
historiador Jaime Cortesão. O Padre italiano 
Capassi fez observações do primeiro satéli-
te de Júpiter e observou a elevação do Polo 
em Lisboa, muito provavelmente para testar 
o sextante.

O monarca português contratou, por 
alvará de 18 de novembro de 1729, os padres 
jesuítas Diogo Soares e Domingos Capassi, 
peritos em astronomia, que ficaram sendo 
conhecidos por “padres matemáticos”. Eles 
seriam enviados para o Brasil a fim de elabo-
rar o “Novo Atlas do Brasil”, para permitir as 
providências oficiais da nova localização do 
meridiano de Tordesilhas, que aumentava a 
extensão do Brasil, sob domínio de Portugal.

Antes de embarcarem para o Brasil, 
eles fizeram uma peregrinação por Portugal, 
determinando longitudes em vários pontos 
que já tinham sido determinados por méto-
dos antigos. Ao se compararem os resulta-
dos antigos com os novos, não restou dúvida 
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que o instrumental e o método usados pelos 
padres jesuítas permitiam melhor qualidade 
do que os usados nas determinações anti-
gas, portanto seus valores eram de maior 
precisão.

Finalmente, passados, praticamente, 
sete anos desde 27 de novembro de 1720, 
quando Delisle apresentou sua dissertação 
à Academia de Ciências de Paris, denun-
ciando, entre outras, a incorreção do meri-
diano de Tordesilhas, as equipes dos padres 
italianos Carbone e Capassi estavam de-
vidamente qualificadas para embarcar pa-
ra o Brasil, levando com elas a bibliografia 
adequada e o instrumental mais moderno, 
para a época. Aceitando os argumentos de 
Delisle, Portugal admitia a hipótese que al-
guns traçados da costa brasileira em cartas 
dos séculos anteriores, deviam sofrer corre-
ções, face à precisão dos métodos topográ-
ficos e da determinação das longitudes na 
época em que foram levantadas.

Os padres matemáticos embarcam para o 
Brasil

Em fins de novembro de 1729, Capassi, 
um dos padres matemáticos italianos, junta-
mente com outro padre matemático, o jesu-
íta português Diogo Soares, viajavam para 
o Brasil com a missão principal de, como 
sabemos, traçar o Novo Atlas do Brasil. O 
outro padre jesuíta italiano, Carbone, ficou 
em Portugal como Secretário e assessor do 
rei D. João V. 

Neste momento da história que esta-
mos contando somos levados, a nos pôr a 
refletir sobre a importância da educação, 
não só em Portugal, mas em qualquer país, 
destacando que:

"Analogamente ao que aconteceu em 
1/02/1317 com o rei D. Dinis, que contratou, 
como Almirante, o genovês Manuel Pessanha 
para organizar a Marinha portuguesa, cerca 
de quatro séculos depois, D. João V, também 
aspirando por um futuro melhor para Portugal, 

lançou mão da contratação de técnicos estran-
geiros para resolver seus problemas. Lá no 
passado, no século XIV, Portugal não tinha os 
conhecimentos científicos e tecnológicos pa-
ra, apenas com os portugueses, levar adiante 
a organização de sua Marinha que, no século 
seguinte, viabilizaria o seu projeto das gran-
des navegações. No caso deste projeto, teve 
que contratar, também, técnicos italianos e 
cosmógrafos judeus. Agora, no século XVIII, a 
situação se repete, os portugueses não tinham 
condições de construir o instrumental necessá-
rio, nem conheciam os métodos modernos para 
a determinação da longitude e para o mapea-
mento de um país de dimensão continental, co-
mo o Brasil."

A contratação dos estrangeiros foi, 
praticamente, uma confissão que os reis de 
Portugal, em épocas diferentes, fizeram so-
bre a incapacidade de, somente com portu-
gueses, se resolverem os respectivos pro-
blemas. Essa confissão está no relato de 
Jaime Cortesão na página 300 de [GUSMÃO 
– 1735]. Segundo este historiador português, 
o rei de Portugal, D. João V, justificava a de-
pendência de Portugal pelos conhecimentos 
estrangeiros, citando que o Czar Pedro I, o 
Pedro-O-Grande, da Rússia, agia de mo-
do semelhante ao de Portugal. Neste ponto 
do artigo, levanta-se uma questão sobre a 
contratação de estrangeiros pelos reis de 
Portugal: ”o que poderia ter sido feito, para 
evitar isso? ”. A resposta estava no sucesso 
da França que valorizou a educação, reali-
zou uma consistente reforma de seu ensino 
e adotou a meritocracia. Na França, existia 
o gosto pelo estudo da matemática e pelas 
ciências em geral e sua elite cultural esta-
va sempre pronta a aprender com os outros 
países. Tudo isto com a anuência de suas 
elites dominantes. A reforma de ensino na 
França foi feita, por volta de 1789, pelos mais 
célebres filósofos e matemáticos franceses. 
Criou-se a Escola Politécnica de Paris, tam-
bém no século XVIII, que serviu de modelo 
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Figura 2 - Mapa das Cortes 1749.
Fonte: www.google.ca/Imagens

para o Mundo ocidental. Seu propósito explí-
cito era formar engenheiros capazes de tor-
nar a França uma potência industrial e bélica. 
Para alcançar este propósito, devemos recu-
ar até 1637, quando Descartes desvinculou 
a geometria da rígida estrutura euclidiana, 
livrando a França, um reino católico, do foco 
dos jesuítas, que impunham a adoção des-
ta geometria. Com a criação da Geometria 
Analítica, estava aberto o caminho para o 
avanço da Matemática que tornou a França 
num país industrializado. [ROQUE – 2012]. 

O despertar da consciência cartográfica

O Tratado de Madrid, assinado em 
1750, fez renascer a consciência cartográ-
fica em Portugal. Segundo Jaime Cortesão 
em [CORTESÃO - 1924], “estudar engenha-
ria, geografia e cartografia torna-se uma 
preocupação dominante em Portugal e no 
Brasil”. O leitor atento deve ter notado que a 
matemática não constou da relação do que 
deveria ser estudado. Não poderia ser estu-
dada porque a matemática que fundamenta-
va a Geodesia e as Projeções Cartográficas 
era proibida em Portugal, pela Inquisição. A 
Figura 2 mostra o Mapa das Cortes (1749) 
especialmente elaborado para servir de ba-
se para o Tratado de Madrid.

Um engenheiro italiano para reforçar as 
equipes

Nos anos seguintes ao embarque dos 
padres matemáticos, D. João V enviou para 
o Brasil alguns dos melhores engenheiros 
e cartógrafos portugueses, tais como José 
Fernandes Pinto Alpoim, José da Silva Paes, 
D. Antônio Rolim de Moura, entre outros. O 
rei tinha pressa, pois começavam a se de-
senhar as possibilidades de choque arma-
do com os espanhóis, no sul e no oeste do 
Brasil. Inicialmente, o monarca português 
não imaginava que fosse precisar de uma 
equipe tão numerosa para observar longi-
tudes do seu vasto domínio na América do 
Sul. Se previsse isto, ele teria providencia-
do a formação de astrônomos portugueses. 
Como não previu, e o tempo era curto para 
dar resposta à hipótese de Delisle, teve que 
contratar astrônomos estrangeiros. Portanto, 
as equipes encarregadas dos limites, ini-
cialmente enviadas ao Brasil, teriam muito 
trabalho. Para providenciar o reforço delas, 
foi contratado o engenheiro italiano Miguel 
António Ciera. 

Antes de embarcar para o Brasil, ain-
da em Portugal, Miguel António Ciera atuou 
no magistério, como professor de matemá-
tica no Colégio dos Nobres, em 1761, e de 
Astronomia na Universidade de Coimbra, em 
1772. Ele formou astrônomos, cartógrafos e 
técnicos que foram enviados para o Brasil, 
na sequência dos Tratados dos Limites de 
Santo Ildefonso, de 1 de outubro de 1777, 
e do Tratado do Pardo, de 11 de março de 
1778. Ao chegarem ao Brasil, esses pro-
fissionais seriam integrados às forças da 
Marinha e do Exército, apesar de serem ci-
vis. [FURTADO – 1969].

A formação orientada aos aspectos 
prático-operacionais

Sobre preparação dos profissionais a 
serem enviados ao Brasil, é provável que 
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Miguel António Ciera tenha-se limitado aos 
aspectos prático-operacionais das opera-
ções astronômicas, geodésicas e da proje-
ção cartográfica que estariam sendo utiliza-
dos no Brasil. Pela curta duração dos cur-
sos, um ano no Colégio dos Nobres e um 
ano na Universidade de Coimbra, ele não 
teria condições de abordar os aspectos te-
óricos que embasavam essas operações, 
até porque alguns envolviam conhecimen-
tos de matemática cujo acesso era proibido 
em Portugal. Todavia, essa limitação não se 
devia, apenas, à duração dos cursos e aos 
aspectos teóricos das disciplinas anterior-
mente citadas. Ciera, também, não poderia 
explorar os conceitos de Mecânica Celeste 
abordados nas obras, proibidas, de Newton 
e de Kepler. Entretanto, aqueles relaciona-
dos à Astronomia de Posição, sim, pois eram 
(e são) baseados na Geometria da Esfera, 
de Euclides, permitidos pela Inquisição e pe-
los jesuítas.

Todavia, o desconhecimento dos as-
pectos teóricos não interferia, nem interfere, 
na preparação de pessoal para a realiza-
ção de operações que podem ser sistema-
tizadas por meio de rotinas impressas em 
formulários. A preparação das operações 
de observação dos satélites de Júpiter, as 
observações deles, propriamente ditas, e o 
cálculo dessas observações até se obter o 
valor da longitude do lugar de observação, 
tal como Cassini I o viabilizou, são exemplos 
do que poderia ser padronizado.

O mesmo se aplicaria às operações as-
tronômicas para a determinação da latitude 
de um lugar e do azimute de um astro. Essa 
padronização disciplinava os procedimentos 
realizados pelas diferentes equipes e facilita-
va a revisão do que tivesse sido observado 
ou calculado. No caso do mapeamento do 

Brasil, a revisão final, provavelmente, seria 
feita por Miguel António Ciera e pelos padres 
matemáticos. 

Esse método de trabalho foi adotado 
durante séculos até que os formulários, al-
guns chamados Tipos de Cálculo, fossem 
substituídos nas últimas décadas do século 
XX por planilhas eletrônicas, disponibiliza-
das pela Informática. Isto ocorreu, pratica-
mente, em todos os países. Modernamente, 
os instrumentos geodésicos e topográficos 
são construídos com os recursos da micro-
eletrônica e, em vez de sistemas ópticos-
-mecânicos de seus antepassados, são 
providos de microprocessadores eletrônicos 
que, em muitos casos, substituem a ação 
humana. Seus firmwares, pré-programa-
dos, disponibilizam as coordenadas finais, 
a partir das observações primárias realiza-
das no campo, aplicando-lhes as necessá-
rias e pertinentes reduções e correções. As 
cartas e mapas, de diferentes temas, são 
elaboradas por Sistemas de Informação 
Geográfica, os SIGs. Cada vez mais são 
usados os Sistemas Especialistas, basea-
dos na Inteligência Artificial, que permitem 
que seus usuários entendam, cada vez me-
nos, os aspectos teóricos das disciplinas en-
volvidas na resolução dos problemas2.

A produção cartográfica dos padres 
matemáticos

No Brasil foram construídos vinte ma-
pas da costa leste e sul do Brasil, de Cabo 
Frio a Laguna, e vinte e seis cartas e plan-
tas cobrindo a Colônia do Sacramento e a 
região interposta entre ela e o centro e nor-
te de Goiás. O padre Diogo Soares fez 18 
relatórios de várias minas auríferas e carto-
grafou o caminho que levava até elas. Para 

2A este respeito, neste século XXI, o físico inglês Stephen Hawking, tem alertado para o risco que a 
humanidade se expõe de, no futuro, esses sistemas inteligentes superarem a ação humana e se tornarem 
independentes. [Nota do Autor].
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apoiar os levantamentos topográficos das 
cartas feitas por ele, determinou mais de 
200 posições astronômicas. Embora a bi-
bliografia consultada seja omissa na meto-
dologia usada na construção das quarenta 
e seis cartas acima citadas, deve ter sido 
semelhante à da construção da Carta da 
França, pois já estamos na década de 1750, 
mas respeitando a permissividade das es-
calas pequenas.

O processo da determinação da longitude

Nos seus relatos, Jaime Cortesão não 
entra nos pormenores técnicos sobre o mé-
todo de determinação de longitude utilizado, 
por isso, vamos fazer uma breve abordagem 
sobre o processo para satisfazer o espíri-
to de um leitor mais exigente. O princípio é 
simples e acessível a quem tem algum co-
nhecimento de geometria da esfera celeste. 
O observador deve conhecer a longitude do 
meridiano de referência e a hora que o eclip-
se ocorre neste meridiano (instante forne-
cido por Tábuas previamente organizadas). 
Estando o observador em outro lugar da 
Terra, ele registra o instante que o eclipse 
ocorre no lugar onde está. A diferença de 
horas, entre os dois meridianos, será trans-
formada em diferença de longitudes, saben-
do que 1 hora equivale a 150 de longitude. A 
longitude do lugar a determinar é obtida so-
mando-se ou subtraindo-se essa diferença 
de longitude conforme o lugar esteja a leste 
ou a oeste, respectivamente, do meridiano 
de origem. Em cada ponto notável onde se 
determinava a longitude, também se faziam 
as observações necessárias à determinação 
de sua latitude. 

Como um dos problemas afins aos da 
Cartografia e da demarcação dos limites, va-
mos deixar, aqui, uma pergunta no ar: “exis-
tiria alguma regra que limitasse a distância 
entre dois pontos determinados por obser-
vações astronômicas? Mais adiante, vamos 
nos ocupar deste assunto, e responde-la.

A projeção da Carta da Nova Luzitânia

À projeção cartográfica da Carta da 
Nova Luzitânia deu-se o nome de Projeção 
Esférica Ortogonal. Nos dias atuais ela é cha-
mada Sanson – Flamsteed. Nela, os meridia-
nos são curvas com a concavidade voltada 
para o meridiano de referência. Nas cartas 
portuguesas, as longitudes eram referidas ao 
meridiano 3150 Leste, o da Ilha do Ferro, no 
oeste da África. Nesta projeção, o meridiano 
central é uma reta, e os paralelos são, tam-
bém, retas paralelas ao Equador terrestre. 
Sebastião Furtado em [FURTADO -1969] as-
sinala que o nomeda projeção cartográfica, 
declarada na legenda, sugere que ela tenha 
características de “equivalência”, ou seja, 
mantém a proporcionalidade entre as áreas 
da carta e suas homólogas, na Terra.

A projeção de Sanson-Flamsteed 
apresenta uma deformação mínima ao longo 
do equador e, próximo aos polos apresenta 
uma deformação menor do que as projeções 
cilíndricas equatoriais. Também é chamada 
projeção pseudocilíndrica.Seus paralelos e 
meridianos são facilmente traçados e pode 
ser usada para representar a Terra em toda 
a sua totalidade ou partes dela, individuali-
zando continentes, oceanos e mares. Ela 
pertence à classe das projeções sinusoidais. 
Seus meridianos têm a forma de senóides, 
com a concavidade voltada para o meridiano 
central, e os paralelos, como já se disse, são 
retas paralelas ao equador, o qual é traçado 
como uma linha reta. Ela pode ter um único 
meridiano central ou, ao ter partes interrom-
pidas, vários meridianos centrais. As formas 

Figura 3 - Projeção sinusoidal parcelada.  
Fonte: www.google.ca



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

81

ARTIGOS

são distorcidas à medida que as regiões se 
afastem do meridiano central (Figura 3).

Sabemos que nas cartas náuticas 
portuguesas, as cartas de marear, as longi-
tudes têm como referencial o meridiano da 
Ilha do Ferro. Entretanto, na Carta da Nova 
Luzitânia para o traçado dos meridianos con-
tidos naquela carta, deve ter sido escolhido 
como meridiano central aquele que se situa 
no meio da amplitude leste-oeste da região 
a mapear, na América do Sul. Desta manei-
ra, a deformação causada pela projeção fica 
menor e mais equilibrada na carta. Os extre-
mos leste e oeste serão as partes de maior 
deformação na carta.

A lei da projeção para a construção do 
quadriculado da Carta da Nova Luzitânia, 
não é descrita na bibliografia, mas é suben-
tendida por Manuel de Azevedo Fortes em 
[FORTES – 1722], ao se referir ao método 
usado pelos geógrafos portugueses. Ele su-
gere que, na carta, se tenha tomado uma 
reta para representar o seu meridiano cen-
tral e outra, perpendicular, para ser o para-
lelo de referência. O espaçamento Δφ que 
adotavam para os paralelos, deveria ser o 
mesmo para o dos meridianos.  Marcavam, 
sobre o meridiano central, os corresponden-
tes comprimentos dos arcos de meridiano e, 
nas retas perpendiculares às suas extremi-
dades, os comprimentos dos arcos de pa-
ralelo, compreendidos entre dois meridianos 
consecutivos, na escala da carta. Para cada 
grau de longitude, ao longo do equador, se 
marcaria o comprimento, em léguas, corres-
pondente, por exemplo, a 10. Na carta, este 
valor, também, graduava a escala ao longo 
do meridiano central. Sobre cada paralelo, 
este comprimento era reduzido na razão de 
cosφ.  Unindo os pontos correspondentes 
às mesmas longitudes, traçavam os res-
pectivos meridianos. Formavam, assim, um 
quadriculado. Os paralelos consecutivos 
eram graduados com espaçamentos x cada 
vez menores, porque a latitude cresce, em 
módulo, para o Sul e o valor do cosseno da 

latitude vai se tornando cada vez menor, ou 
seja, x =Rcosφ Δλ.

Marcavam os valores nominais das 
longitudes, na carta, em relação à longi-
tude do meridiano da Ilha do Ferro, 3150 
Leste. Com o quadriculado pronto, eram 
plotadas as posições astronômicas em fun-
ção das coordenadas (x, y) da projeção de 
Sanson-Flamsteed e os acidentes topográ-
ficos, hidrográficos e todos os pormenores 
constantes dos originais manuscritos dos le-
vantamentos que seriam usados para com-
por o Mapa das Côrtes e a Carta da Nova 
Luzitânia. Todo o material foi compilado e 
desenhado, em 1798, no Jardim Botânico de 
Lisboa, sob a direção do astrônomo Capitão 
de Fragata Antonio Pires da Silva Pontes 
Leme, pelos seus auxiliares. A Figura 4 mos-
tra a carta da Nova Luzitânia, cuja imagem 
foi retirada de [CORRÊA MARTINS – 2011], 
que informa tê-la obtido no site do Arquivo 
Militar de Portugal, constante na Bibliografia 
deste artigo. Suas dimensões, no original, 
são 194 cm de largura e 192 cm de altura. 
O exemplar mostra-se incompleto, com duas 
lacunas, uma no canto superior esquerdo, de 

Figura 4 – Carta geográfica de projeção esférica 
ortogonal da Nova Luzitânea. Fonte: Imagem de 
[Corrêa Martins – 2011] disponível no site https://

www.exercito.pt/Paginas/default.aspx
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cinco graus de latitude por dez graus de lon-
gitude, e a outra no extremo sul da América 
do Sul faltando parte da Patagônia argenti-
na. A causa, provável, dessas lacunas teria 
sido a interrupção dos trabalhos devido às 
invasões napoleônicas à Portugal.

A lei da projeção da Carta da Nova Luzitânia

Como um dos propósitos deste artigo 
é evidenciar a importância da educação na 
resolução de problemas que, sendo resolvi-
dos, permitam o desenvolvimento de um pa-
ís, vamos deduzir a lei da projeção da Carta 
da Nova Luzitânia para demonstrar que era 
a mesma projeção cartográfica preferida pe-
los geógrafos portugueses, já mencionada 
no início deste artigo.

O conceito de função e os recursos 
de cálculo diferencial e integral de Newton 
e Leibniz, estavam disponíveis nos séculos 
XVII e XVIII, mas não eram acessíveis aos 
portugueses, por motivos já expostos neste 
artigo. Desde o século XVII, fora de Portugal, 
o cálculo diferencial e integral já era conhe-
cido. Portanto, vamos usá-lo.

Seja uma circunferência na latitude φ 
sobre a superfície esférica da Terra, de raio 
R, na Figura anterior. Sua distância m ao 
equador é m= Rφ, com a latitude expres-
sa em radianos. Um paralelo dessa esfera 
é uma circunferência de raio r = R cosφ e 
perímetro p=2πr = 2Rπcosφ. Como condi-
ções iniciais, vamos considerar que os arcos 
de meridiano e os arcos de paralelo, sobre a 

Terra, fossem desenhados sem deformação, 
na carta. As cartas geográficas portuguesas 
eram construídas assim, no século XVIII.

No mapa, chamando y a distância 
marcada ao longo dos meridianos, a partir 
do paralelo de latitude 𝜑0 , escolhido por 
algum critério, e x a distância marcada ao 
longo dos paralelos, a partir do meridiano de 
longitude 𝜆0 , tomado como referência. Para 
representar no mapa um arco de meridiano 
e de paralelo infinitamente pequenos, vamos 
denominá-los dy e dx, respectivamente. Na 
latitude de um ponto P qualquer, esses infi-
nitésimos corresponderão a:

dx = Rcosφ.dλ     e    dy = Rφ.dφ

Leibniz, no século XVII, chamou-as de 
quantidades auxiliares, e ensinou a resolver 
estas equações diferenciais. Tomando o pa-
ralelo e o meridiano, de referência, para eixo 
dos x e dos y, respectivamente, as coorde-
nadas plano retangulares do ponto P são ob-
tidas integrando-se a equações diferenciais 
acima, nos intervalos considerados, ou seja:

Os valores que não variam (constan-
tes) podem ser postos para fora do sinal de 
integral. Ao longo do paralelo φ é constante, 

Figura 5 – A esfera terrestre. 
Fonte: www.progonos.com

Figura 6 - Quadriculado da projeção de 
Sanson-Flamsteed.  

Fonte: www.progonos.com
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logo cosφ também é, sendo uma integral 
definida pelos limites inferior e superior, co-
locados junto ao símbolo de integral, não 
há constante de integração, ou seja, não se 
forma uma família de soluções. A única so-
lução é obtida ao se valorizar a função resul-
tante da integração, e subtraindo-se o valor 
inferior do superior, ou seja:

[𝑥−𝑥0]=𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑[𝜆−𝜆0]             (1)

𝑦−𝑦0=𝑅[𝜑−𝜑0]

Podemos escreve-las na forma a se-
guir, onde Δλ e Δ𝜑 estão em radianos:

Δ𝑥=𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑.Δλ              (2)

Δ𝑦=𝑅Δ𝜑

Se o ponto tomado para origem de sis-
tema de coordenadas, das expressões (1) 
for a interseção do meridiano de referência 
com o equador da Terra, as expressões (2) 
estarão referidas à mesma origem de (1), 
pois, fazendo nas primeiras λ0 = 0 e 𝜑0=0 
elas tomam a forma a seguir:

𝑥=𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑.Δλ                    (3)

𝑦=𝑅𝜑                            (3a)

Portanto, fica demonstrado que a pro-
jeção da Carta da Nova Luzitânia é a de 
Sanson-Flamsteed, já conhecida na Europa 
desde cerca de 1570.

