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CORVET/96
UM CRUZEIRO MULTIDISCIPLINAR
CORVET ( CORrente de Vertente e Estudos de
Transporte ).
Nos tlltimos tres an os 0 Instituto Hidrografico tern
estado envolvido em dais grandes projectos cientfficos
financiados pela Uniao Europeia:
- 0 projecto OMEX (Ocean Margin Exchanges),
financiado pelo programa MAST II, que teve inicio em 1993 e
visa quantificar 0 transporte de material particulado para 0
oceano e analisar as processos ffsicos responsaveis par esse
transporte.
- 0 projecto SEFOS (Shelf Edge Fisheries and
Oceanography Studies), financiado pelo AAIR, que se iniciou
em 1993 e tern por objectiv~ 0 estudo multi-disciplinar da
corrente de vertente observada ao longo da vertente continental

europeia.
as escoamentos intensificados sobre a vertente continental
(e, em particular, a corrente de vertente para 0 p6lo) desempenham
um papel fundamental nos processos de transferencia de materia e
propriedades ffsicas entre a margem continental e 0 oceano. Oeste

modo existe uma vasta area de interacgao entre as dais projectos
acima descritos. Assirn, na elaboragao das propostas de renovayao
destes dois projectos para um novo perfodo de tres anos (OMEX II,
SEFOS II), que decorreu recentemente no IH, procurou-se formular
propostas complementares, englobando estudos integrados. Oesta
forma sera possfvel aprofundar 0 grau de compreensao dos fen6menos
observados em cada urn dos domfnios cientfficos (oceanografia ffsica
e geologia marinha) rentabilizando, ainda, os recursos humanos e
materiais envolvidos.
Esta linha de aCyao constituiu a base para 0 planeamento do
cruzeiro, 0 qual constitui a primeira acgao integrada entre as equipas
de oceanografia ffsica e geologia marinha do IH. Neste cruzeiro
pretende-se realizar urn conjunto extenso de observag5es geol6gicas
e fisicas, que visam testar varias das hip6teses de trabalho formuladas
nas propostas do IH aos projectos SEFOS II e OMEX II. Dois grandes
temas de trabalho SeTaO abordados:
I - 0 forgamento e caracterizagao da corrente de vertente ao
largo da costa ocidental Iberica. 0 trabalho a realizar, neste ambito,
decorrera numa area geografica que engloba praticamente toda a
margem continental e regiao oceanica adjacente a Oeste de Portugal.
Este cruzeiro constitui uma das primeiras acg5es oon~""p':l- 4
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LONGITUDE
Embarque em SLnes de Tecnicos da Divisao de Oceanografia

Estayoes que integram 0 estudo regional 1a Fase. Tambem representadas
as estagoes realizadas durante 0 cruzeiro ARCANE/96.

