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Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

www.marinha.mil.br  

São realizadas comissões relacionadas com a pesquisa científica em toda área marítima da 

“Amazônia Azul”, contribuindo diretamente com diversas universidades federais e estaduais. Desde 

sua incorporação, embarcaram no navio mais de 500 pesquisadores da comunidade científica 

brasileira. 

O navio conta com os seguintes equipamentos de pesquisa: 

• Perfilador de correntes marinhas de casco (Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP); 

• Ecobatímetro monofeixe EA-600; 

• Ecobatímetro multifeixe EM-122; 

• Perfilador de Sub-fundo SBP-120; 

• Arco de Popa com capacidade de 15t;  

• Salinômetro de bancada; 

• Estação meteorológica automática; 

• Lançador de batitermógrafo descartável (XBT); 

• Equipamentos de laboratório (destilador, bureta, congeladores etc.); 

• Guincho oceanográfico para águas profundas; 

• Guincho geológico para águas profundas; 

• Equipamentos e sensores para uso em conjunto com os guinchos oceanográficos (Carousel e 

CTD); e 

• Termossalinógrafo. 

 

Entre seus equipamentos orgânicos, existe, ainda, um sistema de posicionamento dinâmico 

“DP class II” e um guindaste de 6 toneladas. Conta com uma área de 128 m2 destinada à pesquisa, 

coleta e processamento de dados e com laboratórios seco e molhado.  
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