A Propriedade de equivalência da Projeção 
Esférica Ortogonal

Vamos, a seguir, pesquisar se essa 
projeção goza da propriedade de equiva-
lência. Diz-se que uma projeção cartográ-
fica possui a propriedade de equivalência 
se as áreas homólogas, reduzidas à esca-
la, na Terra e na carta, têm o mesmo valor. 
Inicialmente, vamos definir um elemento de 
área sobre a Terra esférica abrangido por 

um anel na latitude φ, sabendo que o raio 
deste anel é 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑. A sua espessura é tão 
pequena, porque o ângulo 𝑑𝜑 é um infinite-
simal, que podemos representá-la por 𝑅𝑑𝜑, 
estando o ângulo em radianos.

Pelo teorema de Pappus, matemático 
grego que morreu no ano 300 d.C., a área 
de uma superfície de revolução é obtida pelo 
produto da linha geratriz pelo comprimento 
do caminho percorrido pelo centroide dessa 
linha ao longo do ângulo que gera a superfí-
cie da revolução. O caminho percorrido pelo 
centroide do elemento de meridiano de es-
pessura 𝑅𝑑𝜑, é uma circunferência de raio 
𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑, e o seu perímetro vale 2𝜋𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑. 
Portanto, a área do anel elementar é o pro-
duto de sua espessura por este perímetro, 
ou seja, 2𝜋𝑅2𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜑.

Na esfera, a soma das áreas dos anéis 
de espessura elementar, desde o equador 
até ao paralelo do ponto P, de latitude φ, for-
necerá o valor desta área esférica. A soma 
dos infinitos anéis é representada pelo sím-
bolo de integral, como vemos a seguir:

Integrando, tal como foi feito antes, te-
remos o valor a seguir:

No mapa, a área desse elemento de 
área é uma faixa horizontal com a largura 
determinada por 2πRcosφ, e com altura 
igual a dy=Rdφ, como se pode observar na 
Figura 5. Chamando      a esse ele-
mento de área, o valor da área no mapa, 
desde o equador até o paralelo de latitude 
φ, é:
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Integrando, teremos:

Constata-se, assim, que as áreas de 
duas faixas limitadas por dois paralelos, na 
Terra e sua homóloga no mapa, são iguais, 
ou seja, 

Da mesma forma, as áreas entre du-
as faixas limitadas por dois meridianos são 
iguais, na Terra e no mapa, porque a es-
cala é constante ao longo de todos os pa-
ralelos. Portanto, a área é a mesma para 
qualquer quadrilátero definido por dois pa-
ralelos e meridianos. Finalmente, por analo-
gia, quaisquer regiões na Terra e no mapa 
têm áreas iguais. Fica demonstrada, assim, 
a propriedade de equivalência da Projeção 
Esférica Ortogonal usada na construção 
do Mapa das Cortes e na Carta da Nova 
Luzitânia.

Não podemos deixar de levantar uma 
questão: “por que a adoção desta projeção, 
e não outra qualquer, para a construção do 
Mapa das Cortes e da Carta da Nova Luzitânia? 
”. Em nenhuma parte dos relatos de Jaime 
Cortesão sobre Alexandre de Gusmão se 
entra no mérito desta questão. A projeção 
de Mercator, por exemplo, muito conhecida 
e adotada na cartografia náutica, deforma 
as áreas, cada vez mais, à medida que a 
região se afasta do equador. Logo, isto se-
ria suficiente para descarta-la, porque não 
se poderia pensar em traçar limites interna-
cionais em uma carta que representasse as 
áreas deformadas. Pela mesma razão se-
ria descartada a projeção de Eratóstenes, 
usada nas cartas de marear portuguesas, 
que deformava muito os arcos de paralelo à 
medida que aumentava a latitude. Portanto, 
como a projeção de Sanson-Flansteed, já 
usada pelos geógrafos portugueses, não 
deformava as áreas e era de fácil constru-
ção, seria a mais adequada.

Outra pergunta, em relação a essa 
projeção, que um leitor mais crítico e exi-
gente poderia fazer é: “por que ela foi clas-
sificada como Projeção Ortogonal da Esfera?“. 
Por nada ser mencionado a respeito, na 
Bibliografia usada neste artigo e em vários 
sites da Internet, somos levados a especu-
lar sobre essa questão. Não resta dúvida 
do conhecimento do engenheiro italiano 
Ciera, dos padres matemáticos e do en-
genheiro-mór da França sobre Projeções 
Cartográficas, pois, provavelmente, fo-
ram eles que decidiram pelo uso da pro-
jeção equivalente na construção do Mapa 
das Cortes e da Carta da Nova Luzitânia. 
Inicialmente, eles poderiam ter especula-
do sobre o uso de uma projeção cilíndrica 
equatorial equivalente, da mesma categoria 
(cilindro tangente no equador) da projeção 
de Mercator, mas não deformando as áreas 
da superfície da Terra, nela mapeadas. 

Vamos simular uma hipotética au-
la de Ciera, na Universidade de Coimbra, 
para a dedução das fórmulas da projeção 
cilíndrica equatorial equivalente.Por não ser 
português nem espanhol, ele teria tido, no 
estrangeiro, acesso às teorias de Newton e 
Leibniz e usaria o cálculo diferencial e inte-
gral. Partiria da condição inicial que a razão 
entre as áreas elementares, no mapa e na 
Terra esférica, fosse igual a 1. Essa imposi-
ção implicaria na condição inicial para uma 
projeção equivalente, ou seja:

As Figuras 7 e 8 mostram a concep-
ção das projeções cilíndricas equatoriais. A 
Figura 7 mostra um mapa do Mundo com a 
propriedade de equivalência. Deve ser des-
tacado que, contrariamente à projeção de 
Mercator, as regiões da Terra nas altas la-
titudes são comprimidas, enquanto que, na 
de Mercator são ampliadas.
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Na projeção cilíndrica equatorial, os 
meridianos da esfera são as geratrizes do 
cilindro. No desenvolvimento dele, forma-
-se um mapa onde todos os meridianos são 
linhas retas paralelas, uniformemente es-
paçadas, como se observa na Figura 7. Na 
Figura 8, todos os arcos de paralelo serão 
do mesmo comprimento do arco de equador, 
como o arco bd limitado pelos mesmos me-
ridianos. Portanto, um arco elementar 𝑅𝑑𝜆 
do equador da Terra terá o mesmo compri-
mento ao ser mapeado no mapa, ou seja 
𝑑𝑥=𝑅𝑑𝜆. Sobre a superfície da Terra, um 
arco elementar de meridiano é calculado por 
𝑅𝑑𝜑, e o de paralelo por 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜆.

Desta maneira, a área de um quadri-
látero elementar a, b, c, d, no mapa, terá 
para valor ab x ac e, analogamente, o seu 
homólogo sobre a superfície da Terra, AB x 
AC. Para que não haja deformação das áre-
as representadas no mapa, é necessário e 
suficiente que as áreas homólogas sejam 

iguais, ou seja, a razão entre elas igual a 1. 
Em notação matemática, podemos escrever:

(4)

Substituindo os arcos acima por suas 
respectivas expressões, teremos:

Ou seja:

𝑑𝑦=𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜑

Desta maneira Ciera teria as duas 
equações diferencias da projeção cilíndrica 
equatorial equivalente:

𝑑𝑥=𝑅𝑑𝜆  e    𝑑𝑦=𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜑

A integração delas é imediata, tal como 
foi feito nas equações diferenciais da proje-
ção da Carta da Nova Luzitânia, A seguir são 
colocadas a fórmulas, após a integração:

𝑥=𝑅(𝜆−𝜆0)                          (5)

𝑦=𝑅𝑠𝑒𝑛𝜑                        (5a)

O valor de y cresce de acordo com 
a variação da função 𝑠𝑒𝑛𝜑. A alteração na 
distância entre dois paralelos consecutivos 
é dada pela taxa de variação desta função, 
ou seja, do cosseno da latitude. Como a fun-
ção 𝑐𝑜𝑠𝜑 decresce à medida que o valor da 
latitude aumenta, aquela distância y diminui. 
Esta é a causa das regiões próximas aos po-
los se comprimirem.

Da equação (5a) acima é que se po-
deria justificar a denominação de “Projeção 
Ortogonal da Esfera” pois, na construção 
geométrica da projeção cilíndrica equatorial 
equivalente, o y é obtido ao se fazer a pro-
jeção ortogonal de um ponto A da Terra, na 

Figura 7 – Projeção cilíndrica no aspecto 
equatorial. Fonte: www.google.ca

Figura 8 -  Projeção cilíndrica equatorial.
 Fonte: [BAKKER- 1965]
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latitude 𝜑, sobre o cilindro. Será que Miguel 
António Ciera queria fazer uma analogia da 
Projeção da carta da Nova Luzitânia com es-
ta? Por que ele não adotou a projeção cilín-
drica equatorial equivalente?

Essas demonstrações e discussões 
não ficaram registradas em nenhum livro 
texto ou qualquer outro tipo de publicação 
da época. Provavelmente, com receio do 
Tribunal do Santo Ofício...

Entretanto, a razão de não se publicar 
a dedução da possível projeção cartográfica 
cilíndrica equivalentes do Mapa das Cortes e 
da Carta da Nova Luzitânia pode passar ao 
largo da censura do Santo Ofício. Podemos 
encontrar uma explicação na História da 
Matemática contada por Tatiana Roque em 
[ROQUE – 2012], quando ela narra a con-
trovérsia sobre a legitimidade dos métodos 
infinitesimais, nos séculos XVII e XVIII. Os 
matemáticos franceses, que eram os mais 
respeitados da Europa, resistiam em aceitar 
a razão entre duas quantidades que, por se-
rem tão pequenas, teriam deixado de existir. 
Eles consideravam que essas quantidades 
de Leibniz estavam entre a existência e o 
nada e, durante muitos anos se debateram 
com o problema de fundamentar o uso dos 
elementos infinitesimais.

Na prática, essas quantidades eram 
usadas, com êxito, para encontrar as equa-
ções de uma curva, como fizemos para as 

fórmulas das projeções estudadas anterior-
mente. O que estava em jogo, portanto, na 
discussão sobre os fundamentos, era se 
poder dividir uma quantidade infinitamente 
pequena por outra que representava “quase 
o nada”.

Os resultados obtidos nas aplicações 
em vários ramos do conhecimento, entre 
eles na Cartografia, não eram suficientes 
para satisfazer a noção do rigor dos mate-
máticos daquela época, e as controvérsias 
prosseguiram.

Leibniz percebeu que o cerne da con-
trovérsia era devido ao fato de se estar con-
siderando a palavra razão como sinônimo de 
fração. Para ele, uma fração era a divisão de 
dois números, logo, era uma quantidade ob-
tida pela divisão de duas quantidades. Isto 
é, mesmo que seja verdade que duas fra-
ções      são iguais, frações não são o 
mesmo que razão, ainda que sejam expres-
sas por aquelas. A quantidade de uma ra-
zão pode ser expressa por uma fração, mas 
a razão em si é uma relação independente 
dos termos que a compõem. Basta consi-
derar, dizia Leibniz, que é possível afirmar 
que o número de olhos dos moradores de 
uma cidade qualquer é o dobro do número 
de narizes, independente do conhecimento 
do número de olhos e de narizes na cidade. 
Portanto, a igualdade de razões seria uma 
relação de analogia entre duas relações. Por 
exemplo, a razão entre o número de olhos e 
narizes de uma cidade qualquer é a mesma 
que a razão entre o número das patas dos 
bois e dos pés das galinhas de uma fazen-
da qualquer. Não se aplica, nesta igualda-
de de razões a propriedade que o produto 
dos meios é igual ao produto dos extremos, 
porém ela é aplicada na igualdade de duas 
frações. Assim, Leibniz afirmava:

“Quando se escreve o quociente de duas 
diferenciais   , estamos designando uma ra-
zão e não uma fração”.

A razão não pode ser entendida co-
mo um quociente entre duas quantidades 

Figura 9 – Projeção ortogonal de um ponto.
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infinitamente pequenas porque, implicaria, 
no limite, a divisão por zero, que é contradi-
tório. É preciso ressaltar que esta interpre-
tação antecedeu a definição de função. A 
introdução do conceito de função, no século 
XVIII, ocasionou a substituição definitiva de 
diferencial pela derivada, que é uma função, 
ou seja, o limite da razão entre duas quan-
tidades infinitesimais    quando Δ𝑥 tende 
para zero. Este limite é a derivada de y em 
relação a x.

Essa discussão entre os grandes ma-
temáticos da França com o matemático ale-
mão Leibniz, provavelmente, teria interferido 
na decisão do engenheiro italiano Miguel 
António Ciera de não usar a projeção cilín-
drica equatorial equivalente, na construção 
do Mapa das Cortes e da Carta da Nova 
Luzitânia. Pois, na dedução das fórmulas 
desta projeção, pode-se notar a presença da 
razão entre duas áreas infinitamente peque-
nas   , e isto poderia causar críticas 
por parte dos matemáticos franceses. Quem 
sabe se Cassini também foi influenciado por 
esta discussão, na escolha de sua projeção 
da Carta da França?

Para o repertório de reflexões do leitor, 
adicionamos mais esta sobre a questão da 
seleção da projeção cartográfica. Se existiu 
ou não tal análise e discussão, não sabe-
mos, mas, o que temos certeza é que, se, 
por hipótese, tivesse havido, os engenheiros 
portugueses e espanhóis, não teriam chan-
ce de tomar conhecimento dela. Nem eles 
nem os matemáticos portugueses, que eram 
denominados de astrônomos.

Distância máxima entre posições astronô-
micas vizinhas

A distância máxima entre as posições 
determinadas por Astronomia tinha que ser 
definida antes das observações astronômi-
cas. Embora a Bibliografia consultada seja 
omissa neste aspecto, o planejamento des-
sas posições deve ter sido considerado nas 

correspondências entre os padres matemá-
ticos e o engenheiro-mór da França e, tam-
bém, pelo engenheiro Miguel António Ciera. 
O principal parâmetro a ser levado em conta 
dizia respeito à forma adotada para a Terra, 
nos levantamentos topográficos à pranche-
ta, tal como os engenheiros portugueses 
aprendiam nas Escolas de Engenharia, em 
Portugal e no Brasil. Nestes levantamentos 
a Terra era considera plana, ou seja, a cur-
vatura da Terra era desprezada, em plani-
metria. Os engenheiros iniciariam o levanta-
mento topográfico estacionando a prancheta 
num ponto de coordenadas geográficas co-
nhecidas e o estenderiam até uma distân-
cia tal que o erro cometido, ao se desprezar 
a curvatura da Terra, fosse do tamanho do 
erro gráfico, ao ser representado na carta. 
Desta maneira, a calota esférica, cujo pon-
to astronômico era o seu centro, poderia ser 
considerada um plano.

Determinação da distância máxima

Seja A o ponto de posição conhecida 
por suas coordenadas geográficas. Após re-
alizar o levantamento topográfico da superfí-
cie terrestre até um ponto B, a distância, na 
esfera será o arco AB = Rθ, θ em radianos, 
e a correspondente no plano da carta será 
𝐴𝐵 =́𝑅𝑠𝑒𝑛𝜃. Supõe-se este é o limite que 
permite desprezar a curvatura da Terra, ou 
seja, no ponto C o erro cometido será maior 
do que o erro gráfico. A diferença entre o ar-
co AB  e o segmento de reta AB ,́ na Figura 
10, será o erro ε cometido ao se desprezar a 
curvatura da Terra. Sua expressão matemá-
tica é dada por:

𝜀=𝑅𝜃−𝑅𝑠𝑒𝑛𝜃

                             𝜀=𝑅(𝜃−𝑠𝑒𝑛𝜃)                      (6)

Desenvolvendo a função 𝑠𝑒𝑛𝜃 em sé-
rie de MacLaurin, tanto o minuendo, quanto 
o subtraendo serão arcos. Era um recurso já 
conhecido naquela época, então:
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(7)

A expressão angular do arco AB é 
 , sendo L o valor do comprimento do 

arco AB. Substituindo-a na expressão (7) 
acima, teremos

             (8)

A expressão anterior permitia calcular 
o que os padres matemáticos e o engenheiro 
Miguel António Ciera queriam, a distância L.

                              (9)

Considerando o erro de grafismo co-
mo sendo a ¼ do milímetro, na carta, seu 
valor sobre a superfície da Terra é calculado 
ao ser multiplicado pelo denominador da sua 
escala. Vamos considerar a Carta da Nova 
Luzitânia onde ele vale 3.865.000, ou seja, 
0,25 x 3.865.000 = 966 250 mm = 966,25m 
= 0,966 25 km. Entretanto, é preciso ressal-
tar um ensinamento dos antigos geógrafos 
e cartógrafos que, para construir uma carta 
compilando várias outras e originais de le-
vantamentos topográficos, adotavam para 
valor final da escala a ser construída um va-
lor menor do que o de todas as outras que 
se estavam compilando. Desta maneira, pa-
ra reduzir o erro de não se considerar a cur-
vatura da Terra, Miguel António de Ciera e 
os padres matemáticos devem ter escolhido 
para escala dos levantamentos topográficos 
um valor maior do que 1/3.865.000. Digamos 
que estabeleceram que se usasse o dobro 
dela, ou seja:

Refazendo os cálculos, o novo erro se-
rá: 0,25 x 2.000.000 = 500.000 mm = 0,5 km. 
Para um raio médio da Terra com 6.370 km, 
a fórmula (9) fornece:

L=496 km ≅ 500 km.

Entretanto, este espaçamento entre 
as posições geográficas só atenderia aos 
erros citados anteriormente e à esfericidade 
da Terra. Eles sabiam que existiam aqueles 
inerentes à determinação de latitude e longi-
tude, a deformação do papel devido ao es-
tado higrométrico do ar. Podemos crer que, 
para considerar a totalidade dos erros, eles 
consideraram a metade da distância acima 
calculada, ou seja:

𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 250 𝑘𝑚.

Desta maneira, os engenheiros fariam 
a primeira estação da prancheta em um 
ponto de coordenadas geográficas conhe-
cidas e aplicariam os métodos topográficos, 
aprendidos na Escola de Engenharia, cons-
truindo, sucessivamente, os manuscritos 
da carta, na escala  até uma distância 
próxima de 250 km. Para otimizar o traba-
lho, poderiam ser escolhidos, previamente, 
pontos notáveis tais como vilarejos, cida-
des, etc., que respeitassem essa distância. 

Figura 10 - Limite do Plano topográfico.
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Haviam engenheiros capacitados para 
realizar observações astronômicas, tais 
como Francisco António Ciera, filho de 
Miguel Antonio Ciera e o engenheiro mi-
litar Capitão Ricardo Franco, que, futura-
mente, receberia a honra de ser o patro-
no do Exército brasileiro.

Os vários planos topográficos tan-
gentes à Terra se interceptariam e, nu-
ma abstração, se cobrissem toda a su-
perfície terrestre formariam um poliedro 
convexo. As cartas parciais levantadas 
por cada equipe, apresentariam incon-
sistências entre si, que seriam mínimas 
devido à distância, relativamente, peque-
na entre os pontos de origem de cada le-
vantamento. A Figura 11, embora mostre 
um poliedro inscrito numa esfera, dá uma 
boa ideia da posição relativa dos vários 
planos topográficos.

Considerações finais

Neste artigo abordou-se a questão 
da definição da fronteira oeste do Brasil, 
iniciada em 1720, ao ser colocada em dú-
vida, na Academia de Ciências de Paris, 
a posição do meridiano de Tordesilhas, 
traçado em 1494. Por terem perdido o in-
teresse pela cartografia, tanto os portu-
gueses, quanto os espanhóis, não deram 
a devida atenção a este fato. No entan-
to, por tal erro beneficiar Portugal, seu 
monarca agiu, tempestivamente, para 

elucidar essa questão, que não se esgo-
tou no período do Brasil Colônia. A cap-
tura do rei da Espanha pelos franceses 
causou uma instabilidade institucional 
nas colônias espanholas das Américas 
com o subsequente fracionamento de-
las em dezenas de países independen-
tes. Resultou que, alguns desses países, 
questionassem seus limites com o Brasil 
e isto prolongou o problema da definição 
dos limites ao longo do Brasil Império e 
do Brasil República. Desde o início do 
século XX, o processo de delimitação e 
demarcação de fronteiras é tido como 
um trabalho já completamente realizado 
como consequência da ação diplomá-
tica de José da Silva Paranhos Júnior, 
o Barão do Rio Branco. Contudo, ainda 
surgiram algumas pendências com os 
países vizinhos, como Uruguai, Bolívia e 
Paraguai. Delas, a mais importante foi a 
demanda do Paraguai relacionada à re-
gião da Serra de Maracaju, diretamente 
ligada à posse de Sete Quedas, onde o 
Brasil construiu a hidroelétrica de Itaipu. 
Os vizinhos guaranis, através de alguns 
grupos ideológicos, argumentavam que 
o Brasil teria utilizado a posição de ven-
cedor da Guerra da Tríplice Aliança pa-
ra forçar uma configuração fronteiriça 
injusta para o Paraguai. Por outro lado, 
o Itamaraty e os principais historiadores 
brasileiros, afirmavam que o processo da 
construção dos limites com os países his-
pânicos foi realizado com bases exclusi-
vamente pacíficas e diplomáticas, tenho 
como ferramentas principais a negocia-
ção, o consenso e o arbitramento interna-
cional. [GOMES – 2009].

O avanço para o oeste brasilei-
ro deu-se logo após a descoberta do 
Brasil, por iniciativa da autoridade por-
tuguesa. Américo Vespúcio, em 1506 
e Martin Afonso de Souza, alguns anos 
depois, como Governador Geral, realiza-
ram incursões que ficaram conhecidas 

Figura 11 - Junção dos planos topográficos. 
Fonte: www.google.ca
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como Entradas, para diferença-las das 
Bandeiras, a partir do século XVII, que 
tinham motivação particular. Entretanto, 
esta classificação não é consensual entre 
os historiadores, mas o mais importante é 
que ambas contribuíram para o processo 
de colonização do Brasil. Além deste pro-
pósito, havia outro que consistia na pro-
cura de riquezas minerais, tais como ou-
ro, prata e pedras preciosas. O maior pro-
gresso da interiorização do Brasil ocor-
reu no período de 1580 a 1640, quando a 
Espanha dominou Portugal. Não havendo 
mais a barreira fronteiriça do meridiano 
de Tordesilhas, os portugueses avança-
ram rumo ao sul, norte e centro oeste. 
Quando cessou o domínio espanhol, o 
território português havia sido amplifica-
do significativamente. [CANCIAN – 2007].