CONFERENCIA INAUGURAL DA COMISSAO HIDROGRAFICA DA
AFRICA AUSTRAL E ILHAS (CHAAI/SAIHC)
Em 27 e 28 de Agosto de 1996 realizou-se em Cape Town, Republica da Africa do Sui (RAS), nas instalagoes do Hydrographic Office
(SAHO). a reuniao inaugural da Comissao Hidrografica da Africa Austral e IIhas (Southern African and Islands Hydrographic Commission).
A reuniao inaugural da CHAAr/SAtHe, na qual participaram, para al8m de Portugal, doze paises (Republica da Africa do Sui, Fran<;:a,
Noruega, Reina Unido, Mogambique, Angola, Quenia, Madagascar, Mauricias, Namibia, Seichetes e Tanzania), leve como ponto central da
agenda a aprovaC;8o dos estatutos da comissao. tendo tambem side apresentados relatorios do estado da hidrografia e da cartografia
INTernacional na regiao H da OHI (Organizac;:ao Hidrografica Internacional).
Dos estatutos da CHAAI/SAIHC aprovados na conferencia de Cape Town salientam-se os seguintes aspectos:
A regiao abrangida pela comissao coincide com a area regional H da OHI (1igura junta);
Sao membros da comissao os pafses membros de pleno direito da OHI que possuam territorio na regiao;
Todos os paises costeiros da regiao podem tornar-se membros associ ados da comissao, tendo para tal que assinar os
estatutos aprovados;
A comissao tem como tarefa fundamental a promQ9ao da coopera<;ao tecnica internacional com 0 objectiv~ de desenvolver a
capacidade hidrografica dos pafses da regiao;
Portugal foi admitido como membro associado por terem side tidas em considerac;:ao as relac;:6es historicas e tradicionais com os
estados da regiao, 0 extenso patrimonio hidrografico e
ca rtograt ico e 0 empenho na produ<;ao de cartas
INTernacionais, apesar de nao ter qualquer territorio na
LlMITES GEOGRAFICOS DA COMISSAO HIDROGRAFICA
regiao abrangida pela comissao.
DA AFRICA AUSTRAL E ILHAS (CHAAIISAIHC)
estatuto de membra associ ado atribuido a
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estatuto de membro, em qualquer grau, de comiss6es
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costeiros de cada regiao ou para paises com territorio na
regiao.
Os rel ato rio s nacionais sobre 0 estado da
hidrografia e da cartografia na area da CHMI/SAIH vieram
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confirmar que, excep<;80 da RAS, os paises da regiao
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nao tern capacidade para, par si so , assegurarem as
suas responsabilidades internacionais no ambito da
hidrografia e da cartagrafia e que 0 apaio prestado no
ambito da assistemcia tecnica e de formac;:ao tern side
limitado. Neste ambito, Portugal , atraves do IH , tern
prestado assistencia tecnica a Angola e Moc;:ambique,
tendo os diferentes curs~s ministrados no IH sido
frequentados por tecnicos daqueles parses e tendo sido
realizadas diversas miss6es de assistencia tecnica em
Mogambique.
Pinto de Abre\J Cap. Ten.
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2" REUNIAO DO GRUPO AD-HOC DA AFRICA AUSTRAL PARA A COOPERAc;AO
REGIONAL EM SEGURANc;A DA NAVEGAc;AO E PROTECc;AO DO AMBIENTE
MARINHO (SAGNEP)
Na sequencia da reuniao inaugural da Comissao HidrograJica da Africa Austral e IIhas (C HAAI/SAIHC), reaJizou-se em 29 e 30 de Agosto
de 1996, na Cidade do Cabo a 2i1 reuniao do SAGNEP.
Este grupo Ad-Hoc resultou, tal como a CHAAI/SAIHC. da conferencia do Maputo realizada em Abril de 1995, tendo como principal
objectivo assegurar que todas as recomenda<;6es de tal conferencia sejam realizadas e promover a coope rac;:ao regional no ambito da
seguranc;:a da navegac;:ao.
Portugal e, desde a cria<;Ao do SAGNEP em Novembro de 1995, membro associado e 0 IH 0 seu representante.
Na 2'! reuniao do SAGNEP foram ap resentados relatorios nacionais sobre as ajudas navega<;ao, busca e salvamento no mar, controlo
portuario, combate poluic;:ao e programas de cooperac;:ao regionais. Da discussao que se seguiu apresentac;:ao daqueles relatorios foram
coligidas algumas decis6es das quais se salientam:
• que 0 SAGNEP devera activamente procurar 0 estabelecimento de um centro de coopera<;ao regional de combate
poluic;:ao do
ambiente marinho;
- a realizac;:ao de uma visita tecnica a Angola e a Madagascar sendo a coordenayao assegurada pela Organiza98.0 Maritima Internacional
(OMI);
- a necessidade de abordar 0 Bureau Hidrografica Internacional (BHI) e a Associac;:ao Internacional de Sinaliza<;ao Marftima (AISM) com
o objectiv~ de se rem estabelecidos pianos nacionais para 0 desenvolvimento regional da seguran<;a da navega<;ao.
E de salientar que por iniciativa da Republica da Africa do Sui (RAS) com 0 apoio da OHI e por recomenda<;ao de Angola, Portugal foi
Pinto de Abreu Cap. Ten.
convidado a participar, atraves do IHPT, na visita tecnica a Angola, acompanhando a OHI, a AISM, a aMI e a RAS.
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ARQUIVOS CARTOGRAFICOS
As cartas nauticas que constituem 0 arquivo hist6rico
datam, a mais antiga, dos finais do seculo XVII. As cerca de 3 500
cartas deste arquivo estao organizadas por areas geograficas e
por ordem cronol6gica, estando a ser executado urn catalogo.
No arquivo de matrizes e processos estao guardados as
matrizes de produc;ao das cartas naulicas em vigor e a
documentagao diversa que Ihes deu origem.
o arquivo de seguranga contem um duplicado das matrizes
de produ<;:ao das cartas em vigor e um exemplar das cartas nauticas
correspondentes.
No arquivo de duplicados existem cerca de 15 500
exemplares de cartas nauticas, incluindo algumas estrangeiras que
sao consideradas de interesse para a actividade do IHPT.
Considera-se que a estrutura de arquivos cartograficos
existente satisfaz as necessidades de apoio it produc;ao
cartografica e garante a salvaguarda deste importante patrim6nio.

