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1. INTRODUÇÃO 
 

A atuação da Marinha do Brasil, através dos vários setores sob a responsabilidade da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), tem contribuído, substancialmente, para o aproveitamento econômico de 

regiões desconhecidas e inexploradas. Os trabalhos hidrográficos, nos últimos cem anos, principalmente em 

países com as características do Brasil, tornaram viável a navegação comercial costeira e interior, estimulando 

a integração de áreas imensas de nosso território, de valor inestimável para o desenvolvimento 

socioeconômico. 

Neste sentido, esforços do governo federal têm sido observados, como o exemplo das iniciativas tomadas 

em 2008 e 2015, através do Acordo de Cooperação Técnica no 03/2008, bem como o Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº 001/2015, respectivamente. Ambos os documentos são oriundos do Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), e preveem desde a construção, como a 

manutenção inicial de quatro novos meios navais, à serem aplicados na atualização cartográfica náutica para 

região da bacia Amazônica, são eles: 

- 1 Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu); e 

- 4 Avisos Hidroceanográficos Fluviais (AvHoFlu). 

 

2. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS 

2.1. Navio Hidroceanográfico Fluvial (NHoFlu)  

 

É um navio capaz de executar levantamentos hidroceanográficos, englobando diversas atividades 

como a batimetria e a correntometria. Também recebe a designação de fluvial, pois seu casco foi projetado 

para operar nesta região. Possui grande autonomia, sendo capaz de navegar por distâncias extensas sem o 

apoio logístico de terra. 

 

Características principais: 

- Comprimento: 46,3 m 

- Boca: 8,5 m 

- Calado: 1,7 m 

- Tripulação: 51 militares 

- Velocidade máxima: 12 nós 

- Autonomia: 25 dias 

- Raio de Ação: 3.000 MN 

- Deslocamento carregado: 145,9 ton 
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Equipamentos Hidrográficos: 

- Ecobatímetro multifeixe: Kongsberg EM2040 (0,5º x 1,0o) 

- Ecobatímentro monofeixe: Kongsberg EA 400 (200KHz e 38KHz) 

- Posicionador: C-NAV RTG 2050 

- Sonar de varredura lateral: Edgetech 272TD 

- Sensor Giro-GPS: Seatex Seapath 200 

- Sensor de Movimento: Seatex MRU5 

- Estação Meteorológica: Vaisalla WAMS-410 

- Rossette-CTD: Seabird SBE32-SC e SBE19-plus 

- ADCP portátil: Teledyne RDI WHM-600-RG 

 

Imagens do Projeto e do Navio: 

 

Figura 1 – Maquete eletrônica do navio projetado (NHoFlu). 
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Figura 2 – Projeto e navio atracado na estação Naval do Rio Negro Naval. 

 

2.2. Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu)  

 

É um navio que possui capacidade de realizar levantamentos hidrográficos e oceanográficos, porém 

com menor disponibilidade de equipamentos do que o NHoFlu. Também possui um casco com formato 

adequado a operações em áreas fluviais, sendo que seu pequeno porte possibilita operações em regiões de 

profundidades mais rasas do que àquelas acessíveis ao NHoFlu. Possui autonomia reduzida, sendo capaz de 

realizar travessias curtas. 

 

Características principais: 

- Comprimento: 24,5 m 

- Boca: 6,5 m 

- Calado: 1,4 m 

- Tripulação: 2 oficiais e 9 praças 

- Velocidade máxima: 10 nós 

- Autonomia: 10 dias 

- Deslocamento carregado: 145,9 ton 
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Equipamentos Hidrográficos: 

 

Figura 3 – Projeto inicial e distribuição dos sensores. 

 

Imagens do Projeto e do Navio: 

 

 

Figura 4 – Maquete eletrônica do navio projetado (AvHoFlu). 
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Figura 5 – Projeto e navio (AvHoFlu). 

 

   

Figura 6 – Exemplo de dois dos quatro AvHoFlu construídos. 

2.2.1. SEDE DOS NAVIOS 
 

- H-11 NHoFlu Rio Branco: Manaus (AM) 

- H-12 AVHoFlu Rio Tocantins: Belém (PA) 

- H-13 AVHoFlu Rio Xingú: Belém (PA) 

- H-14 AVHoFlu Rio Solimões: Manaus (PA) 

- H-15 AVHoFlu Rio Negro: Manaus (AM) 

 

Ressalta-se que, antes da chegada destes novos meios, existiam na região amazônica apenas 2 navios da 
Marinha capazes de realizar levantamentos hidrográficos: 

- H-37 NHo Garnier Sampaio: Belém (PA) 

- H-19 NB Ten. Castelo: Belém (PA) 
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A figura abaixo apresenta a distribuição final de navios hidrográficos, obtida com suporte do Projeto de 
Cartografia da Amazônia. 

 

 

Figura 7 – Distribuição atual dos meios dedicados à realização de Levantamentos Hidroceanográficos 

Fluviais na região amazônica. 

 