Em 1720, embora Portugal não ti-
vesse condições de, apenas com portu-
gueses, resolver os problemas dos limi-
tes e da construção das cartas geográ-
ficas do Brasil, para atender os tratados 
entre ele e a Espanha, mostrou-se hábil 
na gestão das soluções destes dois gi-
gantescos problemas.

A falta de conhecimentos teóricos, 
no século XVIII, dos engenheiros milita-
res, formados nas Escolas de Engenharia, 
e dos civis, qualificados no Colégio do 
Nobres e na Universidade de Coimbra, 
permite concluir que não se poderia dis-
cutir com eles as teorias referentes às so-
luções de problemas de Astronomia, de 
Geodésia e de Cartografia que se base-
assem em conhecimentos proibidos em 
Portugal pelo Tribunal do Santo Ofício. 
Para sanar estas dificuldades, supôs-se, 
neste artigo, que os padres matemáticos 
contratados, assessorados pelos enge-
nheiros franceses, e o engenheiro italia-
no Miguel António Ciera, limitaram-se aos 
aspectos práticos-operacionais e padro-
nizaram todas as operações que pode-
riam ser sistematizadas. Provavelmente, 

devem ter organizado Tipos de Cálculo, 
um recurso ainda utilizado por alguns 
países nos séculos seguintes. Esses for-
mulários foram substituídos por planilhas 
eletrônicas, nas últimas décadas do sé-
culo XX. Mesmo quando os profissionais 
dominam toda a parte teórica das aplica-
ções, a padronização das operações em 
rotinas automatizadas aumenta a eficiên-
cia das operações e lhes confere maior 
confiabilidade, em termos das ocorrên-
cias dos inevitáveis erros de observação 
e de cálculo.

A falta dos conhecimentos de mate-
mática, que implicaram na dependência 
de Portugal em relação aos estrangeiros 
nos séculos XVII e XVIII, tem sido justifi-
cada por alguns historiadores pela proibi-
ção imposta pelo Tribunal do Santo Ofício. 
Entretanto, tal justificativa cai por terra ao 
se comparar os avanços na matemática, 
desde o século XVI com Descartes, na 
França. Tal como Portugal, ela era um 
reino católico. Portanto, a verdadeira 
causa não é religiosa, mas pode ser ex-
plicada por Portugal não ter priorizado a 
educação da mesma forma que a França 
fez. A importância da educação mostrou-
-se imprescindível para a resolução dos 
problemas inerentes a demarcação dos 
limites e na construção de cartas geo-
gráficas, naqueles séculos. No entanto, 
mesmo na atualidade, ela é fundamental 
para que os engenheiros cartógrafos e 
os hidrógrafos tenham consciência, que 
uma sólida formação teórica lhes permite 
avaliar as vantagens e desvantagens dos 
métodos e instrumentos geodésicos, to-
pográficos, hidrográficos e cartográficos 
para a construção de cartas náuticas, 
assim como para o posicionamento de 
embarcações.

Finalmente, é oportuno reforçar 
que a prioridade na educação pode le-
var um país à sua independência cientí-
fica e tecnológica.
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O III PLANO CARTOGRÁFICO 
NÁUTICO BRASILEIRO

Juarez Ferreira Cerqueira
Paulo Pereira Oliveira Matos

RESUMO

 A cartografia náutica no Brasil deu 
seus primeiros passos no ano de 1500, com 
a determinação de latitudes na costa brasileira 
pelos portugueses, que buscavam represen-
tar e posicionar as terras recém-descobertas. 
Nesse primeiro momento, a cartografia náutica 
brasileira foi realizada pelos portugueses, que 
produziram uma série de documentos náuticos 
(cartas e roteiros) até o início do século XIX; a 
partir daí, motivada pela vinda da Família Real 
Portuguesa e consequente abertura dos por-
tos para as nações amigas, passou a sofrer 
influência dos hidrógrafos franceses, que esta-
vam empenhados em efetuar modernos levan-
tamentos em diversas partes do mundo. Essa 
influência – e o intercâmbio de conhecimentos 
decorrente dela – foi o cerne para a conse-
cução da cartografia náutica nacional, poten-
cializada por iniciativas individuais de oficiais 
da Marinha do Brasil, como o então Primeiro-
Tenente, Manoel Antônio Vital de Oliveira. Em 
um terceiro momento, que tem como marco a 
publicação, em 1935, do Plano Cartográfico 
Básico, tem sua gênese a cartografia eminen-
temente brasileira, com um grande impulso à 
realização de levantamentos hidrográficos e 
a nacionalização das cartas náuticas do lito-
ral brasileiro. Com o desenvolvimento de no-
vas tecnologias e necessidade de parâmetros 
cada vez mais apurados para a navegação 
comercial, novos planos cartográficos foram 
publicados, por meio dos quais a Marinha do 
Brasil acompanhou a evolução do assunto. 
Adicionalmente, a necessidade de consolidar 
as demandas cartográficas náuticas de todo o 
país seguindo critérios únicos, claros, simples 
e racionais, de modo a padronizar a cartografia 
náutica brasileira e aperfeiçoar o seu fluxo de 

produção, trouxeram à discussão a necessida-
de de readequação da cobertura cartográfica 
náutica brasileira. Essas necessidades leva-
ram a Diretoria de Hidrografia e Navegação 
a publicar, em 19 de julho de 2016, o III Plano 
Cartográfico Náutico Brasileiro (PCNB). 
Baseado em uma série de premissas, direta-
mente relacionadas à segurança da navega-
ção, o III PCNB, após mais de oito décadas de 
publicação do Plano Básico Cartográfico, reviu 
todo o portfólio de cartas náuticas brasileiro, ra-
cionalizando e aperfeiçoando o processo car-
tográfico e apresentando novas perspectivas 
para a navegação, como é o caso do Subplano 
Cartas Náuticas Eletrônicas.

ABSTRACT

Nautical cartography in Brazil took its 
first steps in the year 1500, with the determi-
nation of latitudes on the Brazilian coast by the 
Portuguese, who sought to represent and po-
sition the newly discovered lands. At that first 
moment, Brazilian nautical cartography was 
carried out by the Portuguese, who produced 
a series of nautical documents (nautical charts 
and sailing directions) until the beginning of 
the 19th century; from then on, motivated by 
the arrival of the Portuguese Royal Family and 
consequent opening of the ports to the frien-
dly nations, it began to suffer influence from 
the French hydrographers, who were engaged 
in making modern surveys in various parts of 
the world. This influence - and the exchange of 
knowledge resulted from it - was at the heart 
of national nautical cartography, enhanced by 
individual initiatives of Brazilian Navy officers, 
such as the then Lieutenant ManoelAntônio 
Vital de Oliveira. In a third moment, which has 
as a landmark the publication in 1935 of the 
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Basic Cartographic Plan, started the Brazilian 
imminentlycartography, with a great impulse to 
carry out hydrographic surveys and the natio-
nalization of nautical charts of the Brazilian co-
ast. With the development of new technologies 
and the need for more precise established pa-
rameters for commercial navigation, new car-
tographic plans were published, through which 
the Brazilian Navy followed the evolution of the 
subject. In addition, the need to consolidate the 
nautical cartographic demands of the whole 
country following unique, clear, simple and ra-
tional criteria, in order to standardize Brazilian 
nautical cartography and to improve its produc-
tion flow, brought to the discussion the need to 
readjust the cartographic coverage navigation. 
These necessities led Brazilian Directorate 
of Hydrography and Navigation to publish, 
on July 19th, 2016, the III Brazilian Nautical 
Cartographic Plan (PCNB). Based on a series 
of premises, directly related to navigation safe-
ty, the III PCNB, after more than eight decades 
of the publication of the Basic Cartographic 
Plan, reviewed the entire portfolio of Brazilian 
nautical charts, rationalizing and perfecting the 
cartographic process and presenting new pers-
pectives for navigation, as is the case of the 
Electronic Nautical Charts scheme.

1 – INTRODUÇÃO

O conhecimento básico das caracterís-
ticas geográficas, geológicas e geofísicas do 
ambiente marinho e da costa, além da repre-
sentação desses dados depois do seu pro-
cessamento, possibilitando a descrição com 
precisão da natureza do fundo do mar, sua 
relação geográfica com a terra e as caracte-
rísticas e dinâmicas do oceano em todas as 
áreas de navegação sob responsabilidade na-
cional é importante para o estabelecimento de 
uma Política Marítima Nacional (PMN). A PMN 
(BRASIL, 1994) é conceituada como:

"A Política Marítima Nacional (PMN) 
tem por finalidade orientar o desenvolvimento 
das atividades marítimas do País, de forma 

integrada e harmônica visando à utilização 
efetiva, racional e plena do mar e de nossas 
hidrovias interiores, de acordo com os interes-
ses nacionais. No âmbito da PMN, atividades 
marítimas são todas aquelas relacionadas com 
o mar, em geral, e com os rios, lagoas e lagos 
navegáveis."

Um dos pilares de uma Política Marítima 
Nacional soberana é o estabelecimento de um 
Plano Cartográfico Náutico Nacional, autócto-
ne, independente e robusto. Esse Plano, atu-
alizado tempestivamente, subsidiará diversas 
importantes atividades duais da sociedade 
brasileira, sendo imprescindível para o desen-
volvimento das atividades marítimas nacionais.

Além do acima exposto, o Brasil, co-
mo signatário da Convenção Internacional 
para Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(SOLAS), é responsável pela segurança da na-
vegação na área marítima sob sua responsabi-
lidade (NAVAREA), conforme estabelecido na 
Regra 9 do Capítulo 5 desta Convenção. Para 
o estabelecimento e a efetividade da seguran-
ça da navegação, é importante manter a carto-
grafia náutica atualizada, o que é feito por meio 
da realização de Levantamentos Hidrográficos 
sistemáticos, em toda a área de responsabili-
dade brasileira, NAVAREA V, a fim de prestar a 
informação náutica necessária à segurança da 
navegação (Figura 1).

Figura 1 – Área marítima onde a segurança da 
navegação é responsabilidade brasileira.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A Cartografia Sistemática Náutica 
apresentada no Art. 9º do Decreto-Lei nº 
243, de 28 de fevereiro de 1967, possui a se-
guinte definição (BRASIL, 1967): 

A Cartografia Sistemática Náutica, por 
seu lado, tem por fim a representação hidro-
gráfica da faixa oceânica adjacente ao litoral 
brasileiro, assim como dos rios, canais e outras 
vias navegáveis de seu território, mediante sé-
ries padronizadas de cartas náuticas, que con-
terão as informações necessárias à segurança 
da navegação.

Por delegação expressa do 
Comandante da Marinha, cabe à Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN) deter-
minar a elaboração e edição das cartas e 
publicações náuticas sob responsabilidade 
do Brasil, conforme descrito no Inciso V do 
Anexo G da Portaria no 156/MB/2004.

Nesse sentido, desde 1933, com a 
criação do Plano Básico Cartográfico, a DHN 
vem empreendendo esforços para a aquisi-
ção sistemática de dados e produção carto-
gráfica nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, 
passando pelo II Plano Cartográfico Náutico 
Brasileiro, com início em 1975 e, antes do 
término deste Plano, iniciaram-se os estu-
dos necessários para o atendimento das 
atuais demandas, o que culminou na criação 
do III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro.  

2 – HISTÓRICO

A cartografia náutica no Brasil deu 
seus primeiros passos no ano de 1500, com 
a determinação de latitudes na costa bra-
sileira pelos portugueses, que buscavam 
representar e posicionar as terras recém-
-descobertas. Um dos resultados deste es-
forço foi o Planisfério de Cantino, que seria, 
segundo ADRIÃO e LEÔNCIO (2014, p.56), 
“a primeira representação cartográfica da 
costa do Brasil”. Datado de 1502, registra os 
primeiros descobrimentos marítimos portu-
gueses (Figura 2).

Figura 2 – Planisfério de Cantino – 1502.
Fonte: Biblioteca de mapas históricos digital.

Segundo BARRETO (1970, p.147), 
nesse primeiro momento, a cartografia 
náutica brasileira foi realizada pelos portu-
gueses, que produziram uma série de do-
cumentos náuticos (cartas e roteiros) até o 
início do século XIX; a partir daí, motivada 
pela vinda da Família Real Portuguesa e 
consequente abertura dos portos para as 
nações amigas, passou a sofrer influência 
dos “hidrógrafos franceses”, que estavam 
“empenhados em efetuar modernos levan-
tamentos em todas as partes do mundo”.

Essa influência – e o intercâmbio de 
conhecimentos decorrente dela – foi o cer-
ne para a consecução da cartografia náu-
tica nacional potencializada por iniciativas 
individuais de oficias da MB, como o então 
Primeiro-Tenente, Manoel Antônio Vital de 
Oliveira que, participou do levantamen-
to da costa nordeste junto com os france-
ses, e que posteriormente a bordo de um 
veleiro de madeira, o Iate Paraibano, de 
23 metros de comprimento, realizou a pri-
meira campanha hidrográfica brasileira na 
Costa Leste e Costa Norte do país. Esses 
dados foram compilados pelo hidrógra-
fo francês Mouchez e resultaram na carta 
náutica daquela região, apresentada na 
Figura 3, que ficou em vigor por quase 60 
anos,demonstrando a qualidade dos dados 
adquiridos e a técnica apurada utilizada.
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Figura 3 – Carta náutica do Atol das Rocas de 1838. 
Fonte: Arquivos do Centro de Hidrografia da 

Marinha (CHM).

Figura 4 – Plano Básico Cartográfico Náutico da Costa. 
Fonte: DHN, 1981, p.17.

Apesar de contar, à época, com um 
Serviço Hidrográfico bem estabelecido e já 
possuir oficiais hidrógrafos com experiência, o 
Brasil não possuía navios dedicados exclusi-
vamente às atividades hidrográficas, tampou-
co uma sistemática regular de transferência 
de conhecimentos hidrográficos e um plane-
jamento nacional para coleta de dados e sua 
representação cartográfica. Dessa forma, no 
início do século XX, o Brasil ainda dependia 
de cartas estrangeiras para a navegação em 
águas nacionais, apesar dos esforços isolados 
de muitos oficiais.

Com o intuito de diminuir esse hiato, em 
1931 foi criada a especialidade de Hidrografia, 
para os oficiais do Corpo da Armada da Marinha 
do Brasil e, em 20 de abril de 1933, foi criado 
o Curso de Navegação e Hidrografia. Isto pos-
sibilitou a formação contínua de técnicos habi-
litados a exercerem as diversas funções nos 
Levantamentos Hidrográficos (LH) e também 
a execução de um Planejamento Cartográfico 
Sistemático Nacional na costa brasileira.

3 – OS PLANOS CARTOGRÁFICOS 
NÁUTICOS

3.1 – Plano Básico Cartográfico 
Brasileiro: elaborado entre 1933 e 1935, 

correspondeu, sem alterações, às necessida-
des da navegação marítima ao longo e ao lar-
go da costa brasileira e teve como marco inicial 
a publicação em 1933 da carta nº 1604 – Porto 
de Angra dos Reis. Constituiu um dos grandes 
propósitos da DHN e, segundo o BARRETO 
(1970):

Este acontecimento teve a máxima im-
portância para a hidrografia nacional, pois até 
o ano de 1930, segundo o catálogo do “Bureau 
Hidrográfico Internacional” a costa do Brasil estava 
recoberta por 121 cartas, entre estas 85% eram es-
trangeiras e somente 7% eram oriundas de levan-
tamentos efetuados com a necessária precisão. O 
início da publicação da série atual não só libertava 
o navegante da desconfiança quando passando 
pelas nossas costas como também era o começo 
da nacionalização das cartas de nosso litoral, mas 
também dos levantamentos (p. 156).

O Plano Básico foi dividido em duas par-
tes: Plano Básico Cartográfico da Costa e Plano 
Básico Cartográfico Fluvial Brasileiro. Já o 
Plano Básico Cartográfico da Costa, represen-
tado na Figura 4, foi subdividido em três sub-
planos: Plano Básico Cartográfico Náutico da 
Costa, Cartas Particulares e Cartas Especiais.
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As cartas particulares do Plano Básico 
não seguiram um esquema definido, foram 
planejadas para atender à cartografia de 
portos, rios, lagos, lagoas, enseadas e de 
trechos limitados da costa. Geralmente, es-
tas cartas eram destinadas à demanda de 
portos e fundeadores e à navegação em ca-
nais ou em águas restritas.

Adicionalmente, a possibilidade de 
criação de cartas especiais (não necessaria-
mente náuticas) já era vislumbrada. Assim, 
foram planejadas para as atividades com-
plementares da DHN, de outros setores da 
Marinha do Brasil e subsidiárias, como as 
cartas de fuso horário, cartas gnomônicas, 
entre outras.

O Plano Básico destacou-se, também, 
pela maneira simples da numeração que foi 
adotada no portfólio de cartas da costa. A 
carta geral tem o número 1; as de grandes 
trechos, os números, 10, 20 e 30; as de mé-
dios trechos, utilizaram as dezenas de 40 a 
90; as de pequenos trechos, utilizaram as 
centenas de 100 a 2200. E, as cartas par-
ticulares são numeradas em sequência, a 
partir do número que designa a carta de pe-
queno trecho em que elas ficam contidas.

O Plano Básico Cartográfico Fluvial 
Brasileiro foi basicamente subdivido em du-
as partes: O Plano Cartográfico da Bacia 
Amazônica e o da Bacia do Prata.

O Plano Básico Cartográfico Fluvial 
Brasileiro já apresentava o interesse e o es-
forço da DHN em conhecer e representar 
cartograficamente as águas interiores nave-
gáveis, vislumbrando um portfólio de 44 car-
tas para a Bacia do Prata. 

Para a Bacia do Rio Amazonas o pla-
nejamento também foi audacioso, prevendo 
a cobertura cartográfica em 17 rios afluen-
tes dos Rios Amazonas e Solimões, além 
da calha principal destes rios e o acesso 
pelo mar, planejando um portfólio de, pelo 
menos, 70 cartas.

É interessante observar que, por diver-
sas vezes, o desenvolvimento deste Plano 

confundiu-se com a evolução da própria 
DHN, pois, por exemplo, em 31 de maio 
de 1939, foi publicada a primeira carta im-
pressa, carta de número 1703 – Porto de 
Cananeia, produzida totalmente pela ofici-
na de impressão de cartas, situada na Ilha 
Fiscal, com o equipamento recém-adquirido 
no exterior. Como também em 1942, que de-
vido aos acontecimentos da Segunda Guerra 
Mundial, os Levantamentos Hidrográficos 
(LH) programados foram interrompidos pa-
ra que os navios regressassem ao Rio de 
Janeiro para serem armados e classificados 
como navios de escolta.

O Plano Básico foi completado, em 
fevereiro de 1975, com a publicação da 
carta nº 200 – Da Ilha de Maracá a Ilha 
do Machadinho, que foi um marco para a 
Cartografia Náutica Brasileira.

3.2 – II Plano Cartográfico Náutico 
Brasileiro: nos anos que sucederam à con-
clusão do Plano Básico, o desenvolvimento 
das pesquisas oceanográficas e a evolução 
dos parâmetros de navegação, como o au-
mento do calado dos navios e da velocida-
de, bem como o contínuo crescimento das 
dimensões dos navios e a intensificação 
do tráfego marítimo, aliada aos anseios da 
comunidade marítima por uma padroniza-
ção internacional dos documentos produzi-
dos pelos Serviços Hidrográficos, conduzi-
ram a DHN a reavaliar o seu Plano Básico 
Cartográfico.

Em 1967, durante a IX Conferência 
Hidrográfica Internacional, foi proposto, 
pela primeira vez, o conceito de "Carta 
Internacional", com uma série de especifica-
ções aplicáveis e recomendadas, também, 
às cartas das séries nacionais. Essas espe-
cificações foram aprovadas, posteriormente, 
na XII Conferência Hidrográfica Internacional, 
em 1982, e servem, até hoje, como guia bási-
co para a construção de todas as cartas náu-
ticas pelos países membros da Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI). 
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Visando atender às recomendações 
também da XII Conferência Hidrográfica 
Internacional e adequar as cartas brasilei-
ras oceânicas de média e grande escala às 
especificações internacionais, foi elaborado 
o II Plano Cartográfico Náutico Brasileiro (II 
PCNB). 

Aprovado em 19 de julho de 1995, o II 
PCNB planejava a publicação de uma nova 
série de cartas náuticas brasileiras na es-
cala 1:1.000.000, substituindo as cartas da 
série de 40 a 90; e outra série de cartas, 
na escala 1:300.000, substituindo as cartas 
da série 100 (100 a 2200). As cartas pro-
duzidas adotaram a numeração das Cartas 
Internacionais (Cartas INT) estabelecida pe-
la OHI, meio da publicação S-11 – Guia para 
Preparação e Manutenção de Esquemas de 
Cartas INT, e Catálogo de Cartas INT.

O II PCNB foi concluído em 28 de se-
tembro de 2017, com a publicação da car-
ta náutica 22400 (INT 2117) – De Aracaju à 
Ponta Itapuã.

Durante a vigência do II PCNB, foram 
criados planos cartográficos náuticos para-
lelos, com a finalidade de atender demandas 
específicas. Assim, tiveram origem os se-
guintes planos: Plano Cartográfico da Bacia 
do Rio Paraguai, Plano Cartográfico da 
Bacia do Amazonas, Plano Cartográfico da 
Hidrovia Tietê-Paraná, Plano Cartográfico 
da Hidrovia Uruguai-Brasil e o Planejamento 
da Produção de Cartas Náuticas Eletrônicas 
(ENC).

3.3 – Plano Cartográfico da Bacia 
do Rio Paraguai: contido no Plano Básico 
Cartográfico Brasileiro, de 1935, definia 
a edição de 36 cartas náuticas no tre-
cho compreendido entre Ladário (MS) e 
Assunção, na República do Paraguai, e 
um álbum de Croquis para o trecho en-
tre Cáceres e Ladário. Para o rio Cuiabá, 
no trecho compreendido entre a sua foz e 
Cuiabá, o Plano também definia a edição 
de um álbum de Croquis. Foram publicadas 

34 cartas náuticas na escala aproximada de 
1:25.000 e outras duas na escala de 1:8.000 
e 1:15.000.

Os LH sistemáticos para atender ao 
Plano Cartográfico anteriormente planejado 
foram iniciados em 1972. Neste mesmo ano, 
foram editadas as primeiras cartas náuticas 
e, em 1975, todas as 36 cartas náuticas no 
trecho entre Assunção e Ladário estavam 
publicadas, sendo 34 na escala aproxima-
da de 1:25.000 e outras duas na escala de 
1:8.000 e 1:15.000. Os álbuns de Croquis do 
Rio Paraguai, do trecho entre Corumbá e 
Cáceres, e do Rio Cuiabá foram concluídos 
em 1979.