A produ<{ao .cartografica nautica tern, ao nivel da informac;ao,
dais alicerces fundamentals: a informac;:ao historica e a nova informac;:ao.
A infonna98.0 cartografica historica, na generalidade, e constitufda
pelas cartas nauticas produzidas ao longo dos tempos e pelos respectivos

processos. Estes, por sua vez, sao constitufdos pelos documentos
hidrograficos de base, correspondencia geral e matrizes de produc;:ao.
A guarda e preservac;ao da informayao cartogn3.fica historica
no Instituto Hidrogrcifico (IH), uma das incumbemcias da Divisao de
Cartografia. Para tal sao mantidos: a arquivo historico de cartas nauticas,
a arquivo de matrizes e processos, a arquivo de seguranr;a e 0 arquivo

e.

de duplicados.
Oesde 1990 que estes arquivos tem side alvo de uma continuada
aten9ao com 0 objecto de os melhorar e os tomar, como e essencial, uma
parte integrante do processo de produgao cartogrcifica. Com a
recuperac;ao das Instalagoes Navais da Azinheira foi possivel transferir
o arquivo de duplicados, e assim ganhar espac;o para as restantes
arquivos que continuam na Rua das Trinas.

Costa Rei 1'2'fen

Novas EQUIPAMENTas EM HIDROGRAFIA
GPS 45 GARMIN
A evolugao tecnologica actual tem
possibilitado a diminui<;:ao consideravel do tarnanho
dos novas equipamentos disponiveis, bern como,
urn aumento na faci1idade de utilizagaa dos
mesmos.
Assim, e face it necessidade de utilizagao
de equipamentos de posicionamento portateis de
rigor medio, toram adquiridos pelo Instituto
Hidrografico dois GPS45 GARMIN de bolso.
GPS (Global Position System- Sistema
de Posicionamento Global),
um sistema de
navega<;:ao base ado em sate lites. Fai
desenvolvido pelo Departamento de Defesa das
Estados Unidos da America para fornecer um
metodo de navegagao consistente, simples e
eficaz. Toda a estrutura de apoio e operada pelo
governo americano, que
0 responsavel pelo
seu rigor e manutengao. Foi desenhado para
aplicag6es militares, mas actual mente
disponibilizado a lodos os utilizadores, fomecendo
uma cobertura global 24 horas por dia.
Este pequeno equiparnento permite
aquisic;ao de posic;6es com uma precisao
horizontal que pode atingir os 15 metros, embora
possam existir degradac;oes deste rigor ate urn
maximo de 100 metros, devido a imposig6es de
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&GRRMIN.