Em 2006, foi publicada a Atualização 
do Planejamento Cartográfico para a Bacia 
do Rio Paraguai que, basicamente, orienta-
va a realização do Plano Cartográfico por 
meio dos Programas de Levantamentos 
Hidrográficos e de Produção Cartográfica 
quinquenais, com metas anuais. 

Em 2008, o Plano foi reeditado, com 
o intuito de atender às orientações da OHI. 
Desta forma, novas cartas náuticas seriam 
publicadas, adotando o WGS-84 como 
Sistema Geodésico de Referência (SGR), 
orientação das quadrículas Norte-Sul e 
tamanho padronizado A2. Nesse senti-
do, as antigas cartas do Tramo Sul do Rio 
Paraguai foram substituídas por 66 cartas 
no formato A2 e escala 1:25.000; 68 cartas 
náuticas novas, de escala 1:10.000, foram 
publicadas representando cartograficamen-
te o Tramo Norte do Rio. Outras 62 cartas 
náuticas foram planejadas para a cobertura 
do rio Cuiabá, não tendo sido publicadas até 
2018.

3.4 – Plano Cartográfico da Bacia do 
Rio Amazonas: o Plano Cartográfico Fluvial 
Brasileiro, contido no Plano Básico Cartográfico 
de 1935, definia a edição de cartas náuticas 
para o rio Amazonas, seus afluentes e aces-
sos, bem como a edição de croquis de navega-
ção para afluentes e paranás do rio Amazonas.
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Analogamente ao que aconteceu na 
Bacia do rio Paraguai, em 2006 foi publicada 
a Atualização do Planejamento Cartográfico 
para a Bacia Amazônica que, basicamente, 
orientava a realização do Plano por meio dos 
Programas de Levantamentos Hidrográficos 
e de Produção Cartográfica, com o prazo 
de duração de cinco anos e metas anuais. 
E, em 2008, foi realizada uma nova edição, 
visando atender às orientações da OHI, co-
mentadas no item 3.3.

Atualmente, a Bacia Amazônica é con-
templada por álbuns com croquis de grande 
escala, atlas de cartas náuticas de hidrovias 
e cartas náuticas em escalas que variam de 
1:50.000 a 1:100.000.

Cabe ressaltar que a extensão das vias 
navegáveis da região, para embarcações de 
médio e grande porte, é da ordem de 23.000 
km (equivalente a, aproximadamente, duas 
vezes e meia a extensão do litoral brasileiro), 
o que, aliado à variabilidade das característi-
cas morfológicas do leito e das margens dos 
principais rios da Bacia Amazônica, requer 
esforço elevado e sistemático para a atuali-
zação da cartografia náutica da região.

3.5 – Plano Cartográfico da Hidrovia 
Tietê-Paraná: o sistema hidroviário Tietê-
Paraná possui 1.726 quilômetros de vias na-
vegáveis, entre as cidades de Piracicaba e 
Conchas (ambos em São Paulo) até Goiás 
e Minas Gerais (ao norte) e Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Paraguai (ao sul) (FIALHO, 
2012). Liga cinco dos maiores estados pro-
dutores de soja do País.

Desde 1996, há estudos para a re-
presentação cartográfica dos trechos nave-
gáveis da hidrovia. Até então, a navegação 
era realizada somente pelo balizamento de 
uso restrito, que não necessita de LH; po-
rém, com o aumento do calado e do volume 
transportado pelas embarcações-tipo, hou-
ve a necessidade de incremento dos parâ-
metros e produtos que possibilitam a segu-
rança da navegação. 

Em 2009, foi firmado um convênio 
entre o Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado dos Negócios dos 
Transportes do Estado de São Paulo, com 
a participação do Departamento Hidroviário 
(DH) e a União, por intermédio da Marinha do 
Brasil, por meio da Diretoria de Hidrografia 
e Navegação (DHN), com a participação do 
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e 
a Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(EMGEPRON), que visava àatualização e a 
vetorização do Atlas de Cartas Náuticas de 
Navegação para a Hidrovia Tietê-Paraná.

O Atlas foi subdivido em 09 trechos: 
Reservatório de São José dos Dourados 
(SJD), Canal Pereira Barreto (PB), Jupiá 
(JU), Três Irmãos (TI), Nova Avanhandava 
(NA), Promissão (PR), Ibitinga (IB), Bariri 
(BA) e Barra Bonita (BB). São no total 86 
cartas, sendo 25 cartas na escala 1:40.000, 
38 cartas na escala 1:20.000 e 23 cartas na 
escala 1:10.000, que compreendeu a Plano 
Cartográfico da Hidrovia Tietê-Paraná, co-
mo pode ser observado na Figura 11. A pro-
dução cartográfica ocorreu em um período 
de dois anos, sendo concluída em 2013.

3.6 – Plano Cartográfico para a 
Região Antártica: em dezembro de 1984, 
foi apresentado o primeiro planejamento 
nacional de cartas náuticas da Antártica, 
incialmente composto por 35 cartas náu-
ticas, sendo: 01 carta náutica geral da 
Antártica, 05 cartas náuticas na escala 
1:350.000 da costa da Antártica, 09 cartas 
náuticas na escala 1:1.500.000 da costa da 
Antártica, 09 cartas na escala de 1:250.000 
da Península Antártica, 09 cartas particu-
lares na escala 1:250.000, 01 carta náutica 
na escala 1:40.000 da Baia do Almirantado 
e 01 carta do Rio de Janeiro à Península 
Antártica na escala 1:10.000.000.

Para atender a magnitude dos traba-
lhos a serem realizados, novos meios fo-
ram adquiridos: em 1994, o Navio de Apoio 
Oceanográfico Ary Rongel, em substituição 
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ao NApOc Barão de Teffé, e, em 2009, o 
Navio Polar Almirante Maximiano. Além de 
adquirir meios, o planejamento foi revisto 
e readequado, tendo sido consideradas 
e um total de 07 cartas náuticas, aten-
dendoàs necessidades expressas pela 
Comissão Hidrográfica na Antártica (HCA) 
da OHI, da qual o Brasil é Estado-Membro. 
Estas cartas fazem parte do planejamen-
to estabelecido pela OHI para a cobertura 
cartográfica da Antártica, conforme esta-
belecido na publicação S-11. As sete car-
tas náuticas estão prontas, tendo quatro 
destas sido transformadas em cartas INT, 
bilíngues. 

3.7 – Plano Cartográfico da 
Hidrovia Uruguai-Brasil: em 2009, ini-
ciou-se um estreitamento de laços entre 
Brasil e Uruguai em diversas áreas, en-
tre elas o transporte hidroviário. Com fo-
co neste assunto específico, foram inicia-
dos estudos, no âmbito dos Ministérios de 
Relações Exteriores de ambos os países, 
para que pudesse ser assinado um acordo 
de livre navegação, bem como fosse pos-
sível o estabelecimento de um fórum técni-
co para a discussão dos aspectos relacio-
nados ao assunto.

No assunto infraestrutura de trans-
portes, tratou-se da criação da Hidrovia 
Uruguai-Brasil (HUB), concebida como 
uma importante via estratégica ligando os 
dois países. Essa hidrovia, quando opera-
cional, servirá como um importante corre-
dor de exportação de produtos uruguaios, 
via de integração regional e de estreita-
mento de laços diplomáticos entre ambas 
as nações. 

A HUB foi dividida em três trechos: 
Trecho 1, correspondente aos afluentes do 
Lago Guaíba (Rios Jacuí e Taquari); Trecho 
2 referente à Lagoa dos Patos; e Trecho 3 
atendendo à Lagoa Mirim. Os Trechos 1 e 
2 já possuem cartografia náutica estabele-
cida (à época associada às cartas náuticas 

particulares do Plano Básico Cartográfico). 
O Trecho 3 dispõe de um planejamento to-
tal de 40 cartas náuticas, em escalas car-
tográficas diferentes. Não há previsão de 
início da construção e publicação destas 
cartas náuticas.

3.8 – Planejamento da Produção 
de Cartas Náuticas Eletrônicas (ENC): 
em 1990, o Brasil participou da primei-
ra reunião da Organização Hidrográfica 
Internacional que tratava da criação e ma-
nutenção do banco de dados cartas das 
ENC. Desde então, a DHN, por intermé-
dio do Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), mantem equipamentos e progra-
mas atualizados, além de profissionais 
habilitados e qualificados, para a geração 
dos produtos nos parâmetros orientados 
pela OHI por meio da publicação S52 – 
Especificações para Conteúdos de Cartas 
e Aspectos de Apresentação do ECDIS.

Em 2007, por ocasião da XVII 
Conferência Hidrográfica Internacional, foi 
apresentada uma recomendação para a 
Organização Marítima Internacional (IMO) 
sobre o estabelecimento de uma resolução 
visando à obrigatoriedade da utilização do 
Sistema de Apresentação de Informações 
de Cartas Eletrônicas (ECDIS), bem como 
uma proposta conjunta estabelecendo o 
prazo para prontificação da cobertura to-
tal de ENC para 2010, segundo os princí-
pios da OHI e do Grupo de Trabalho so-
bre Banco de Dados Mundial de Cartas de 
Navegação(WENDWG). Porém o Brasil, 
observando sua capacidade produtiva, so-
licitou à OHI a alteração do prazo para o 
ano de 2012, e foi atendido.

Em 2007, a DHN iniciou a produção 
de ENC para os principais portos brasilei-
ros. O planejamento das ENC foi baseado 
nas cartas em papel vigentes, sendo as 
ENC categorizadas de acordo com seu pro-
pósito de uso (Usage Band), o que guarda 
correlações com as escalas das cartas em 
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papel. A publicação S-57 – Padrão da OHI 
para Transferência de Dados Hidrográficos 
Digitais, que descreve a estrutura de dados 
utilizada pelas ENC, estabelece os seguin-
tes propósitos de uso para as cartas náu-
ticas eletrônicas: 1 – Overview (oceânica); 
2 – General (geral); 3 – Coastal (costeira); 
4 – Approach (aproximação); 5 – Harbour 
(porto); e 6 – Berthing (atracação).

A nomenclatura dos arquivos das 
ENC é composta da seguinte forma:

AAPXXXXX onde:
AA – código da agência produtora, 

definido na publicação S-66 (List of Data 
Producer Codes) da OHI. No caso do 
Brasil, é utilizado o código BR;

P – propósito de uso (de 1 a 6), con-
forme apresentado acima;

XXXXX – 5 caracteres alfanuméri-
cos. No caso das ENC brasileiras, os ca-
racteres são associados à numeração das 
respectivas cartas em papel e/ ou planos.

Incialmente foram previstas 156 
ENC. Posteriormente, a DHN apresen-
tou um planejamento à Diretoria Geral de 
Navegação (DGN) de 158 ENC que cobri-
riam a área marítima, o Rio Pará e o Rio 
Amazonas até Manaus.

4 – O III PLANO CARTOGRÁFICO 
NÁUTICO BRASILEIRO

Com a necessidade de levantamen-
tos mais precisos e com o advento de no-
vas técnicas de posicionamento, novas 
especificações foram elaboradas e publi-
cadas pela OHI, tendo sido reunidas em 
publicações específicas, como a S-44 – 
Especificações da OHI para Levantamentos 
Hidrográficos, e a S-4 – Regulamento da 
OHI para Cartas Internacionais (INT) e 
Especificações de Cartas da OHI.

Adicionalmente, o crescimento do 
tráfego marítimo em diversas vias nave-
gáveis e a necessidade de consolidar as 
demandas cartográficas náuticas de todo 

o país seguindo critérios únicos, claros, 
simples e racionais, de modo a padronizar 
a cartografia náutica brasileira e aperfei-
çoar o seu fluxo de produção, trouxeram à 
discussão a necessidade de readequação 
da cobertura cartográfica náutica brasilei-
ra. Essas necessidades levaram a DHN, 
por meio da Portaria nº 145/DHN, de 16 
de setembro de 2014, a criar um Grupo de 
Trabalho para a elaboração da proposta 
do III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro 
(GT-III PCNB) e iniciou seus trabalhos a 
partir de outubro daquele ano.

Durante 18 meses, foram realizadas 
treze reuniões formais pelos integrantes 
do GT designados pela Portaria supracita-
da, nas quais foram discutidas e analisa-
das de forma minuciosa, precisa e bastan-
te cuidadosa, as cartas náuticas de toda a 
faixa oceânica adjacente ao litoral, assim 
como dos rios, canais e demais vias na-
vegáveis, tendo como foco as premissas 
adotadas e o impacto do III PCNB nas ta-
refas da DHN. 

Foram adotadas as seguintes pre-
missas para a elaboração do III PCNB: a 
padronização de escalas; o foco na na-
vegação comercial; a redução da super-
posição entre as cartas; a possibilidade 
de impressão sob demanda por meio de 
plotter; a escala de compilação da carta 
eletrônica; a adequação do tamanho das 
cartas de acordo com as Especificações 
Técnicas da OHI; e a demanda das car-
tas náuticas no período de OUT2012 a 
DEZ2014. Cabe destacar que o princípio 
básico para todas as discussões foi a se-
gurança do navegante e os possíveis im-
pactos para a comunidade marítima.

O passo inicial do Grupo de Trabalho 
foi agrupar, em um único documento, to-
dos os planos cartográficos náuticos en-
tão em vigor no Brasil. Essa tarefa não foi 
simples, dadas as diferentes especificida-
des de cada um dos planos. A Figura 5 
resume este primeiro passo:
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Figura 5 – Esquema representativo do III PCNB.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 6 – Exemplo do Trabalho realizado 
para Ilha Bela. Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 7 – Análise das Baias de Sepetiba e da Ilha 
Grande. Fonte: Elaborado pelo autor.

O segundo passo foi analisar a cober-
tura cartográfica náutica então existente, ve-
rificando sua adequabilidade, racionalidade 
e utilidade. A análise das cartas náuticas 
foi realizada por regiões e vias interiores. 
Sendo assim, as cartas náuticas da cos-
ta foram divididas, somente para análise, 
nos trechos de Vitória (ES) até Santos (SP), 
Santos (SP) até o Chuí (RS) e da Baia do 
Oiapoque (AP) até a Barra do Riacho (ES). 
Além das cartas náuticas da costa, foram 
analisadas as cartas náuticas oceânicas, da 
região da Antártica e cartas particulares do 
portfólio. As vias interiores analisadas foram 
a da Bacia do Rio Amazonas, a da Bacia 
do Rio Paraguai, a do Tietê-Paraná e a do 
Uruguai-Brasil.

Os trabalhos foram conduzidos de 
forma que as alterações a serem propos-
tas fossem de simples entendimento pelo 
navegante e que diminuísse a carga de tra-
balho sobre o fluxo de produção. Um exem-
plo da análise realizada pode ser observa-
dona cobertura cartográfica da Ilha de São 
Sebastião/SP, região inicialmente coberta 
por cinco cartas náuticas com escalas distin-
tas. Em alguns pontos do canal de navega-
ção, havia interseção das cinco cartas náu-
ticas (o que faz com que qualquer alteração 

local tenha que ser inserida nos cinco arqui-
vos cartográficos, quintuplicando o tempo 
necessário para uma simples atualização 
cartográfica). Frutos de estudos do III PCNB, 
a mesma área estará coberta por apenas 
três cartas náuticas, sem gerar prejuízos ao 
navegantee, caso haja a necessidade de al-
guma alteração,na pior situação (alteração 
batimétrica no canal de São Sebastião) so-
mente três cartas serão afetadas, como po-
de ser observado na Figura 6.

O resultado observado na análise das 
Baias de Sepetiba e da Ilha Grande, apre-
sentado na figura 7, mostra a redução do 
portfólio de cartas utilizadas e a padroniza-
ção das escalas.
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Estruturalmente, o III PCNB é forma-
do por dois subplanos: o Subplano Cartas 
Náuticas em Papel e o Subplano Cartas 
Náuticas Eletrônicas. O esquema de cartas 
apresentará a seguinte composição:

4.1 – Subplano Cartas Náuticas em 
Papel: 564 cartas distribuídas da seguin-
te forma: 7 cartas oceânicas (escalas de 
1:3.500.000 a 1:10.000.000); 8 cartas gerais 
(escala 1:1.000.000); 26 cartas costeiras (es-
cala 1:300.000); 1 carta da Bacia de Campos 
(escala 1:300.000); 36 cartas de aproxima-
ção (escalas de 1:75.000 a 1:100.000); 60 
cartas de porto (escalas até 1:30.000); 4 car-
tas de ilhas oceânicas (escalas de 1:15.000 
a 1:200.000); 175 cartas para a Bacia 
Amazônica; 143 cartas para a Bacia do Rio 
Paraguai; 86 cartas para a Hidrovia Tietê-
Paraná; 12 cartas para a Hidrovia Uruguai-
Brasil; e 6 cartas da Região Antártica (esca-
las de 1:40.000 a 1:200.000).

4.2 – Subplano Cartas Náuticas 
Eletrônicas: 198 ENC cobrindo áreas ma-
rítimas e fluviais, onde existe navegação 
SOLAS, e distribuídas da seguinte forma: 
8 ENCs Gerais (BR2); 29 ENCs Costeiras 
(BR3); 78 ENCs de Aproximação (BR4); 
73 ENCs de Porto (BR5); e 10 ENCs de 
Atracação (BR6).

O possível advento de novas tecno-
logias, a modernização e implementação 
de novos sistemas de navegação basea-
do em cartas eletrônicas também foi leva-
do em consideração durante os trabalhos. 
Principalmente, pela quebra de paradigma 
que muitas dessas inovações poderão cau-
sar no futuro da navegação, principalmente 
nas hidrovias, com o uso de cartas digitais 
no formato InlandENC, por exemplo. Neste 
caso, novas informações poderão ser inse-
ridas em cada um dos subplanos – a inser-
ção, por exemplo, da cobertura Inland ENC 
no Subplano Cartas Náuticas Eletrônicas (já 
há a previsão de cobertura, por este tipo de 

produto de segurança da navegação, nas 
Hidrovias do Rio Paraguai, Tietê-Paraná e 
Madeira, entre outras).

O III PCNB além de representar a 
racionalização e a reorganização do por-
tfólio de cartas em papel e eletrônicas, vis-
lumbra também a elaboração de Plano de 
Trabalho Hidrográfico (PTH), que visa apre-
sentar as prioridades de LH, tendo em vista 
os dados carregados no Banco de Dados 
Hidrográficos (BATHY) e a definição das 
prioridades entre as regiões. O PTH será 
apresentando em conjunto o Programa de 
Produção Cartográfica (PPC), que atenderá 
as demandas oriundas dos LH realizados, 
condicionado à capacidade produtiva do 
CHM, e a prioridade definida de produção 
cartográfica.

5 – CONCLUSÃO

A situação atual da cartografia náu-
tica brasileira reflete o esforço histórico da 
Marinha do Brasil, inicialmente por senso de 
dever e posteriormente por investidura legal, 
em ter as vias navegáveis brasileiras con-
templadas por cartas náuticas adequadas a 
demanda do local e as possibilidades técni-
cas existentes.

Desta forma, embora os Planos 
Cartográficos Náuticos anteriores suprissem 
as demandas e necessidades do País, no-
vos desafios se impuseram. Entre eles, ade-
quar as cartas náuticas brasileiras aos pa-
drões internacionais e disponibilizar cartas 
náuticas eletrônicas de toda a costa, com 
cobertura dos principais portos.

O esforço inicial para o estabeleci-
mento de uma cobertura cartográfica siste-
mática das Águas Jurisdicionais Brasileiras 
aconteceu com o Plano Básico Cartográfico, 
onde houve o reconhecimento e a cobertu-
ra de todo as vias navegáveis em território 
nacional. O II PCNB internalizou diversas 
aspirações da comunidade marítima inter-
nacional no tocante a padronizações da 
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cobertura das cartas de pequenas e médias 
escalas. O III PCNB vem com o intuito de, 
após mais de oito décadas de publicação 
do Plano Cartográfico Básico, rever todo o 
atual portfólio de cartas, à luz de premis-
sas estabelecidas voltadas especificamente 
para a segurança da navegação, buscando 
racionalizar e aperfeiçoar o processo de pro-
dução e apresentar novas perspectivas para 
a navegação, como é o caso do Subplano 
Cartas Náuticas Eletrônicas.

Dentre as principais ações dos es-
tudos que envolveram a elaboração do III 
PCNB, destacam-se: a criação e revisão 
de normas, principalmente no uso das car-
tas eletrônicas; a necessidade de atualiza-
ções cartográficas em diversas regiões do 
país; a necessidade de um amplo estudo 
para o planejamento de um programa de 

produção cartográfica, baseado na capaci-
dade de produção do CHM aliada às ne-
cessidades advindas do III PCNB; um am-
plo estudo na base de dados batimétricos 
para verificação das áreas de interesse de 
maior necessidade de dados para que se-
jam elencadas as prioridades para a cria-
ção de um programa de levantamentos hi-
drográficos, dentre outros. 

Ressalta-se a grande importância 
deste trabalho, em termos de necessidade 
de atualização de produtos e previsão dos 
desafios decorrentes para o futuro, a médio 
e longo prazo. A racionalização da cobertu-
ra cartográfica possibilitou uma redução do 
portfólio de cartas em papel da costa em 
24%, o que reduzirá o tempo necessário pa-
ra o processo cartográfico e dinamizará o 
fluxo de produção cartográfica. 
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RESUMO

A motivação desse estudo partiu de 
uma revisão da literatura no que tange à 
questão da lama fluida no planejamento por-
tuário voltado para segurança da navegação 
e como oportunidade de melhoria na eficiên-
cia de nossos portos brasileiros. O conheci-
mento de suas propriedades reológicas e a 
definição precisa de sua área de abrangên-
cia em um canal de navegação são impres-
cindíveis para que a navegação seja segura, 
assim como para mitigar impactos ao meio 
ambiente devido às atividades de dragagem 
nos portos. Para tanto, pretende-se definir 
quais são os principais aspectos utilizados 
na avaliação dos parâmetros operacionais 
portuários, ressaltando, principalmente, o 
dimensionamento vertical mencionado no 
relatório de boas práticas PIANC (2014), que 
consegue indicar a folga abaixo da quilha 
(FAQ) satisfatória para evitar acidentes de 
navegação como encalhes de navios. 

Palavras-chave: 

Lama fluida, Sedimentos, dragagem.

ABSTRACT

The motivation of this study was based 
on a literature review regarding the problem 
of the fluid mud in port planning for safety 

navigation in ports waterways, as well as 
to improve the efficiency of Brazilian ports. 
The knowledge of its rheological properties 
and the precise definition of its area of oc-
curence in a navigation channel is essential 
for safe navigation and mitigating impacts to 
the environment due to dredging activities in 
the ports. In order to do so, it is intended to 
define the main aspects used in the asses-
sment operational parameters of the ports, 
especially the vertical dimension mentioned 
in the PIANC (2014) good practices report, 
that can indicate the satisfactory Under Keel 
Clearance (UKC) for to prevent navigational 
accidents such as grounding. 

Keywords: 

Fluid mud, Sediments, Dredging.

1 – INTRODUÇÃO

A fim de atender a demanda crescente 
no setor hidroviário do País, que corrobore 
com as relações comerciais firmadas entre 
o Brasil e outros países, tornou-se notória 
a necessidade adequar as vias navegáveis 
brasileiras para atender navios com maiores 
dimensões (Figura 1) em seus canais, ba-
cias de evolução e berços de atracação.

Os portos no Brasil estão passando por 
um momento favorável para sua moderniza-
ção e eficiência voltada para o escoamento 
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de importações e exportações, inclusive, 
apoiado pela Lei 12.815 de 05 de junho de 
2013, conhecida como Lei dos Portos. Essa 
publicação dispõe sobre exploração direta e 
indireta pela União de portos e instalações 
portuárias e sobre as atividades voltadas a 
programas de dragagem desempenhados 
pelos operadores portuários. 

Figura 1 - Evolução dos navios quanto sua classe. 
Fonte: Palestra Universidade de Delft, Holanda 

realizada na COPPE/UFRJ, (2017).
 

Para isso, foi criado o Programa 
Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 
I (PND-I), instituído pela Lei nº 11.610/2007, 
para propor e desenvolver soluções para re-
duzir as limitações de acessos marítimos às 
vias navegáveis brasileiras.

Dentre os problemas de maior escala, 
pode-se relacionar o assoreamento progres-
sivo dos canais, bacias de evolução e berços 
de atracação/desatracação nos portos que, 
caso não sejam constantemente dragados, 
reduzem sua operacionalidade devida sua 
redução de profundidade, não suportando 
operações de navios com maiores calados. 

Para os armadores, a restrição de ca-
lado torna-se algo oneroso em virtude dos 
vultosos custos para manter seus navios por 
mais tempo no porto. Os navios recebem mul-
ta por atrasos na atracação e seguros de su-
as cargas, uma vez que o número de navios 
que chegam para operar no porto excede o 
de berços disponíveis para atracação. Isso 
pode ser facilmente solucionado se os portos 
possuírem capacidade de atendimento aos 

navios com maiores dimensões, que, con-
sequentemente, contribuiria para um rápido 
escoamento das cargas e aumento da efici-
ência portuária. 

Esse plano tinha por objetivo manter 
profundidades estabelecidas nos projetos por 
até cinco anos. Estava previsto desassorear 
e manter a profundidade dos canais de aces-
so dos portos, a partir da remoção de mate-
rial do leito marinho por dragagem e por der-
rocamento no caso de rios. Segundo o portal 
Portos do Brasil, o PND-I possibilitou a remo-
ção do volume de aproximado de 73 milhões 
de metros cúbicos, em 16 portos, com um 
acréscimo médio de 26% na profundidade 
dos canais de acesso aquaviário aos portos. 
O investimento total foi de R$ 1,6 bilhão. 

Em 2012, foi lançado o Programa 
Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 
II (PND-II), substituído pela Lei nº 11.610/2007 
(PND-I), que conta com dragagens para 
aprofundamento, alargamento ou expansão 
de áreas portuárias e de hidrovias, incluindo 
canais de navegação, bacias de evolução e 
de fundeio e berços de atracação, com a ob-
servância dos aspectos de sinalização náuti-
ca, balizamento e monitoramento ambiental. 
Dessa forma, estima-se que aumente o nú-
mero de Levantamentos Hidrográficos (LH) a 
serem realizados nos portos contemplados.

Esses levantamentos hidrográficos, 
realizados por meio de ecossondagens 
de alta frequência que devem ser aprova-
dos pelo Centro de Hidrografia da Marinha 
(CHM), são utilizados pelas Capitanias dos 
Portos espalhadas pelo Brasil como refe-
rência para análise e autorização do Calado 
Máximo Recomendado (CMR) para os por-
tos de sua jurisdição, conforme disposto nas 
Normas e Procedimentos das Capitanias 
dos Portos (NPCP). 

A natureza do fundo, estado do mar, 
movimento das ondas, efeito SQUAT, que 
é o afundamento e trim de navios devido a 
sua velocidade à vante, quando navegam 
em águas rasas (CONSTANTINE, 1960), e 



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

106

possíveis variações de densidade da água e 
a concentração de sedimentos em suspen-
são são inclusos em um fator de segurança 
que ao final das avaliações, determinam o 
calado operacional recomendado para cada 
porto (FAQ - Folga Abaixo da Quilha). Essas 
variações da concentração de sedimento em 
suspensão podem indicar a presença de la-
ma fluida que, se permitida a navegação nes-
sa camada, reduziria o volume de material a 
ser dragado e com isso, os custos operacio-
nais e impactos ambientais de um porto por 
ocasião das dragagens.

2 – ASPECTOS CONCEITUAIS

No que tange aos portos brasileiros, 
as dragagens têm sido demasiadamente 
frequentes. Segundo a Autoridade Marítima 
Brasileira (NORMAM-11/DPC), dragagem é 
definida por: “Ato de retirada de material do 
leito dos corpos d’água, com finalidade espe-
cífica”. Consoante a isso, existem quatro tipos 
de dragagens: Implantação, Manutenção, 
Mineração e Recuperação Ambiental.

• Dragagem de implantação: “É aquela 
executada para implantação, ampliação 
ou aprofundamento de canais de nave-
gação, bacias de evolução e em outras 
obras ou serviços de engenharia em 
corpos de água”;

• Dragagem de Manutenção: “É aque-
la executada para restabelecer total ou 
parcialmente as condições originalmente 
licenciadas”;

• Dragagem de Mineração: “É aquela exe-
cutada para efeito de exploração e apro-
veitamento econômico de recursos mine-
rais”; e

• Dragagem de Recuperação Ambiental: 
“É aquela executada para melhoria das 
condições ambientais ou para proteger a 
saúde humana.

A dragagem de implantação se dá em 
locais de inexistência de extensão de siste-
mas portuários vigentes e em vias marítimas 

já navegáveis e em pleno funcionamento, 
com fins de estabelecimento de uma nova via 
(CDRJ, 2002) e é mais utilizada no planeja-
mento de um porto novo.

A dragagem de implantação se dá em 
locais de inexistência de extensão de siste-
mas portuários vigentes e em vias marítimas 
já navegáveis e em pleno funcionamento, 
com fins de estabelecimento de uma nova via 
(CDRJ, 2002) e é mais utilizada no planeja-
mento de um porto novo.

No caso da dragagem de manutenção 
sugere-se a prévia existência de um sistema 
portuário em funcionamento (porto existente) 
e tem a intenção de manter a profundidade 
e/ou traçado geométrico do canal para que 
o mesmo mantenha sua geometria, afetada 
pelo assoreamento e remobilização de sedi-
mentos devido aos fatores climatológicos lo-
cais (YOKOYAMA, 2012).

Nesse contexto da necessidade de dra-
gagens dos canais de acessos, canais inter-
nos, berços de atracação e bacias de evolu-
ção para o atendimento de navios com maio-
res dimensões, surge o conceito de navio-
-tipo ou navio de projeto (NORMAM-11/DPC): 
“Deve ser selecionado de modo a assegurar 
que o projeto do canal permita, a ele e a ou-
tros navios que utilizem o canal, naveguem 
com segurança.”

Segundo PIANC (2014), o valor da pro-
fundidade requerida por um navio de projeto 
deve ser determinada pela adição ao calado 
do navio de projeto, de parcelas característi-
cas, representativas da influência dos movi-
mentos verticais das embarcações, do efeito 
squat, da natureza do fundo e tolerâncias. 

Segundo PIANC (2014), para a defi-
nição dos parâmetros operacionais quanto 
à geometria de um canal de acesso de um 
porto novo ou, no caso de um porto já exis-
tente, do seu canal de acesso, bacia de evo-
lução, fundeadouros e berços de atracação, 
é necessário que seja definido o navio-tipo 
ou navio de projeto que se pretende utilizar e 
que seja verificada sua adequabilidade para 
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o tráfego na via em questão, a fim de priori-
zar a segurança da navegação.

É no projeto conceitual que são defini-
das as dimensões verticais e horizontais no 
tocante ao canal de acesso, canal mais ex-
terno e desabrigado; canal interno, abrigado 
e mais próximo à área portuária e berços de 
atracação; bacia de evolução; e berços de 
atracação, as quais são analisadas separa-
damente. Para isso são utilizados os dados 
locais observados de vento, corrente e tipo 
de fundo em fórmulas simplificadas.

O resultado principal deverá ser a 
geometria mais próximas do canal propos-
to que deverá ser ratificada, após as obras 
de dragagem e levantamento batimétrico, 
pela Autoridade Marítima representada pe-
lo Capitão dos Portos local, desde que se-
jam mantidos os aspectos de segurança e 
manobrabilidade dos navios. Para o cálculo 
da profundidade, são levados em conta os 

fatores relativos aos navios (efeito SQUAT, 
trim dinâmico, efeito vento em guinadas, 
etc); ao nível da água (diferenças de den-
sidade, altura significativa de ondas); e re-
lativos ao fundo, que resultam na folga mí-
nima que permite uma navegação segura. 

A tabela 1 a seguir é exemplifica um 
desses fatores que compõem a FAQ, re-
presentando os “fatores relativos ao navio”. 
O cálculo é feito inserindo dados coletados 
das condições ambientais e tipo de tensa 
locais, efetuando a substituição do calado 
(T), de acordo com o canal proposto. Após 
todas as informações serem inseridas, 
soma-se as parcelas e obtém-se o resul-
tado. Os demais fatores são calculados do 
mesmo modo, e, ao final da soma das três, 
obtém-se a FAQ final. 

Já no projeto detalhado são consi-
deradas simulações com base em dados 
ambientais e operacionais reais, de forma 

Tabela 1 - Componentes da profundidade do canal e calado aéreo estimados para o Projeto Conceitual. 
Fonte: Modificado de PIANC (2014).
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a aperfeiçoar o projeto conceitual. Para tanto, 
são convidados para os testes nos simula-
dores de passadiço tipo Full Mission (Figura 
2) os práticos, comandantes de navios expe-
rientes e agentes da Autoridade Marítima pa-
ra analisarem os aspectos comportamentais 
dos navios tipos, e também o fator humano 
(fadiga do piloto/tempo de reação), que in-
fluenciam na capacidade de manobra do na-
vio numa determinada via navegável.

Figura 2 - Simulador de Passadiço Full Mission 
Classe A na Alemanha. Fonte: Apresentação 
sobre Simuladores realizada no Seminário de 

Gerenciamento de Ferramentas de risco da IALA. 
Benedict, K. (2016).

O projeto detalhado é um processo 
destinado a validar, desenvolver e aperfei-
çoar o projeto conceitual em termos opera-
cionais; de movimento e manobrabilidade 
do navio de projeto; análises de risco, a qual 
viabiliza a possibilidade de um encalhe ou 
abalroamento com uso de ferramentas da 
matriz probabilidade x consequência; execu-
ção; custos de manutenção e outros possí-
veis impactos.

Neste estudo, será considerado ape-
nas o projeto conceitual, ressaltando que os 
aspectos verticais que compõem a relação 
profundidade x calado serão o foco para a 
análise que envolve a importância da lama 
fluida que pode contribuir para a avaliação 
do CMR. Não obstante a isso, releva men-
cionar que os aspectos horizontais relacio-
nados à largura do canal são importantes 

para a construção dos taludes que com-
põem os limites do canal de navegação que 
deverão ser demarcado por auxílios à nave-
gação (Figura 3). 

Acerca da sinalização náutica de um 
canal, cabe ressaltar que um canal balizado 
com auxílios à navegação que podem ser 
considerados como “excelentes” contribuem 
para o cálculo matemático, sendo uma par-
cela dos “fatores adicionais” para se definir 
a largura de uma via navegável. Com isso, 
um canal que possui pares de boias posi-
cionados corretamente, com características 
diurnas e noturnas que corroborem com as 
cartas náuticas em papel ou eletrônica e até 
mesmo a existência de um porto organizado 
cujo canal é monitorado por um Centro VTS 
(Vessel Traffic Service - Serviço de Tráfego 
de Embarcações), pode influir o cálculo de 
seu fator adicional, previsto pela PIANC. 
Isso contribui para determinar uma largura 
do canal mais enxuta, pois quando o fator 
“auxílio à navegação”, parte integrante do 
cálculo da largura do canal, é dado por “ex-
celente” na avaliação do projetista (Tabela 
2), a parcela de folga é nula tanto para um 
canal abrigado como desabrigado. Dessa 
maneira, considera-se a parcela “auxílios à 
navegação” no cômputo geral da geometria 
do canal no quesito largura, consequente-
mente, diminuindo o volume de material a 
ser dragado (Figura 4).

Para a definição da profundidade náu-
tica de um canal, PIANC prevê seis fatores 

Figura 3 - Canal de acesso e bacia de evolução 
demarcado por boias de navegação. 

Fonte: Divisão de Estudos e Projetos do Centro 
de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego 

(CAMR - Marinha do Brasil).
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de segurança para os critérios que são rela-
cionados ao navio (figura 5): seu calado es-
tático, que incluem o trim (tendência do na-
vio ao afundamento mais para vante ou para 
ré devido ao posicionamento de concentra-
ção de sua carga seja no convés, tanques 
ou porões) e banda (tendência a adernar pa-
ra um bordo, qual seja, direita ou esquerda, 
variação de densidade dependendo do local 
de navegação, se marítima ou fluvial, que 
pode aumentar de 2 a 3% o calado do navio 
quando passa de água salgada para água 
doce; inclinação dinâmica devido ao vento 

e guinada, comumente utilizada para navios 
do tipo Ro-Ro, passageiros e contêineiros. 
Todos esses fatores são partes integrantes 
do cálculo da FAQ. 

Desses fatores, o Squat, que é uma 
tendência à redução da FAQ em virtude do 
afundamento que o navio apresenta quando 
está em movimento, sendo proporcional ao 
quadrado da velocidade, torna-se mais rele-
vante uma vez que o navio encontra-se na-
vegando em águas rasas, o que geralmente 
é o caso da maioria dos canais de acesso 
dos principais portos no mundo e brasileiros. 
As recomendações de boas práticas interna-
cionais e brasileira indicam como deverá ser 
realizado todo cálculo matemático e padrões 
a serem adotados para calcularem esses e 
os demais parâmetros. 

Segundo PARKER e HUFF (1998), a 
falta de acurácia na determinação dessa fol-
ga é capaz de causar sérias consequências 
econômicas e à segurança da navegação.

3 – FATORES RELATIVOS AO FUNDO

Segundo PIANC (2014), o conceito de 
profundidade náutica é: “Em áreas lamosas, 
a definição de fundo náutico pode ser inter-
pretada como o nível onde o fluido navegá-
vel termina e o fundo do mar não navegá-
vel começa”. Com isso, a necessidade de 
conhecer onde inicia o fundo consolidado, 
as interfaces coluna d’água / lama fluida, e 

Tabela 2 - Valores recomendados para auxílios à navegação, onde B é a largura do navio 
em sentido transversal (Boca). Fonte: Modificado de PIANC (2014).

Figura 4 - Fatores associados às cotas de largura. 
Fonte: Modificado de PIANC (2014).
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lama fluida / lama parcialmente consolida-
da, são fatores indispensáveis ao projetista 
e podem evitar sobremaneira um acidente. 
Além dos fatores relacionados ao fundo que 
podem ser observados na figura 5, em áreas 
fluviais, estuarinas e lagos pode se encon-
trar a presença de lama fluida (MCANALLY, 
2007) que deve ser levada em conta nos cál-
culos de dimensionamento vertical, uma vez 
que as áreas estuarinas e lagos possuem 
grande quantidade de concentração de se-
dimentos finos em suspensão, com caracte-
rística coesiva (DYER, 1995).

3.1 – LAMA FLUIDA

Segundo MCANALLY (2007), lama flui-
da é uma elevada concentração de sedimen-
tos finos (silte e argila) em suspensão que im-
pedem que a navegação ocorra de modo efi-
ciente reduzindo a qualidade da água e cau-
sando dano aos equipamentos dos navios. 

De acordo com DELEFORTRIE (2006), 
além de silte e argila, a lama fluida contem 

matéria orgânica, gases H2S (ácido sulfídrico) 
e CH4 (gás metano) e até mesmo areia fina, 
em ambientes mais energéticos. O autor su-
gere ainda que o critério que deva ser utilizado 
para definição da camada de lama fluida seja 
a densidades crítica da lama em suspensão.

Alguns locais como Porto de Savannah 
(EUA), Estuário Severn (Reino Unido) e Delta 
do Rio Amazonas (Brasil) possuem registro 
de existência desse material. KIRBY (1988) 
afirma que esses sedimentos possuem carac-
terísticas coesivas. Além disso, (FAAS, 1991) 
informa que lama fluida se comporta como um 
fluido não-newtoniano devido suas caracterís-
ticas de viscosidade não variarem a uma taxa 
constante com a sua tensão de cisalhamento.

Na figura 6, KIRBY E PARKER (1983 
apud KIRBY, 1988) observaram o ciclo do 
processo dos sedimentos coesivos o qual se 
inicia pela suspensão de partículas em mo-
vimento por meio de componentes verticais 
ao movimento, arrastamento e que possuem 
concentração dos mesmos variando até 150 
g/l. Eles são oriundos da erosão da lama em 

Figura 5 - Fatores relacionados à profundidade do canal (dimensionamento vertical). 
Fonte: Modificado de PIANC (2014).
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uma escala de tempo bastante variável (de 
minutos a anos), passam pelo processo de 
acumulação, e por conseguinte, essas partí-
culas ficam em suspensões estacionárias no 
fundo. Em regiões de turbidez, o material po-
derá permanecer seu estado de suspensão 
estacionária por algumas horas ou dias.

Quando o material em suspensão não 
possui componente lateral ao movimento que 
permita seu arrasto e concentração de ma-
terial em suspensão de até 250 g/l, passam 
a fazer parte de uma camada mais densa 
com espessura de até 3,0 m. Após isso, as 
partículas em suspensão são consolidadas e 
a lama consolidada per-
manece depositada por 
dias ou semanas até que 
haja nova componente 
vertical que induza sua 
ressuspensão em um 
processo cíclico. 

Segundo WELLS e 
COLEMAN (1981), a lama 
fluida possui densidade 
compreendida entre uma 
faixa de 1050 a 1300 
kg/m³. Há estudos que 

demonstram que a lama fluida pode ser utili-
zada para a navegação quando a densidade 
da camada de lama é de até no máximo 1200 
kg/m³ (CAILLOT et al., 1978, apud BANDEIRA 
et al., 2006). Essa é uma característica im-
portante, uma vez que pode minimizar custos 
com dragagem e manter a via com maior ca-
pacidade de manobrabilidade por mais tempo.

Para determinar os limites de densida-
des das camadas de lama fluida, utiliza-se 
métodos acústicos com ecobatímetro de alta 
frequência (210 kHz), que mapeia a interfa-
ce água / lama fluida e de baixa frequência 
(33 kHz), que tem capacidade de penetrar na 
lama fluida e mapear a interface com fundo 
consolidado (MCANALLY et al., 2007). 

Na figura 7, observa-se a visão geral de 
manobra de um navio navegando em área la-
mosa no porto de Zeebrugge (Bélgica), a qual, 
após sondagens de baixa frequência, pôde-
-se inferir uma nova densidade crítica para 
navegação naquele porto que passou de 1,15 
ton/m³ para 1,20 ton/m³, o que, consequente-
mente, permitiu navios de maiores dimensões 
de calado trafegarem nessa camada com se-
gurança (DELEFORTRIE, 2006). 

Segundo RIJN (2016), concentrações 
de lama em suspensão entre 1 e 100 Kg/m³ 
podem ser medidas utilizando-se sensores 
ópticos, ao passo que sensores acústicos po-
dem mensurar densidades de lama entre 100 
e 1000 Kg/m³, uma vez que esses sensores 
sejam calibrados devidamente. Ainda afirma 

Figura 6 - Modelo que mostra o estado 
de ocorrências e conexão dos processos 

comportamentais dos sedimentos coesivos. 
Fonte: Modificado de KIRBY E PARKER, 1983.

Figura 7 - Visão geral de manobra de um navio navegando em área lamosa. 
Fonte: Modificado de DELEFORTRIE, 2006.
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que técnicas de backscatter podem ser utili-
zadas. De acordo ainda com MCANALLY et 
al., (2007), em alguns portos e canais, a lama 
se acumula tão rapidamente que excede a ca-
pacidade de avaliar a necessidade de draga-
gem para manter uma via navegável segura 
como acontece com os portos de , Europoort 
(Holanda) San Francisco Bay (EUA) e 
Savannah  e Atchafalaya Bar Channel (EUA).

A tabela 3 apresenta as composições 
granulométricas contendo as porcentagens 
das concentrações de silte e argila, as quais 
se diferem nos locais distintos, podendo ser 
associado à dinâmica de cada ambiente. 

Cabe ressaltar que apenas o parâmetro 
densidade não é o fator decisório na definição 

da camada de lama. É necessário também 
a realização testes reológicos para verificar 
comportamento pseudoplástico da lama e 
como a tensão de cisalhamento se comporta 
com a viscosidade, uma vez que a lama fluida 
é um fluido não-newtoniano (GREISER et al., 
2002).

4 – CONCLUSÃO

Tendo em vista o que foi discorrido 
ao longo deste estudo, a necessidade de 
vias navegáveis seguras à navegação, 
livre de encalhes de navios e que aten-
dam aos navios tipo que se deseja ope-
rar naquela via, é imprescindível para 

Tabela 3 - Exemplos característicos dos tipos de lama fluida. 
Fonte: Modificado de McAnally (2007).
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Resumo

As Cartas Cotidais em estuários re-
presentam a dinâmica da maré por meio 
de mapas contendo linhas demostrando a 
propagação da preamar e estas podem ter 
aplicações práticas como no Zoneamento 
da Maré. Essas cartas são construídas 
normalmente utilizando contantes harmô-
nicas da maré separadamente, neste caso 
não representando totalmente a onda de 
maré no local. Neste trabalho é analisada 
a dinâmica da maré na Baía de Sepetiba 
com base em uma carta cotidal confec-
cionada a partir de dados hidrodinâmicos 
do modelo ECOMSED que representou 
a maré local em sua totalidade. Na carta 
verificam-se valores de amplitude entre 
60 e 90 centímetros e um período de 70 
minutos para o deslocamento da preamar 
da boca ao fundo do estuário. É possível 
observar também a interferência da geo-
metria complexa da baía na propagação 
da maré com variações na intensidade de 
amplificação e no espaçamento das linhas 
cotidais. O efeito de refração da onda de 
maré mostrou correlação com a morfolo-
gia do fundo, principalmente ao norte da 
Ilha da Marambaia onde ocorre significa-
tivo estreitamento dos espaços das linhas 
cotidais. Os resultados denotam o poten-
cial do modelo e do método de confecção 
da Carta Cotidal para serem utilizados no 

Zoneamento preliminar de maré em baías 
e tomada de decisão para atividades hidro-
gráficas relacionadas com a dinâmica da 
maré.