Sf A (Selective Availability) do governo dos
Estados Unidos.
As principais aplica<;:oes deste
equipamenlo sao entre oulras: navegac;ao
coste ira em aguas limpas; marcagao de
pontos de referencia: delimitagao de areas
de trabalho: localizac;ao de equipamento
cientffico fundeado: definigao de rotas;
calibragao expedita de od6metros e calculo
de efemerides solares.
Entre as varias capacidades do
equipamento podemos destacar: a
possibilidade de gravagao e visualizac;ao dos
percursos efectuados permitindo urn maximo
de 30 pontos de referencia por rota; e
posslvel a navegagao entre pontos de
referencia sendo fornecidas ao utllizador
informagoes de rumo e velocidade a utilizar;
e posslvel gravar ate 2 50 pontos de
referencia cujos dad os poderao ser
transferidos para computadores portateis.
Assim esperamos que este novo
equipamento venha a ser util a todos os
profissionais do Instituto Hidrografico.
Moreira Pinto 2Q Ten
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observacionais previstas no ambito do projecto
ARCANE ("Actions de Recherche sur la Circulation
dans l'Allantique Nordeste"), 0 qual sa integra numa

colaboracao entre 0 Institute Francais Research
Exploration de la Mer e 0 Service Hidrographique
Oceanographique de la Marine. 0 projecto ARCANE
visa estudar 0 sistema de correntes de verten!e ao
longo da margem continental Iberica e Francesa,