Palavras-chave: 
Carta Cotidal, Dinâmica da maré e Baía de 
Sepetiba.

Abstract

Cotidal Chart to estuaries represents 
the tidal dynamic using maps that contain 
co-range and co-tidal lines and it can be ap-
plied in hydrographic activities, for example 
the Tidal Zoning. These charts are usually 
constructed using harmonic constituents 
separately, in this case not representing to-
tally the local tide wave. This work analyzes 
the tidal dynamic in Sepetiba Bay based on 
a Cotidal Chart created from ECOMSED 
hydrodynamic model that represented the 
local tide in its totality. In the chart is re-
presented tidal amplitudes between 60 and 
90 centimeters and a period of 70 minutes 
for the highwater displaced from the mouth 
to the inner part of the estuary. It is also 
possible to observe interferences of the 
local complex geometry in the tidal propa-
gation principally in the variation of amplifi-
cation rate and spacing of cotidal lines. The 
effect of refraction of the tidal wave seems 
to be related mainly to the presence of the 
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Marambaia Island located in the south of 
study area. Therefore there is potential of 
both model and method of preparation of 
the Cotidal Charts to be used in the pre-
liminary tidal zoning of the bays an other 
hydrographyc activities related to tidal 
dynamic.

Keywords: 
Cotidal Chart, Tidal dynamic and Sepetiba 
Bay. 

1 – INTRODUÇÃO

As Cartas Cotidais (CC) são repre-
sentações da onda de maré a partir da 
amplitude e fase das componentes de 
maré isoladamente ou combinadas com o 
objetivo de caracterizar a dinâmica desta 
onda longa. Autores como Young (1807) e 
Marmer (1928), (como discutido em Pugh, 
1987) vêm representando a propagação 
da mare por meio de mapas contendo 
cada uma das componentes harmônicas 
da maré. Esses mapas contêm isolinhas 
que seguem as posições nas quais a pre-
amar do local ocorrem ao mesmo tempo, 
as chamadas linhas cotidais, termo que 
viria a dar nome às cartas objeto deste 
trabalho. Além disso, esses mapas con-
têm linhas que ligam os pontos de mes-
ma amplitude, as chamadas linhas de 
co-amplitude.

A geração das CC são aplicadas pa-
ra diversos ambientes que vão desde lar-
ga escala, que objetiva caracterizar a ma-
ré nas bacias oceânicas, até a escala de 
estuários como, por exemplo, Schwiderski 
(1979), Howarth and Pugh (1983), (como 
discutido em Pugh, 1987) e Camargo e 
Harari (2003). Além disso, a geração das 
CC pode ser feita utilizando a interpola-
ção de dados de nível do mar, observados 
por marégrafos, dados altimétricos prove-
nientes de satélites ou modelagem numé-
rica da hidrodinâmica de um local.

Aplicações mais recentes das CC es-
tão na análise das modificações do nível do 
mar com a propagação da maré e com isso 
auxiliar no Zoneamento da Maré (Silva et 
al. 2015). Um dos principais objetivos des-
se zoneamento é a definição de regiões 
que podem ser ter suas sondagens reduzi-
das pelas mesmas estações maregráficas.

Embora existam algumas cartas co-
tidais feitas para regiões estuarinas e de 
plataforma continental na literatura, não 
são observadas tais cartas utilizando a 
maré em sua totalidade, inviabilizando, 
portanto o uso destas cartas visando o 
Zoneamento de Maré.

Dentro do contexto do zoneamento 
de maré, a Baía de Sepetiba, apresenta-
da na Figura 1 vem sendo alvo de levanta-
mentos hidrográficos frequentes devido à 
grande quantidade de portos e estaleiros 
presentes neste sistema estuarino. Além 
disso, há uma demanda específica da 
Marinha do Brasil de levantamentos mais 
detalhados por conta de recente instalação 
e atividade do Estaleiro Base Naval (EBN) 
que faz parte do projeto de desenvolvimen-
to de submarinos nucleares. 

Figura 1. Imagem de satélite Landsat da Baía de 
Sepetiba extraída do Google Earth em dezembro 
de 2016. Na imagem é possível observar plumas 
de sedimentos relacionadas à presença de rios 
na parte nordeste da imagem e ao sul da baía 

na porção adjacente à restinga da Marambaia. É 
notável a complexa geometria da linha de costa 
e as ligações com o Oceano Atlântico e a Baía 
de Angra (setas bidirecionais encarnadas). O 

círculo cinza ao sul da imagem localiza a Ilha da 
Marambaia.
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A Baía de Sepetiba apresenta uma 
complexa geometria e diversas ligações com 
outros corpos de água como rios, estuário e 
oceano. Signorini (1980) caracteriza a hidrodi-
nâmica do local como regida primordialmente 
pela maré, além de uma pequena influência 
do aporte fluvial. O mesmo autor observa a 
presença de seiches coerentes com os diver-
sos modos de oscilação proporcionados pela 
geometria da baía.

Portanto, este trabalho tem como objeti-
vo geral a geração de uma carta cotidal para a 
maré em sua totalidade, na Baía de Sepetiba, 
a partir da modelagem numérica que repre-
sente qualquer dia desejado. Como objetivo 
específico tem-se a implementação do mo-
delo hidrodinâmico para a região da Baía de 
Sepetiba e a construção da CC a partir dos re-
sultados da distribuição espacial da amplitude 
e instante de uma preamar para uma data es-
colhida, com aplicação direta no Zoneamento 
de Maré.

2 – METODOLOGIA

2.1 Modelo Hidrodinâmico ECOMSED

O modelo ECOMSED (Estuarine and 
Coastal Ocean Model) desenvolvido por 
Blumberg & Mellor (1987) é um modelo hi-
drodinâmico 3D acoplado com um modelo 
de transporte de sedimentos. Esse modelo 
numérico é resolvido por diferenças finitas 
com níveis σ (sigma) em uma grade curvilínea 
ortogonal no plano horizontal. As equações 
governantes no ECOMSED são as equações 
de Navier Stokes, a equação da continuidade 
além das equações de difusão e advecção 
para resolver a temperatura, salinidade e con-
centração de sedimentos. As equações as-
sumem a aproximação de Boussinesq para a 
pressão hidrostática (Mekonnen, 2008).

O desenvolvimento do ECOMSED tem 
suas origens em meados da década de 1980, 
com a criação do Princeton Ocean Model 
(POM), seguido por uma versão atualizada 

chamada ECOM para ambientes de águas 
rasas, como rios, lagos, estuários e oceanos 
costeiros.

Foi implementado o módulo hidrodinâ-
mico para analisar o escoamento 3D (5 ca-
madas na vertical) para posterior estudo de 
correntes. Trabalhos anteriores como Alves e 
Rahy (2005) constataram a capacidade de re-
produzir a maré real na Baía de Sepetiba bem 
como a competência do modelo em reproduzir 
a ressonância da componente M4 da maré.

Figura 2. Batimetria e linha de costa vista pelo 
modelo hidrodinâmico. A batimetria interpolada 
da carta DHN-1622 evidencia a complexidade 

da morfologia do fundo e da linha de costa com 
presença de ilhas.

Para a construção do modelo numérico 
da região, a batimetria da área foi obtida da 
carta náutica digital número 1622 cedida pela 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 
como está apresentado na Figura 2. A Linha 
de Costa foi extraída do endereço eletrônico 
do Coastline Extractor do NOAA. A malha 
de integração é composta por 8100 nodos 
(90x90). 

Para condição de contorno na fronteira 
aberta foram utilizadas as constantes har-
mônias da estação maregráfica do Farol de 
Castelhanos calculadas por análise harmôni-
ca, utilizando-se o Programa ANHAMA3 pa-
ra as alturas interpoladas de maré via análise 
de Fourier (Franco, 2009). A Figura 3 carac-
teriza a estação maregráfica utilizada a partir 
da F-41 que descreve os principais elemen-
tos de maré e o esquema do local onde a 
estação foi instalada.



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

118

Por fim, para as condições iniciais ter-
mohalinas foi considerado um corpo de água 
homogêneo com salinidade 35 UPS e tempe-
ratura 23ºC. Além disso a imposição da maré 
na fronteira se deu a partir de uma quadratura 
para que menores taxas de variação no nível 
do mar promovessem menores velocidades, 
facilitando com isso na estabilização da simu-
lação computacional. Os resultados de ampli-
tude e fase são provenientes de um experi-
mento de 15 dias.

2.2 Construção da Carta Cotidal

Com base nos resultados do modelos 
foram detectadas, através de um algoritmo 
computacional, para cada nodo da malha de 
integração, a amplitude e o instante de uma 
preamar selecionada permitindo, assim, a ob-
tenção das linhas de mesmo valor de amplitu-
de e fase. O instante zero corresponde à pas-
sagem da crista da onda de maré na fronteira 
aberta da malha de integração que representa 
a Baía de Sepetiba, indicada pela linha preta 
na Figura 2.

Figura 3. Descrição dos elementos de maré extraída 
da F-41 50167 e o esquema de posicionamento da 

estação e suas referências de nível. 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

O emprego da modelagem numérica 
neste trabalho permitiu simular a propagação 
da maré da Baía de Sepetiba a partir de cons-
tantes harmônicas provenientes da estação 

maregráfica de Farol de Castelhanos. Aqui se-
rão apresentados os resultados em forma de 
mapas de fase e mapas com amplitude e fase, 
Figura 4 e Figura 5 respectivamente. 

A Figura 4 é o mapa de distribuição das 
linhas de mesma fase (preamar) considerando 
o instante zero como a passagem da crista na 
entrada principal da baía. Com base no mapa 
de propagação é possível verificar que na Baía 
de Sepetiba o intervalo de tempo decorrido até 
a chegada da preamar no fundo da baía é de 
aproximadamente 70 minutos. Além disso, 
não há uma regularidade espacial nas linhas 
de cotidais mostrando a interação da onda de 
maré com a geometria da baía, notadamente, 
com a morfologia do fundo. 

As variações mais abruptas de fase na 
Baía de Sepetiba ocorrem ao norte da Ilha da 
Marambaia onde observam-se linhas de mes-
mo instante da preamar com valores que vão 
de 20 a 60 minutos em uma distância de apro-
ximadamente 7 quilômetros, como indicado na 
Figura 4. Variações de fase como essa ocor-
rem na Baía de Sepetiba dentro de escalas es-
paciais médias de 14 quilômetros e chegando 
a 22 quilômetros na porção norte da baía, on-
de a maré se propaga com maior velocidade.

Figura 4. Carta Cotidal da Baía de Sepetiba 
proveniente dos resultados da modelagem 

numérica. Valores mais altos mostram que a 
preamar chega depois de 70 minutos no fundo 

da baía. As variações de cores mostram uma não 
linearidade da propagação da maré devido a sua 

interação com a geometria local.
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O atraso devido à interação da maré 
com a geometria da Ilha da Marambaia (a 
refração da onda de maré) em conjunto com 
a presença de canais naturais no norte da 
baía parece ser um dos principais meca-
nismos que permitem o posicionamento de 
linhas de mesma fase ligando o norte da 
Ilha da Marambaia e a porção nordeste do 
sistema estuarino. De fato, a batimetria re-
presentada na Figura 3 mostra uma extensa 
área de baixa profundidade ao norte da ilha. 
Além das linhas de mesma fase é possível 
analisar na carta cotidal completa apresen-
tada na Figura 5 a variação das linhas de 
co-amplitude. Essas apresentaram o com-
portamento padrão aumentando em direção 
ao fundo da baía, chegando a 90 cm. A va-
riação das linhas de co-amplitude ocorrem 
com um padrão parecido com as linhas de 
preamar, já que a maior amplificação da 
maré ocorre antes do meio da baía, como 
é mostrado na Figura 5 pelas setas equiva-
lentes, sendo que na seta à esquerda hou-
ve uma amplificação de 20 cm enquanto na 
seta da direita a amplificação foi de apenas 

10 cm. Isso se deve à baixa profundidade 
presente no fundo da baía fazendo com que 
as forças de fricção se tornem significativas, 
tendo o papel de dissipar a energia e com 
isso se contrapor à amplificação da maré.

Por fim, a amplitude é uma variável 
que neste caso pode ser analisada como 
uma boa aproximação do “Z0” (diferença 
entre o nível médio do mar e o nível de re-
dução) para o período estudado. Sendo as-
sim, para um possível planejamento de um 
levantamento hidrográfico a análise de ma-
pas como esse serviriam para auxiliar na 
tomada de decisões quanto à instalação de 
estações maregráficas para a redução da 
sondagem, bem como das regiões-alvo de 
levantamento.

4 – CONCLUSÃO

Este estudo buscou descrever o com-
portamento da maré na Baía de Sepetiba 
através da confecção da Carta Cotidal via 
modelagem numérica. O método se mos-
trou viável e promissor tendo em vista a 

Figura 5. Carta cotidal da Baía de Sepetiba para a penúltima preamar dos 15 
dias de simulação. Em azul os instantes da preamar (em minutos) e em vermelho 

os valores das linhas de co-amplitude (em centímetros). As setas indicam uma 
maior amplificação ocorrendo na primeira metade da baía (seta laranja). 
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flexibilidade dos sistemas de modelagem 
numérica que permite incorporar outros 
modelos e com isso representar melhor o 
impacto das variáveis ambientais nos sis-
temas estuarinos.

No que tange à variação da fase 
da maré, ao longo de sua excursão pela 
baía, foi verificada a influência da comple-
xa morfologia do fundo na propagação da 
maré, principalmente a presença do baixio 
adjacente à Ilha da Marambaia gerando 
um atraso da preamar, fazendo com que 
a celeridade da onda de maré não ocorra 
de maneira regular. A preamar demora em 
torno de 70 minutos para se propagar da 
entrada principal da baia até o fundo.

As linhas de co-amplitude também 
apresentam uma distribuição espacial 
não uniforme tendo sua amplificação 
sendo reduzida nas porções mais inter-
nas do estuário. A amplitude da maré 
chega a 90 cm no fundo da baía. Na carta 
cotidal apresentada é verificada a aplica-
bilidade das linhas de mesma amplitude 
para determinação da distribuição espa-
cial do Z0. Para uma estimativa mais pre-
cisa da distribuição dos valores de Z0 na 
baía é recomendável que a modelagem 
simule o período de sizígia tropical, com 
a conjunção das principais componentes 
harmônicas da maré e será objeto de tra-
balhos futuros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, A. R., Rahy, M. Q. T. Modelagem numérica da propagação da onda de maré no sistema 
de Baías Ilha Grande – Sepetiba. Anais Hidrográficos. Tomo LXI. Diretoria de Hidrografia e Na-
vegação, 61: 108-113, 2005. 

Blumberg, A. F. ; Mellor, G. L. A description of a three-dimensional coastal ocean model. 
In: Coastal and Estuarine Sciences 4, Three-Dimensional Coastal Ocean Models, American 
Geophysical Union, Washington D.C, 1–20, 1987. 

Camargo, R. ; Harari, J. Modeling the Paranagua Estuarine Complex, Brazil: tidal circulation 
and cotidal charts. Rev. Bras. oceanogr. 51, 23-31, 2003. 

Franco, A. S. Marés: Fundamentos, Análise e Previsão. 2nd ed. Diretoria de Hidrografia e Na-
vegação, 344 pp. 2009. 

Mekonnen, M. A. Modeling flow and sediment transport in water bodies and watersheds. 
Tese de Doutorado. School of Architecture and the Built Environment (ABE), Land and Water 
Resources Engineering, Hydraulic Engineering. 2008.

Pugh, D. Tides, Surges and Mean Sea-Level: A Handbook for Engineers and Scientists. John 
Wiley & Sons, 1987.

Signorini, S. R. A study of the circulation in bay of ilha grande and bay of sepetiba* part ii a 
survey of the circulation based on experimental field data. Bolm. Inst. oceanogr. São Paulo, 
29(1), 41-55, 1980.

Silva, G. N.; Souza, A. V.; Pimentel, V. B. Zoneamento de Maré. Anais Hidrográficos, 71, 108-
124, 2015.



ANAIS HIDROGRÁFICOS   /    DH3   /   LXXIV

121

Õ

Õ

CIRCULAÇAO E PROCESSOS DE MISTURA 
NO ESTUÁRIO DA BAÍA DE SEPETIBA NAS 
PROXIMIDADES DA ILHA DE ITACURUÇÁ: 

CONDIÇOES DE SIZÍGIA 
Alexandre Luiz Coelho¹

Gregório Luiz Galvão Teixeira²

1 Doutor em Oceanografia pela USP, Professor Titular da Superintendência de Ensino da DHN.
2 Mestre em Engenharia Ambiental pela UFES, Professor Assistente da Superintendência de Ensino da DHN.

Resumo

Foram analisados dados de nível do 
mar, de corrente e de salinidade, durante 
dois ciclos de maré de sizígia em outubro de 
2017 nas proximidades da Ilha de Itacuruçá, 
na Baía de Sepetiba. As correntes máximas 
de enchente precederam em 1,5 a 2 horas 
a preamar,  precedendo a baixa mar em 4 
a 6 horas durante a vazante. Comparação 
entre o nível do mar e a corrente longitudi-
nal evidencia a ocorrência de onda de mare 
estacionária, já que as correntes máximas 
ocorreram na meia maré. A salinidade apre-
sentou fraca estratificação vertical, de forma 
que o estuário foi classificado, de acordo 
com o diagrama parâmetro de estratificação 
versus número de estratificação, em bem 
misturado durante o período de sizígia. A 
corrente residual na superfície tem sentido 
do interior para fora do estuário, significando 
a influência da descarga fluvial.

Palavras-chave: 

Circulação estuarina, classificação de estuá-
rios e estratificação vertical

Abstract

Sea level, currents and salinity da-
ta were analyzed during two tidal cycles 
of syzygy in October 2017 near Itacuruçá 

Island, in Sepetiba Bay. During flood period 
there are maximum flood currents with a ti-
me lag of 1.5-2 hours taking the high water 
as a reference and occurring before the low 
water with a time lag of 4 to 6 hours during 
the ebb. A comparison between the sea level 
and the longitudinal current shows the occur-
rence of a tidal standing wave, because of 
the fact that  maximum currents occurred 
during the mid-tide. The salinity presented 
weak vertical stratification, so that the estua-
ry was classified, according to the stratifica-
tion parameter against stratification number 
diagram as a well mixed, during the syzygy 
period. The residual current flows from the 
inner to the mouth the estuary, representing 
the fluvial discharge on the surface that me-
aning out of the estuary, meaning the influen-
ce of the fluvial discharge through the com-
ponent of the pressure gradient force in the 
estuary direction below.

Keywords: 

Estuary circulation, estuary classification 
and vertical stratification.

1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

As regiões estuarinas são caracteriza-
das por serem corpos de água costeiros se-
mifechados, com uma livre ligação com o oce-
ano aberto, no interior do qual a água do mar 
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é mensuravelmente diluída pela água doce 
oriunda da drenagem continental  (Pritchard, 
1955; Cameron & Pritchard, 1963). Nessas re-
giões estão as maiores concentrações popu-
lacionais e de atividade comercial relacionada 
a logística portuárias. Além disso, é sabido da 
importância ecológica destas regiões por ser 
ambiente de reprodução de espécies e logo 
regiões de grande sensibilidade ambiental 
e portanto é vital o conhecimento da hidro-
dinâmica local com a finalidade tomar deci-
sões objetivando manter a integridade destes 
ambientes.

A circulação e os processos de mistu-
ra nessas regiões são dependentes princi-
palmente da maré, mas também da sua ge-
ometria, da descarga de água doce, do vento 
atuando localmente ou remotamente sobre a 
superfície e da circulação da plataforma con-
tinental adjacente (Pritchard, 1967; Miranda et 
al, 2002).

A interação da onda de maré com a ge-
ometria local modifica as características da 
onda. Dessa maneira, a onda de maré dentro 
de um estuário tende a tomar características 
estacionárias ou uma mistura entre ambas 

características progressivas e estacionárias 
(Miranda et al. 2002).

Autores como Morris (1985) propuse-
ram modelos de perfis verticais relacionando 
padrões de salinidade de velocidade em um 
determinado ponto. Quanto a estrutura hidro-
-salina os estuários pode ser classificados em 
altamente estratificado (ou cunha salina), par-
cialmente estratificado e verticalmente homo-
gêneo como representado na Figura 1. 

Na Figura 1(a), um esquema de um estu-
ário altamente estratificado, caracterizado por 
um cunha salina bem definida pela isohalina e 
ainda um ponto nodal na região na qual o pon-
to de deriva nula se encontra com o fundo. O 
perfil de velocidade médio no tempo é carac-
terizado por velocidades na porção próxima à 
superfície para jusante devido à contribuição 
da maré e do rio e próximo ao fundo um perfil 
a montante devido à maré e forças de origem 
baroclínicas.

Na Figura1(b), um estuário parcialmen-
te misturado, é a característica da maior parte 
dos estuários, não apresentando um cunha 
salina muito evidente, com a isohalinas mais 
verticalizadas se comparadas com as do 

(a)
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(b)

(c)

Figura 1. As três principais classificações de estuários na sequência: 
altamente estratificado, parcialmente misturado e verticalmente 

homogêneo. As linhas em azul é o nível médio do mar e as 
linhas tracejadas em vermelho são as isohalinas. Além disso são 

representadas as oscilações de preamar (PM) a baixamar (BM) e a 
posição do ponto nodal em média (PNM), durante um período de 

sizígia (PNS) e durante um período de quadratura (PNQ).
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estuário altamente estratificado. Nesse uma 
cunha salina virtual é gerada pela plano que 
ligam os pontos de deriva nula e logo não te-
mos um ponto nodal propriamente dito. O perfil 
de velocidade é caracterizado por uma vazan-
te mais proeminente devido ter a vazão do rio 
somado enquanto a enchente o rio contribui 
negativamente com no escoamento.

E por fim, na Figura 1(c), o estuário ver-
ticalmente homogêneo, não apresenta cunha 
salina e portanto, nem ponto nodal devido à 
característica do perfil de velocidade junto à 
isoalina verticalizada. O perfil de velocidade 
apresentado não é médio, e devido ao perfil 
exponencial similar para vazante e enchente 
e por conta da direção preferencial do rio, há 
um resíduo de velocidade sempre para jusan-
te. Esse tipo de estuário está relacionado com 
grandes variações entre os níveis de preamar 
(PM) e baixamar (BM). 

Com a finalidade de melhor embasar 
a classificação dos estuários autores co-
mo Hansen e Rattray (1966), Fischer (1972), 
Prandle (1985) e Scott (1993) vem desenvol-
vendo parâmetros de estratificação baseados 
na relação entre gradiente vertical de salinida-
de e o valor estacionário da salinidade média 
na coluna de água. Esses parâmetros permi-
tem, por exemplo, analisarmos a estabilidade 
da coluna da água em qual quer tipo de estuá-
rio e estimar quão susceptível à mistura aque-
le estuário se encontra frente a fatores hidro-
dinâmicos como principalmente maré,vento e 
descarga fluvial.

Miranda et al. (1995) estudaram a circu-
lação e os processos de mistura no extremo 
sul do estuário de Cananéia, classificando 
esse sistema como parcialmente misturado e 
fracamente estratificado. 

Dentre as regiões estuarinas brasileiras 
destaca-se a baía de Sepetiba, com aproxi-
madamente 305 quilômetros quadrados de 
área, encontra-se limitada a norte pela serra 
do Mar, ao nordeste pela Baixada Fluminense, 
a sudeste pelo maciço da Pedra Branca e ao 
sul pela restinga da Marambaia. É um corpo 

de águas salinas e salobras, comunicando-
-se com o oceano Atlântico por meio de duas 
passagens na parte oeste, entre os cordões 
de ilhas que limitam com a ponta da restinga; 
e, na porção leste, pelo canal que deságua 
na barra de Guaratiba, o que lhe confere uma 
configuração quase elíptica. A oeste essa baía 
se comunica com a Baía de Angra tornando 
este estuário com peculiar complexidade em 
relação aos demais. Seu perímetro é de apro-
ximadamente 130 quilômetros.

Atualmente essa baía vem diversifican-
do as atividades tradicionais como turística 
portuária e pesca com a instalação do Estaleiro 
Base Naval (EBN) o qual conta com atividades 
militares submarinista com destaque ao proje-
to para o desenvolvimento de submarinos nu-
cleares. Projetos como esses demandam um 
conhecimento mais detalhado da região onde 
ocorrerão as atividades operativas para com 
isso assegura a segurança do recurso huma-
no e equipamento. 

Nessa direção esforços vem sendo feito 
por parte do Programa de Desenvolvimento 
de Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN) e da Superintendência de Ensino 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) para monitorar a região com marégra-
fos, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP's) 
e Conductivity, Temperature and Depth (CTD) 
e com isso obter conhecimentos que contribu-
am na construção e futuras operações.

Sendo assim, este trabalho tem como 
objetivo analisar a circulação e os processos 
de mistura do complexo estuarino da Baía de 
Sepetiba durante dois ciclos de maré de sizí-
gia. Especificamente, espera-se classificar o 
estuário com base nos dados de nível, corren-
te e salinidade.

2 – MATERIAIS E MÉTODOS

Para atingir o objetivo supracitado a 
metodologia deste trabalho consistiu em 
um pré-processamento e análise dos dados 
do ADCP e CTD. Os dados com ambos os 
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equipamentos foram medidos em 22° 58' 
25.800'' S e 43° 53' 48.660'' W próximo ao 
canal principal de navegação que dá acesso 
ao Porto de Itaguaí. A posição aproximada 
está demarcada na estrela vermelha sobre-
posta na Carta Náutica 1622.

No pré-processamento foi analisado a 
consistência dos dados e foram seleciona-
dos os períodos de sizígia e quadratura sem 
lacuna nos dados. 

 Os dados de salinidade oriundos das 
medições de condutividade, temperatu-
ra e pressão do CTD, estão expressos em 
Unidades Práticas de Salinidade (UPS).

O processamento dos dados do ADCP 
foi feito em uma planilha eletrônica na qual 
as velocidades foram decompostas zonal 
(U) e meridional (V) da corrente o que per-
mitiu a análise das correntes longitudinais 
e transversais ao canal já que a posição do 
mesmo é leste-oeste no ponto de medição 
permitindo com isso considerar a compo-
nente U como longitudinal.

Após a decomposição foi analisada a 
necessidade da transformação dos dados 
para coordenada sigma a partir da razão 

entre a altura da maré e profundidade mé-
dia proposta por Miranda et al. (2002) sendo 
que para valores menores que 0.3 não há a 
necessidade de tal transformação. 

Além disso, para uma classificação 
quantitativa de estratificação do estuário foi 
calculado o parâmetro de estratificação defi-
nido por Hansen e Rattray (1966). Esse parâ-
metro é calculado pela seguinte expressão: 
δS/ S = (Sf – Ss)    / S , sendo Sf a salinidade 
no fundo, Ss a salinidade na superfície e a 
salinidade média na coluna da água. Em es-
tuários altamente estratificado este estuário 
pode chegar a valores entre 1 e 10, sendo 
entre 10-5 e 10-1 em estuários fracamente es-
tratificados e tendendo a zero para estuários 
fracamente homogêneos. 

Para a classificação do estuário quan-
to à estratificação foi utilizada a correlação 
feita entre o parâmetro de estratificação e 
o número de estratificação St proposto por 
Prandle (1985) segundo a equação abaixo.

            

Figura 2. Carta Náutica 1622 de parte da Baía de Sepetiba com a 
localização aproximada do ponto onde foram feitas as medidas de 

corrente, nível, salinidade e temperatura.

Eq. 1



DHN  –  DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO 

126

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados os 
resultados para sizígia e quadratura. As 
principais diferenças foram observadas 
devido ao impacto de oscilações quater-
diurnas na mudança de direção das cor-
rentes e a menor amplitude da maré cau-
sando menores intensidades na compo-
nente zonal das correntes.

Não houve a necessidade do uso de 
coordenadas sigma na análise dos dados 
tendo em vista que a razão entre a ampli-
tude da maré e a profundidade média da 
carta é menor que 0.3, tendo o valor de 
0.14 utilizando a amplitude de maré de 1,6 
m e a profundidade local é de 11.4 m.  

Período de sizígia

Na Figura 3 estão apresentadas as 
correntes a 2,75 m de profundidade e a 
maré durante 25 horas ou um ciclo de ma-
ré lunar. As enchentes tiveram duração 

Figura 3. Nível do mar em centímetros (vermelho) e corrente longitudinal ao canal em centímetros por 
segundo (azul) durante dois ciclos de maré (de 0 h a 23 h do dia 01/10/2016).

de 4 horas, com as vazantes durando 8 
horas. Durante o período de enchente 
as correntes máximas longitudinais, para 
oeste, com intensidades de 0,69 m/s pre-
cederam em 1,5 a 2 horas a preamar. 

Durante o período de vazante as 
correntes para leste, com intensidades 
de -0,64 m/s e -0,54 m/s  precederam a 
baixamar em 6 horas e 4 horas respecti-
vamente. Ressalta-se, que a inversão das 
correntes coincide, aproximadamente, 
com os instantes de preamar e baixamar, 
defasando no máximo em 0,5 h. Portanto, 
a onda de maré nesse local da baía de 
Sepetiba pode ser considerada estacioná-
ria, uma vez que as intensidades máximas 
durante as enchentes e vazantes se dão 
na meia maré.

Na Figura 4, onde estão represen-
tados os perfis verticais da componente 
longitudinal da velocidade da corrente em 
função do tempo, em dois ciclos de mare, 
vê-se nitidamente que as enchentes (tona-
lidade azul) duraram 4 h e as vazantes (to-
nalidade vermelha) 8h, bem como que as 
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velocidades máximas tanto nas enchentes 
quanto nas vazantes ocorrem na meia ma-
ré, o que caracteriza a onda de maré co-
mo estacionária. 

No perfil vertical médio da compo-
nente leste-oeste (Figura 5a), observa-se 
que a corrente na camada acima de 3 m 
é negativa, isto é, saindo do estuário, o 
que indica a influência da descarga fluvial 
através de uma componente da força de 
gradiente de pressão, cujo sentido é do 
interior para a boca do estuário. No per-
fil de salinidade (Figura 5b) observa-se 
a ocorrência de salinidades variando de 
31.8 UPS a 32.8 UPS ao longo da colu-
na de água, o que é resultado da diluição 
da água do mar pela descarga fluvial e do 
processo de mistura vertical.

                           
     
 

(a)

(b)

Figura 5. Perfis médios da componente 
longitudinal ao canal (a) e de salinidade durante 
o período de sizígia analisado (de 0 h a 23 h de 

01/10/2016).

Cálculo do parâmetro estratificação e do 
número de estratificação

Utilizando o perfil médio de salinidade 
obtém-se os valores de Ss = 31,81 UPS, Sf = 
32,83 UPS e S=32,28, calculando o seguinte 
valor para o parâmetro estratificação: Sf – Ss/ 
S= 32,83 – 31,81/32,28 = 0,031. A partir desse 
valor foi calculado o número de estratificação 
segundo Prandle (1985), sendo obtido um valor 
de St igual a 6880,71. 

A correlação desses dois parâmetros 
no diagrama número de estratificação versus 
parâmetro estratificação, está apresentada na 
Figura 6, o que permite a classificação do estu-
ário nas proximidades da Ilha de Itacuruçá co-
mo bem misturado ou fracamente estratificado 
em condições de sizígia.
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CONCLUSÕES

O sistema estuarino da Baía de 
Sepetiba, nas proximidades da Ilha de 
Itacuruçá, durante o período de sizígia, apre-
senta as seguintes características:

i – Onda de maré estacionária;

ii – Estuário bem misturado ou fraca-
mente estratificado;

Figura 6. Correlação do parâmetro estratificação δS/ S em função do número de estratificação 
St (energia dissipada/energia potencial). A estrela em azul caracteriza o estuário nas 

proximidades da ilha de Itacuruçá enquanto os demais símbolos são provenientes de modelos 
físicos e de medidas estuarinas provenientes de Prandle (1985). Esquema adaptado de 

Miranda et al. (2002).

iii – Corrente residual saindo do estu-
ário na superfície, indicando a influência da 
descarga fluvial mediante forças de gradien-
te de pressão cujo sentido é do interior para 
a boca do estuário.

Por fim, agradecemos ao Programa 
de Desenvolvimento de Submarino com 
Propulsão Nuclear (COGESN) pelo termo de 
colaboração junto à Diretoria de Hidrografia 
e Navegação que permitiu o uso dos dados 
para o desenvolvimento deste trabalho.
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VIII - EFEMÉRIDES HIDROGRÁFICAS

Em FEV17, foi assinado o Termo de Cooperação entre a Petrobras, ANP e o CHM que 
trata do Projeto de P&D intitulado "Sistema de Previsão Oceânica com Assimilação de Dados 
para Apoio à Indústria do Petróleo, Defesa Nacional e Segurança da Navegação". Neste con-
texto, o projeto tem por objetivos implementar e operar no CHM modelos numéricos de previ-
são de condições meteoceanográficas, abrangendo escalas regionais, de bacia e em águas 
restritas, e ainda apoiar a execução de busca e coleta de dados oceanográficos de modo a 
avaliar a qualidade das previsões produzidas e a garantir o desenvolvimento da capacidade 
de assimilar dados observacionais.

O CHM recebeu, por meio do Programa Ciências Sem Fronteiras do CNPq, o pesqui-
sador Dr. Jochen Förstner do Serviço Meteorológico Alemão (Deutscher Wetterdienst - DWD) 
para trabalhar como colaborador no projeto "Improvments for COSMO Model Performance" 
. A última visita aconteceu em março/abril de 2017 e nesta fase do projeto, o Pesquisador 
implementou e treinou a equipe da Divisão de Previsão Numérica (DPN) para instalar, confi-
gurar e executar operacionalmente o Modelo Global ICON, a ser implementado até 2024 pelo 
DWD como novo modelo regional.

No período de 24 a 28 de abril de 2017, o NPqHo “VITAL DE OLIVEIRA” realizou co-
missão ao estrangeiro, atracando no Porto de Mônaco, a fim de participar da 1ª SESSÃO 
DA ASSEMBLEIA HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL, com o propósito de reforçar a can-
didatura do Brasil ao cargo de Secretário-Geral ou de Diretor da Organização Hidrográfica 
Internacional.

O CHM recebeu o Prêmio Especial do Programa Netuno por ocasião do VI Simpósio 
de Práticas de Gestão realizado em 26 de junho de 2017 no Museu do Amanhã, Rio de 
Janeiro – RJ. A prática de gestão premiada envolveu a atuação do Serviço Meteorológico 
Marinho (SMM) durante a Operação Antártica XXXV, que ocorreu de outubro de 2016 a abril 
de 2017. O prêmio reconheceu como inovadores os novos procedimentos e produtos criados, 
tais como as novas formas de enviar dados de previsão meteorológica aos Navios com uso 
de software livre, as novas imagens produzidas pelos modelos numéricos específicas para 
a região do Estreito de Bransfield e os novos auxílios à decisão que permitem aos usuários 
escolher qual o melhor intervalo de operação do bote ou do helicóptero em um determinado 
período, ou ainda o melhor intervalo para realizar a PassagemDrake, entre o extremo austral 
da América do Sul e a Península Antártica.

Publicação, no Dia do Hidrógrafo, em 28 de setembro, da nova edição da carta náu-
tica 22400 (INT 2117) - De Aracajú à Ponta Itapuã, a qual marca a conclusão do II Plano 
Cartográfico Náutico Brasileiro (PCNB).

Realização nas dependências do CHM da 14ª Inland-Enc Harmonization Group 
Meeting,no período de 10 a 12 de outubro de 2017, com participação de representantes da 
DHN, CHM, SSN-9, CAMR, e dos respectivos países China, Alemanha, Bélgica, Rússia, 
Aústria e EUA.
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No período de 19 a 27 de novembro, o NPo “ALMIRANTE MAXIMIANO” participou do 
SAR internacional, a fim de apoiar a Armada Argentina nas buscas do Submarino “San Juan”.

No dia 26 de novembro de 2017, o NPqHo “VITAL DE OLIVEIRA” realizou a primeira 
estação oceanográfica em que o equipamento CTD/L-ADCP foi arriado na profundidade de 
aproximadamente 4.100 metros, permanecendo a 10 metros do fundo.

O Ciclone Subtropical Guará foi previsto pelo SMM e se formou no dia 9 de dezembro 
de 2017 sobre o mar, no litoral dos estados do Espírito Santo e da Bahia. Com ventos susten-
tados de 40 nós e rajadas de até 50 nós, este ciclone se deslocou para Sudeste e provocou 
ondas entre 3,0 e 5,0 metros de altura significativa. Foram emitidos avisos de vento forte 
e mar grosso, bem como um aviso especial para destacar as características incomuns do 
ciclone de núcleo quente e grande potencial de degradação de condições ambientais para 
navegação segura. O Guará foi o quinto ciclone a ser classificado como tempestade subtropi-
cal desde o ano de 2010 e foi nomeado pela Marinha do Brasil de acordo com as regras para 
identificação de ciclones substropicais e a lista de nomes estabelecidas na NORMAM-19.

Em 2017, o Programa Nacional de Boias (PNBOIA) deu um importante passo para 
consolidar-se como referência em coleta operacional de dados no país com a implementa-
ção de rotinas computacionais para controle de qualidade dos dados meteoceanográficos do 
PNBOIA, seguindo os mesmos critérios e procedimentos utilizados pelos principais centros 
de oceanografia do mundo. Os dados diários qualificados, segundo a nova metodologia, 
estão disponíveis diariamente para toda a comunidade científica na página do Programa 
GOOS-Brasil.

EFEMÉRIDES HIDROGRÁFICAS
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Os Navios de Pesquisa no Brasil
AE (Ref) Luiz Fernando Palmer Fonseca

“As superfícies da Lua, de Marte e de Vênus estão mapeadas com melhor resolução 
do que a maior parte das áreas marítimas da Terra!” Esta frase, que consta de recente 
declaração da Organização Hidrográfica Internacional comemorativa do Dia Hidrográfico 
Internacional, nos dá bem a dimensão de como ainda é limitado o conhecimento do fundo 
dos oceanos (figura 1), mares e vias navegáveis de nosso planeta e, consequentemente, 
da importância dos navios de pesquisa, uma vez  que estes ainda se apresentam co-
mo as plataformas mais apropriadas para a coleta de dados no mar, apesar de outros 
meios, como boias, aeronaves, satélites e veículos autônomos já serem utilizados com 
este propósito. 

Cabe ressaltar que os dados necessários ao mapeamento não se prestam tão so-
mente à navegação, mas a diversas outras finalidades como: modelagens oceanográficas, 
meteorológicas, climatológicas e de efeitos de tsunamis, proteção do ambiente costeiro, 
delimitações de fronteiras marítimas, exploração sustentável de recursos vivos e não vi-
vos, assim como de fontes de energias renováveis das marés e do vento, dentre outras.

Figura 1 - Uma imensidão não mapeada. 
Fonte: Google Earth.

No Brasil, as pesquisas científicas realizadas no mar sempre tiveram forte participa-
ção da Marinha, seja por razões legais, seja pela natural vocação desta para qualquer ati-
vidade no inóspito ambiente marinho, podendo-se mesmo dizer que, sem a sua presença, 
o progresso das ciências do mar teria sido bem mais difícil e demorado. 

Em razão de atribuições legais, à Marinha cabe realizar a coleta e o processamento 
dos dados necessários à cartografia náutica, à meteorologia e à oceanografia voltadas às 
operações navais e à previsão meteorológica marinha, assim como aqueles direcionados 
a contribuir para as pesquisas científicas no mar destinadas a outros propósitos e institui-
ções. Considero o primeiro conjunto dessas atribuições legais como atribuições “diretas”, 
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MISCELÂNEA

uma vez que visam diretamente o cumprimento da missão da Marinha, diferenciando-se 
assim daquelas que visam contribuir para os objetivos de outras instituições. 

Por outro lado, as pesquisas científicas marítimas realizadas no Brasil sempre foram 
fortemente associadas à Marinha, em razão da natural competência desta para gerenciar e 
operar os meios a elas necessários e de uma alegada dificuldade de a maioria das outras 
instituições envolvidas nessas pesquisas fazê-lo a contento. Deste modo, mesmo sofrendo 
das costumeiras restrições orçamentárias, a Marinha, ao longo dos anos, adaptou-se como 
pôde para cumprir suas atribuições legais diretas, ao mesmo tempo que, no que concerne à 
oceanografia e à geologia, sempre participou com seus navios na consecução dos programas 
nacionais e internacionais, voltados para a pesquisa no mar, ainda que quando destinados a 
propósitos estranhos às suas atribuições diretas. 

Ao longo dos anos, em função do aumento da demanda por dados e dos avanços da 
tecnologia voltada para a pesquisa no mar, o modelo de atribuição de tarefas a tais navios 
evoluiu consideravelmente, trazendo reflexos para os aspectos financeiros, operacionais e 
logísticos de seus empregos, os quais merecem ser discutidos à vista das atribuições das 
instituições envolvidas.

Este artigo se destina a analisar a evolução do planejamento e emprego dos Navios de 
Pesquisa no País e conclui por apresentar sugestões que visam, em minha opinião, aprimorar 
as futuras obtenção e utilização desses navios.

Figura 2 - Navio Hidrográfico (NHi) "Sirius".

Antecedentes

Até meados do século passado, os navios de pesquisa da Marinha, distinguidos como 
hidrográficos ou oceanográficos, eram navios antigos, convertidos ou simplesmente adapta-
dos para tais empregos. A gigantesca tarefa de cartografar áreas de proporções oceânicas 
fez com que, em 1956, fossem encomendados ao Estaleiro Ishikwagima, no Japão, os dois 
primeiros navios especialmente planejados e construídos para a realização de levantamentos 
hidrográficos, os Navios Hidrográficos (NHi) Sirius (figura 2) e Canopus.
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Esses, juntamente com os pequenos NHi Argos, Orion e Taurus, construídos no AMRJ 
na década de sessenta, a partir de projeto de Navio Patrulha português, formaram a espinha 
dorsal dos meios destinados à hidrografia do País, todos sediados no Rio. A oceanografia, 
que até o fim da década de oitenta usou o convertido Navio Escola Almirante Saldanha como 
seu mais importante meio de pesquisa, passou a contar com o Navio Oceanográfico (NOc) 
emprestado dos EUA, Almirante Câmara, também usado para a geologia e, mais tarde, com 
aqueles obtidos por oportunidade e convertidos no exterior como os NOc Antares e NHo 
Cruzeiro do Sul, e o Navio Polar Almirante Maximiano. Só em 2015, ou seja, passados 49 
anos, pôde a Marinha novamente contar com navio especificamente planejado e construído 
para pesquisas no mar, com a chegada do Navio de Pesquisa Hidroceanográfica (NPqHo) 
Vital de Oliveira.

 
Figura 3 - Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) "Vital de Oliveira".

NPqHo Vital de Oliveira

Ao longo do período que abrange a chegada do Sirius ao recebimento do Vital de 
Oliveira, ressalta, dentre as diversas evoluções que ocorreram no ambiente das pesquisas no 
mar, a que não mais distingue os navios hidrográficos dos oceanográficos, sendo os navios, 
em sua maioria, nos dias atuais, dotados dos equipamentos necessários a ambas as ativida-
des. Razões que passam pela economia de recursos proporcionada com o uso de uma só 
plataforma e pela complementaridade daquelas atividades contribuíram para esta evolução, 
da qual é exemplo o Vital de Oliveira. 

Ressalta-se que, como exceções à regra, navios com finalidades específicas que de-
mandam equipamentos de grande porte, como sísmica e geologia em águas profundas, nor-
malmente vinculados à exploração mineral, seguem sendo configurados especificamente pa-
ra suas finalidades. 
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Embora a Marinha tenha arcado com o esforço principal referente às pesquisas no mar 
no País, navios de pesquisa pertencentes às universidades, como o Professor Besnard, da 
USP, hoje substituído pelo Alpha Crucis, bem como o Atlântico Sul da FURG, também realizam 
pesquisas oceanográficas desde a década de cinquenta, ainda que de modo não contínuo, 
devido, principalmente, à indisponibilidade de recursos e de estrutura adequada ao gerencia-
mento desses meios por parte das universidades. 

Cabe ressaltar que, no que diz respeito à exploração de recursos minerais no mar, nota-
damente petróleo, inúmeras pesquisas têm sido realizadas em águas jurisdicionais brasileiras 
por navios de pesquisas estrangeiros devidamente autorizados, gerenciados e operados por 
firmas privadas, a exemplo dos navios de apoio offshore brasileiros, gerenciados e operados 
por firmas nacionais especializadas, que se utilizam, para fim de guarnecimento, da estrutura 
de pessoal da nossa Marinha Mercante.

O Tamanho da Responsabilidade

As responsabilidades cartográficas e de sinalização náutica no Brasil se estendem por 
uma costa de 8.000 Km e aos cerca de 40.000 km de rios navegáveis e hidrovias. Essas res-
ponsabilidades, acrescidas àquelas inerentes à previsão meteorológica marinha e ao apoio às 
operações navais nas áreas costeiras e oceânicas de interesse do País, fundamentam a neces-
sidade de uma quantidade considerável de meios capazes de coletar e manter atualizados os 
dados em tão vastas dimensões oceânica e fluvial. 