dando particular releva a sua interaccao com a
circulaCao oceanica de grande esea[a. A forte
interacao existents entre as objectiv~s do projeclo
ARCANE e as objectivQs ate aqui seguidos no lH,
no ambito do projecto SEFOS, molivou a
coordenacao das accoes observacionais que as
equipas portuguesa e !rancesa realizarao ao largo da
margem continental portuguesa.
A informat;ao recolhida sera ainda
enriquecida. na vertente biologica. por um conjunto
de medit;oes que serao realizadas em estreita
colaborat;ao com 0 Instituto Portugues de
Investigat;ao Maritima (IPIMAR).
II - Os processos de transporte e deposiCao
sedimentar na e atraves da margem continental, 0
qual encerra os pontos fundam entais da proposla
inlegrada apresentada pelo IH ao projeclo OMEX II.
o trabalho a reatizar no ambito desle lema concentrar-se-a na costa noroeste de Portugal. dando um
particulardeslaque regiao a norte dos 41 11N. Neste
estudo estarao envolvidas a Universldade do Algarve
e a Universite de Bordeaux.
A cornplernentaridade entre os dois estudos
propostos (regional e local) decorre do papel
importante que a corrente de vertente tern nos
processos de transporte de matena e propriedades
fisicas entre a plataforma e a oceano, conforme ja
referido anteriormente. Nest e quadro 0 estudo
regional, ao permitir conhecer as condic6es de
fon;:a.mento que conduzem gerat;ao daquela corrente
ao longo de loda a margem continental oeste Iberica.
fomecera urna visao alargada de alguns dos mais
importantes mecanlsmos de tran sporte sedimentar
que serno obJecto detalhado do estudo local.
Finalmente e de realt;ar que no ambito do
cruzeiro CORVETf96 sera ainda realizado um conjunto
de recolha de amostras de agua destinadas detec¢o
de hidrocarbonetos ao largo da costa ocidenlal de
Portugal. A analise destas amostras sera realizada
pela Divisao de Quimica do Instituto Hidrografico.
o Inicio do envolvimento do IH no projecto
SEFOS em 1993 marcou, de uma certa forma. uma
redefinit;ao dos objectivos cientificos visados pela
Divisao de Oceanogralia Ffs!ca do Instituto
Hidrogralico. no quadro do conhecimento das
condiyfies oceanograficas da costa portuguesa. Estes
passaram a centrar-se no estudo dos processos
fisicos que tem lugar sobre a vertente continental ao
largo da costa Portuguesa. dando particular destaque
a corrente de vertente para a p610 que e observada
ao longo da costa ocrdenta! Iberica.
Apoiados pelo advento das tecnicas de
detect;ao remota, que vieram permitir realizar a
cartografia termica da superffcie do oceano, este
conjunto de programas observacionais revelou a
progressao para 0 p610 de uma intrusao superficial
de aguas quentes e salinas, com caracte rfslicas
similares as encontradas na costa su doeste de
Portugal. Esta intrusao aparece no inicio do Invemo
ao largo da costa noroeste de Portugal, progredinclo
em seguida ao longo da vertente co ntinental
espanhola e francesa [Frouin et al. 1990, Haynes e
Barton. 1990. Pingre e LeCaon. 1990]. Ao largo da
costa noroeste de Portugal a intrusao ocupa os
primeiros 300-400 metro s de profundidade e
corresponde a uma corrente inlensificada (20-30 cm!
s) e estreita (25- 50 Km) sabre a vertente continental
superior {Frouin et aJ. 1990. Haynes e Barton, 1990;
Jorge da Silva 1993}, que se designara por corrente
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de vertente para 0 pOlo (CVP).
Algumas hipoteses simpliricadas referentes
a gera9ao da CVP, nesta regiao, 'oram igualmente
testadas a partir destes programas observacionais.
Ao largo da costa ocidental [beOCa a maiorcontribul4;:ao
para 0 fon;amento da CVP parece estar associada
ao efeito con junto do gradiente merid ional d e
densidade (de grande esca!a) e da topografia - eleito
JEBAR {Huthnance, 19941- com uma modulat;ao
sazonal, aos niveis su perficiais. induzida pelo
fort;amento direclo pela componente meridional da
tensao do venlO (Vitorino, 1989; Frouin et aI., 1990].
A ideia de Que esta regiao constitui uma das principais
a reas de fort;amento activo da CVP e tambem
consubstanciada pelo resultado de mocfelos num8ricos
simplificados. os quais indicam, ainda, que a costa
Norte Iberica constitui uma regiao de decaimento
friccionaJ desta corrente [Pingree e LeCann, 1990].
Estes resultados sugerem, assim, que variat;oes
nas condit;oes de for~mento da CVP. ao largo da
costa ocidental portuguesa. podem ter profundas
repercursaes no seu desenvolvimento ao longo de
toda a vertenle continental europeia.
Cedo foi compreendida a Importancia de
Que se reveste. em mu!tip!as areas, 0 estudo da
CVP ao [argo da margem continental europeia. Estas
correntes parecem constituir uma caracteristica
marcante das ma rgens continentais Leste dos
oceanos mundiais, sendo disso exemplo a Corrente
de California (costa ocidental dos Estados Unidos)
ou a corrente de Leeuwing (costa oc idental da
Australia). Elas sao dirigidas em sentido contrario a
circulat;ao oceanica, de grande escala, nestas regioes
e dao origem a um significativo transporte meridional
de cator e massa para os palos. As CVPs deverao,
deste modo, desempenhar um papel importante na
redistribuit;ao hemisferica de calor.
o escoamento para 0 p610 intensificado
sobre a vertente continental pode. lambem, constitui r
o vefculo atraves do qual ovos e larvas de especies
piscicolas comerciatment e importante sao
advectadas meridionalmente, 0 que lera um profunda
impacto na definit;ao dos stocks de cada pais
afectado.
Durante a vigencia do projecto SEFOS I
procedeu-se a urn acumularde informat;ao referente
CVP ao longo de toda vertente continental europeia,
tendo-se para esse tim definido um conjunto de
sect;6es hidrolOgicas padrao ao longo de toda aquela
regiao. As observat;oes conduzidas nessas secyfies
possibiJilarao a resposta a varias questoes sobre a
CVP europeia como sejam a sua continuidade
espacial, a variabilidade sazonal e interanual, etc.
Presentemente decorre a analise e compilat;ao de
toda a informat;ao oblida durante os tres primeiros
anos do projecto SEFOS.
Esl e estudo na area da margern continental
e regiao oceanica visa recother um conjunto de
observacoes Que permitam caracterizar as condit;oes
de forcamento da CVP observada ao largo da costa
Oeste de Portugal. Para tal realizar- se-a um conjunto
de cinco seccoes de hidrologia - tres sec90es zonais
(sect;oes padrao SEFOS 1. 2 e 3). uma sec9ao
meridional e uma sect;ao entre 0 cabo de S. Vicente
e 0 banco de Gorringe - as Quais delinem Ires
subregioes limitadas.
A partir dos dados recolhidos pela sonda
CTD sera posslvel calcular 0 perfil vertical de
velocidade geostr6fica normal a cad a uma das
see~oes e, dessa forma, conhecer 0 transporte
geostrofico de volume atraves das "paredes" de
cada uma das subregioes, para cada camada. Dado
que a resolut;ao das varias sect;oes a realizar nesta
fase permite resolver as verias estruturas dinamicas
de inte resse, este balanco de volume podera ser
refinado. Esperaremos assim poder Identifiear, aos
niveis da Agua Central, um transporte para a costa
distribuido uni!ormemente sobre a face de urna das
tres subregioes. 0 qual devera recircular para Norte
na forma de urna corrente estreita e intensa. sobre