A presença dos Distritos e Bases Navais espalhados ao longo da costa e das principais 
bacias fluviais possibilita que esses meios sejam sediados próximo de suas áreas de operação, 
otimizando seus empregos, mormente no que se refere aos levantamentos destinados à carto-
grafia. Tal fato permite, nos dias de hoje, que o Centro de Levantamentos sediado no 4º Distrito 
Naval e os Serviços de Sinalização Náuticas sediados nos 6º e 9º Distritos Navais tenham ad-
quirido saudável capacidade de independência em seus levantamentos hidrográficos, em muito 
contribuindo para o atendimento tempestivo das demandas do navegante. Os serviços sediados 
nos demais Distritos, distantes da área Rio, ainda se ressentem da mesma capacidade.

Os Meios Hoje Disponíveis

Hoje, as responsabilidades citadas são cumpridas por meio dos seguintes navios:

Para Hidrografia Oceânica:
a) Sediados no Rio, na Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN): Navio Hidrográfico (NHi) 

Sirius; Navio Hidroceanográfico (NHo) Taurus; e Navio Hidroceanográfico (NHo) Amorim do Valle.

Figura 4 - Navio Hidroceanográfico (NHo) "Taurus".

MISCELÂNEA
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b) Sediados nos Distritos Navais: Em Belém: NHo Garnier Sampaio; e Navio Balizador 
(NB) Castelo.

Em Natal: NB Comandante Manhães.
Em Salvador: NB Tenente Boanerges.
Em Rio Grande: NB Comandante Varella.

Figura 5 - Navio Balizador (NB) "Comandante Varella".

Observações:
-Os NB quando em levantamentos hidrográficos têm que embarcar pessoal especializado;
-Os NHo citados são navios antigos com pouca capacidade oceanográfica, embora de-

nominados “Hidroceanográficos”.

Para Hidrografia Fluvial:
a) Sediados em Belém: Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu) Rio Xingu; e AvHoFlu 

Rio Tocantins.
b) Sediados em Manaus: NHoFlu Rio Branco; NHoFlu Rio Negro; e NHoFlu Rio Solimões.

Figura 6 - Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu) "Rio Branco".

c) Sediado em Ladário: AvHoFlu Caravelas.

Observações:
-A capacidade oceanográfica dos NHoFlu é apenas a necessária para o apoio à hidrografia.
-Todos os NHoFlu têm capacidade de realizar batimetria multifeixe.
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Para Oceanografia:
a) Sediados no Rio, na DHN: Navio Oceanográfico (NOc) Antares; NHo Cruzeiro do Sul1,2; 

Navio de Pesquisa Hidroceanográfica (NPqHo) Vital de Oliveira1,2; e Navio Hidroceanográfico 
Faroleiro (NHoF) Graça Aranha.

b) Para atividades na Antártica: Navio Polar (NPo) Almirante Maximiano1,3; Navio de 
Apoio a Pesquisa Oceanográfica (NApOc) Ary Rongel.

Figura 7 - Navio Polar (NPo) "Almirante Maximiano".

Observações: 
1 são capazes de realizar batimetria multifeixe. 
2 são capazes de obter e analisar amostras geológicas. 
3 embora denominado “Polar”, é dotado dos equipamentos de última geração para pes-

quisas oceanográficas.

Da relação acima observa-se que, com o passar do tempo, os navios preliminarmente 
destinados à Oceanografia adquiriram capacidade de fazer também hidrografia, buscando se 
adequar à tendência geral.

Considerações sobre os meios disponíveis e meios futuros.

Conforme já comentado, a tendência atual é a de empregar navios capazes de realizar 
tanto levantamentos hidrográficos, como oceanográficos. São os navios considerados múlti-
plo-propósito. Dentre os hoje existentes e sediados no Rio podem ser assim considerados os 
seguintes navios: NPqHo Vital de Oliveira, NPo Almirante Maximiano, NHo Cruzeiro do Sul e o 
NHoF Graça Aranha. Destes, os três primeiros são os mais novos e consequentemente aque-
les que apresentam maior disponibilidade média. Ocorre que, por serem múltiplo-propósito, 
se adequam tanto às missões destinadas ao cumprimento das atribuições diretas da Marinha, 
como também àquelas destinadas à contribuição dos propósitos de outras instituições, estas 
últimas em detrimento do tempo destinado às primeiras. 

Cabe mencionar também que, apesar de ser comum em todo mundo navios de pesquisa 
adequadamente mantidos terem extensa vida útil, o NHi Sirius, exclusivamente hidrográfico, e 
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o NHoF Graça Aranha, convertido para hidroceanográfico-faroleiro, já alcançaram uma idade 
que não nos permite considerar como crível seus empregos por mais muito tempo.  Acresça-
se a isso que o NPo Almirante Maximiano tem sua disponibilidade quase toda consumida no 
Programa Antártico e que o NOc Antares se presta exclusivamente a levantamentos oceano-
gráficos. À vista do exposto, vê-se como bastante comprometida a disponibilidade dos meios 
sediados no Rio para o cumprimento das atribuições diretas da Marinha.

Ademais, cabe comentar que a idade avançada da maioria de nossos navios prejudica 
o esforço de suas modernizaçõespor meio da instalação de novos equipamentos para as pes-
quisas. Assim, os equipamentos conseguidos pela adoção do uso compartilhado de navios 
com outras instituições, quando instalados em navios com baixa disponibilidade, terminam por 
serem pouco ou nunca utilizados, prejudicando a tão necessária coleta de dados.

Figura 8 - Navio Oceanográfico (NOc) "Antares".

Com relação a meios futuros, um aspecto a ser mencionado por sua aparente vantagem-
na busca pela otimização das plataformas e que parece se tornar tendência em alguns países, 
diz respeito a navios que, além da pesquisa, se destinam, através de concepção modular, a 
outras missões, como garantia da lei e da ordem em águas jurisdicionais, socorro e salvamen-
to, atividades de mergulho, reboque ou respostas a derramamentos de óleo no mar. Navios de 
múltipla-missão como esses parecem-me um exagero de racionalização, como soe acontecer 
nas tentativas de se otimizar recursos. Penso que não cumprirão a contento nenhuma das 
tarefas a eles atribuídas, posto que inevitavelmente apresentam requisitos conflitantes.

Outros aspectos dos futuros meios de pesquisa, mas que têm aceitação geral, são a 
instalação de tão somente convés de voo, em detrimento da capacidade de dotar o meio de 
helicóptero orgânico, já não mais tão indispensável em tempos de grande independência do 
navio em relação ao apoio de terra, principalmente por meio do GPS, e a dotação de lanchas 
hidrográficas plenamente equipadas para pesquisar onde o navio não puder chegar, situação 
muito comum em nosso extenso litoral.

Assunto importante, e que não difere daquele contemplado em navios de comba-
te, diz respeito à sua sofisticação e decorrente cuidado na manutenção. Plataformas 
cada vez mais sofisticadas como os navios de pesquisa atuais requerem manutenção 
preventiva e não aceitam manutenção corretiva, como estamos acostumados a rea-
lizar. A disponibilidade do meio será tanto maior quanto mais correta e planejada for 
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sua manutenção. O somatório das poucas disponibilidades de diversos navios velhos 
será sempre menor que aquele obtido com poucos navios adequadamente mantidos. 
Nesse contexto, como se sabe, os custos de manutenção durante a vida do navio têm 
que ser considerados no seu custo de posse, ou seja, têm que ser levados em conta 
no momento da sua obtenção.

Dada a importância dos levantamentos feitos nas nossas vias e rios navegáveis 
para as otimizações dos custos financeiros e ambientais do transporte de pessoas e 
de bens, é preciso abordar as peculiaridades dos navios empregados nesses servi-
ços. Diferentemente dos demais navios de pesquisa, esses devem ser prioritariamen-
te voltados para a batimetria, tendo suas capacidades oceanográficas e geológicas 
limitadas às necessidades daquela. Além disso, suas dimensões adequadas à região 
fluvial fazem deles navios de emprego geográfico exclusivo. As recentes obtenções de 
um Navio e quatro Avisos para a Bacia do Amazonas e de um Aviso para a Bacia do 
Paraná-Paraguai, pode-se dizer, contemplam nossas necessidades dentro do que se 
conhece como estado da arte.

Figura 9 - Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu) "Rio Negro".

A Demanda por Tarefas

As tarefas atribuídas aos navios da DHN até meados do século passado eram quase 
todas provenientes de necessidades apontadas pela própria Diretoria. Ainda que algumas 
derivassem de necessidades apontadas por outras instituições nacionais, as demandas por 
tais tarefas sempre fluíam pela DHN. Com o passar do tempo, no entanto, as necessidades 
originadas em outras instituições aumentou consideravelmente, fazendo com que as deman-
das por tarefa de nossos meios passassem a ser consolidadas em três tipos:

a) Demandas da DHN, decorrentes de suas atribuições legais diretas: 
São aquelas que sempre nortearam os levantamentos da DHN, destinadas à obtenção 

de dados cartográficos, assim como oceanográficos e meteorológicos em apoio às operações 
navais e ao Serviço Meteorológico Marinho (os últimos são obtidos também por boias do 
Programa Nacional de Boias da DHN).

b) Demandas via Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM):
São aquelas procedentes dos Ministérios e Instituições com voz na CIRM. Envolvem 

coleta de dados oceanográficos, meteorológicos e geológicos, necessários a projetos como: 
Leplac, Proantar, PIRATA, GOOS-Brasil, Revizee, Remplac, etc.
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c) Demandas Compartilhadas:
São aquelas procedentes das Instituições que compartilharam com a Marinha a 

aquisição dos navios, equipamentos e/ou suas manutenções. Hoje, estes navios são os 
NPqHo Vital de Oliveira, NPo Almirante Maximiano, NHo Cruzeiro do Sul e NHoF Graça 
Aranha. O emprego desses navios é compartilhado com o MCTIC e, no caso do Vital 
de Oliveira, também com a Petrobras e a Vale, associada à Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM). Em geral, esse emprego compartilhado prevê a cons-
tituição de dois comitês. Um científico, que discute e decide quais pesquisas serão 
feitas pelo navio ao longo de um período, e um comitê gestor, que define os aspectos 
logísticos do compartilhamento, inclusive os recursos para a manutenção do navio e a 
quantidade de dias de operação. A operação nos navios é da Marinha.

Estas demandas envolvem a coleta de dados oceanográficos, meteorológicos e 
geológicos necessários aos propósitos das citadas instituições e da Marinha no Oceano 
Atlântico Sul.

Análise da situação atual

Os dois primeiros tipos de demanda por tarefas já estão assimilados pela Marinha 
e pela CIRM, e o terceiro, pode-se dizer, está em fase de implementação. Deste modo, 
não devemos esperar por mudanças significativas em seus andamentos. No entanto, é 
licito analisar se a maneira como os recursos são hoje empregados para o atendimento 
dos três tipos de demandas é considerada satisfatória vis-à-vis os produtos entregues à 
sociedade. 

Para tal, considerando inicialmente os aspectos legais, cabe assinalar que enquan-
to as demandas afetas às atribuições diretas têm que ser executadas exclusivamente 
pela MB, as demais formas de demanda, ainda que também decorram de força legal, têm 
a forma de contribuição, o que aponta para a maior prioridade das primeiras, sempre que 
considerado apenas o ponto de vista naval.

Com relação aos aspectos financeiros, a inclusão do tipo de demanda compartilha-
da buscou otimizar recursos, na medida em que os concentrou em meios que poderão 
ser empregados por várias instituições. No entanto, a alocação dos recursos necessários 
às manutenções dos navios por parte das instituições, que não a Marinha, encontra en-
traves burocráticos que terminam por comprometer os planejamentos de emprego.

A respeito dos aspectos operacionais e logísticos, convém lembrar em primeiro lu-
gar que, quando postas frente a frente, as demandas da comunidade científica costumam 
ter prioridade em relação àquelas da Marinha, por serem consideradas compromisso ex-
terno e, consequentemente, capazes de afetar a sua reputação na comunidade científica. 
Temos assim que as demandas afetas às atribuições diretas costumam ser preteridas em 
relação àquelas que fluem via CIRM ou que decorrem de compartilhamento de meios. 
Por mais paradoxal que isso possa parecer, na prática, é o que ocorre. Chamo isso de 
“prioridade externa”. Outro aspecto que interfere diretamente no emprego dos meios diz 
respeito à tripulação dos navios. 

Por experiência própria, a DHN tem como aceitável para seus navios um máximo 
de aproximadamente 180 dias em comissão por ano. Esse total é menor do que aquele 
praticado por navios civis, nacionais ou estrangeiros, empregados em pesquisa e guar-
necidos por tripulações em regime rotativo. Tal fato tem sido motivo de reclamações da 
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comunidade científica, que gostaria de poder dispor de mais tempo no mar, principal-
mente quando as pesquisas têm que ser compartilhadas entre instituições.

Deste modo, embora a Marinha e a comunidade científica venham se esforçando 
para fazer o melhor uso possível dos recursos e meios disponíveis, constata-se que, 
em síntese, aquela se ressente do que chamei de “prioridade externa” e que esta care-
ce de maior disponibilidade de meios para pesquisa. Em minha opinião esse problema 
se agrava nos navios compartilhados. 

Passado três anos do recebimento do NPqHo Vital de Oliveira, no momento em 
que este artigo é escrito, as instituições que compartilharam sua compra ainda não 
chegaram a um acordo no que se refere à sua gestão. Assim como num convênio é 
indispensável que seja comum o objetivo entre as partes, entendo que, para se com-
partilhar um meio, seja indispensável a comunhão de metas a alcançar. Tal não ocorre 
entre aquelas destinadas às atribuições diretas da Marinha e a maior parte das que são 
de interesse da comunidade científica, muito mais voltadas para os aspectos climatoló-
gicos. Daí decorrerão sempre incompatibilidades na definição de áreas onde operar, de 
tempo destinado a cada instituição, de prioridades a serem atendidas, de avaliação de 
recursos necessários, dentre outras. 

Tudo isso a meu ver acaba se traduzindo na subutilização do meio, ou seja, no 
dispêndio ineficaz dos recursos. Isso não significa dizer que os navios de pesquisa 
da Marinha não devam mais operar em prol dos interesses da comunidade científica. 
Penso que sempre que houver objetivos comuns isso deverá acontecer em prol de uma 
melhor utilização dos recursos. Um exemplo de objetivo comum é o esforço destinado 
à implantação e manutenção das boias dos Programas Nacional de Boias e PIRATA, 
cujos dados tanto podem servir para a previsão meteorológica efetuada pela DHN co-
mo para a climatologia estudada pela comunidade científica. Outro exemplo de objetivo 
comum é o que une a Marinha e a Petrobras nos levantamentos batimétricos para o 
Leplac.

Acredito que as necessidades de pesquisa no mar do País já atingiram um estágio 
em que o antigo modelo, de concentrar só na Marinha a gerência e a operação de pra-
ticamente todos os navios de pesquisa,precisa ser mudado. Para tal vejo como neces-
sária a participação, a exemplo do que já ocorre com os navios offshore, de empresas 
privadas na gerência e operação dos novos meios destinados às atribuições exclusivas 
da comunidade científica, sendo para isso fundamental a devida adequação orçamen-
tária das Instituições Científicas envolvidas.

Conclusão

À vista do que foi acima exposto, posso concluir afirmando que:
- O tamanho das áreas a serem levantadas e os benefícios dos produtos de tais levanta-

mentos justificam a posse de um razoável número de navios de pesquisa no Brasil;
- Grande parte desses navios são hoje muito antigos, o que diminui consideravelmente 

suas disponibilidades. Assim, devem ser previstas as suas substituições em função da dispo-
nibilidade de recursos, não sendo errado afirmar que as mesmas responsabilidades poderão 
vir a ser atendidas com um número menor de navios, mais disponíveis, desde que correta-
mente mantidos;
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- Os próximos navios a serem obtidos deverão ser múltiplo propósito, o que otimizará 
seus empregos. Exceção deverá ser feita aos navios fluviais. Todos deverão ser dotados de 
lanchas e os múltiplos propósitos, sempre que possível, de convés de voo;

- Os 2º, 3º e 5º Distritos Navais devem ser capazes de efetuar levantamentos hidrográfi-
cos independentemente, a exemplo do que hoje ocorre com os 4º, 6º e 9º Distritos Navais, de 
modo a otimizar o emprego dos navios neles sediados;

- Os modelos hoje existentes de demanda por tarefas não vão mudar dentro de um 
horizonte próximo. Assim, os navios hoje envolvidos no modelo de compartilhamento devem 
continuar a ter seus empregos de acordo com o estabelecido nos contratos de compartilha-
mento. As tarefas cujas demandas provenham da CIRM devem continuar sendo atendidas, 
na medida do possível e sempre com contrapartida a cargo da instituição demandante, pelos 
navios hoje operados pela Marinha;

- Os navios obtidos a partir de agora em prol de necessidades exclusivas da comunidade 
científica deverão ter seus gerenciamentos e operações desvinculados da Marinha, podendo 
as instituições científicas demandantes das pesquisas utilizarem-se de firmas especializadas 
capazes de exercer tais atividades, de modo a não aumentar o problema da “prioridade ex-
terna” para a Marinha e a melhorar a disponibilidade de navios para a comunidade científica. 
Para isso a adequação orçamentária das instituições científicas envolvidas é indispensável. 
Exemplo de novos navios destinados exclusivamente à comunidade científica são os ora em 
construção no Estaleiro Inace, para as Universidades; e

- Com relação à futura substituição dos já existentes e hoje envolvidos em tarefas com 
demandas via CIRM ou compartilhadas, há que, primeiramente, considerar que as operações 
de Navios Polares e de Apoio à Estação Antártica deverão permanecer com a Marinha em 
razão dos aspectos estratégicos que as envolvem. Com relação aos demais, esta, juntamente 
com a comunidade científica, deverá avaliar entre a manutenção ou não de seus compartilha-
mentos, em função de possíveis objetivos comuns, de modo a, por meio do emprego eficaz 
dos recursos, cumprir da melhor forma possível com as responsabilidades de ambas. 
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Navio Hidrográfico da Marinha do Brasil, construído no Japão, completou 60 anos de 
serviços no último dia 17 de janeiro de 2018.

Primeiro navio de porte mandado construir especialmente para Serviço Hidrográfico, 
foi o quinto de seis navios encomendados pelo Brasil aos Estaleiros Ishikawajima Heavy 
Industries Co. Ltd., na década de 1950, na esteira do que a Ishikawajima se estabeleceu no 
Rio de Janeiro, onde construiu inclusive para a nossa Marinha Mercante o “Almirante Graça 
Aranha”.

O NHi "SIRIUS" conta dias de mar e milhas navegadas que o credenciam como referên-
cia e escola de marinharia e comando no mar.

Antigos Comandantes do navio e Chefes Navais reuniram-se a bordo, recepcionados 
pelo atual Comandante o Capitão de Fragata Braga Mello Filho para comemorar o aniversário 
da sua Armação e Incorporação à Marinha.

O Senhor Comandante da Marinha fez-se representar no ato, a que compareceu o Vice-
Almirante Diretor de Hidrografia e Navegação; bem como o Senhor Embaixador da Namíbia 
no Brasil e o respectivo Adido da Defesa; o Cônsul do Japão no Rio de Janeiro, e um repre-
sentante da Ishikawajima.

Longa vida ao NHi "SIRIUS"!

Os 60 ANOS DO "SIRIUS"
Paulo E. de Mello Baptista1

1 Remanescente da construção do Navio no Japão (1956-58)

Figura 1: Foto tomada em 16/01/2018, no Convés de Voo do NHi "SIRIUS". Da esquerda para 
a direita, o Comandante do Navio CF Braga Mello Filho, o Sr. Cônsul Geral do Japão Yoshitaka 

Hoshino, a placa alusiva aos 60 anos da Incorporação do NHi "SIRIUS", o representante da 
Ishikawajima Sr. Katsusuke Sako, e o Professor Mello Baptista. 
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Alguns dados históricos:

A Ordem de Encomenda dos NHi “SIRIUS” e NHi “CANOPUS”, na Primavera 
Japonesa de 1956, adveio imediatamente da feliz circunstância do Diretor-Geral de 
Hidrografia e Navegação – o Almirante de Esquadra Antônio Alves Câmara Junior (1891-
1958) – ter entrado como Ministro da Marinha em 11 de novembro de 1955, e efetivado no 
cargo em 1956. Bem conhecia ele as aspirações e demandas da Hidrografia que dirigira 
por duas vezes.

A geração de Hidrógrafos que participara ativamente da II Guerra Mundial no 
Patrulhamento do Atlântico Sul e em Operações de Escolta de Comboio, tinha a compre-
ensão que a extinção da Aviação Naval, decidida monocraticamente em 20 de Janeiro de 
1941, não tinha como se manter como tal, indefinidamente.

Nesse contexto histórico e cenário institucional e naval, os dois primeiros navios de 
porte especialmente mandados construir pela Marinha para o seu Serviço Hidrográfico 
– navios em primeira mão - foram dotados cada qual de Aeronave própria, operando a 
partir de convés de voo retrátil.

A Aviação Naval (pioneira no Brasil enquanto aviação comum de cará-
ter militar, desde 1916) ressurgiu, como a fênix mitológica, dezesseis anos de-
pois de extinta. A contribuição e participação da Hidrografia no resgate dessa 
mentalidade foi decisiva, primeiramente, em operações aerofotogrametria e, lo-
go a seguir, com as lides de Levantamento Hidrográfico e Cartografia Náutica. 

Galeria de Ministros da Marinha Hidrógrafos2:

AE Sylvio Borges de Souza Motta (1902-1969), 1ª Turma, em 1933. (Gov. João 
Goulart: 3º Gabinete Parlamentarista; e 1º de 2, Gov. Presidencialista);

VA Ernesto de Mello Baptista (1907-1973), depois AE, 3ª Turma, em 1935, com a 
classificação Distinção; o I Hidrógrafo Diretor-Geral da DHN, e Signatário da Convenção 
sobre a Personalidade Jurídica do Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), no Principado 
de Mônaco, em 1969. (Gov. H. Castello Branco: o 1º de 3; não referendou Ato Institucional);

AE Zilmar Campos de Araripe Macedo (1908-2010), 4ª Turma, em 1936. (Gov. H. 
Castello Branco: 3º de 3; executou a preterição do predecessor);

AE Maximiano Eduardo da Silva Fonseca (1919-1998), Turma de 1948. (Gov. João 
Figueiredo: 1º de 2; referendou a Lei da Anistia / 1979).

2 HN – Especialidade para Oficiais do Corpo da Armada, criada em 1931.
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O quadro acima, de autoria de Roger Viana, foi o 
1º colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2017.

O quadro acima, de autoria de Souza 
Rodrigues, foi o 2º colocado da Gincana 

de Pintura da DHN, em 2017.

O quadro acima, de autoria de Pedro da Costa, foi o 3º 
colocado da Gincana de Pintura da DHN, em 2017.

14ª Gincana de Pintura
2017 do CNPA 
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