a
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a vertente continental (CVP). A divisao do dominic
de estudo em tr~s sub regioes permitira identificar
zonas em que 0 for9amento da corrente de vertente
mais intenso e quais as consequllncias dai
decorrentes para as caracteristicas da CVP.
possibilitando assim testar algumas das hipOteses
anteriormente formuladas para a CVP nesta regiao.
Dando seguimento aos trabalhos realizados
pelo IH no decurso de projectos anteriores (ex. projecto
PLAMIBEL, finan ciado pel a JINCT/Cooperat;ao
Oceanol6gica Luso-Francesa, OMEX, SEFOS) a
proposta apresenlada para a continuac;ao do projecto
OMEX visa um estudo integrado (nos aspectos
geol6gicos, fisicos e biologicos) dos principais
processos de alimentat;ao. transporte e deposic;ao
sedimentar na e atraves da margem continental
portuguesa a norte de 4111N.
o trabalho a realizar no ambito do estudo na
costa noroeste podera ser dividido em dois grandes
conjuntos de objectivos fortemente associados. 0
primeiro conjunto de objectiv~s engloba·se numa
grande linha de investigat;ao que
vi sa a
caracterizat;ao da natureza e evolU9ao dos depOsitos
sedirnentares prese ntes sabre a plataforma oeste
Iberica e ja identificados precedentem ente. Este
estudo sera realizado atraves da analise de amostras
superficiais de sedimentos nao consolidados, colhidos
principalmente nos depositos mais flnos (arenolodosos e lodosos). Esta analise permitira 0 estudo
composicio nal e granulometrico da cobe rtu ra
sedimentar nas zonas de sedimenta9ao fina.
Um outr~ tipo de trabalhos que integra este
primeiro conjunto de objectivos consisti ra na colheita.
e poste rior analise, de amostras verticais de
sedimentos em locais de sedimentat;ao fina. As
analises a efectuar com estas amostras destinam-se ao estudo da estrutura sedimentar(pa ra deducao
do ambiente de deposit;ao e dos processos ffsicos
que afectaram os sedimentos apos a deposi((ao) ; ao
estudo temporal da variac;ao quirnica dos sedimentos
(metais pesados, lerras faras, elementos trat;o) que
marca variayfies ao nivel da fonte au da alimentat;ao
terrigena, em especial antropica para 0 sistema
oceanico; ao eSludo da interiace agualsedimenlo
(do ponto de vista quimico, fisico e bioI6gico); e a
quantifica((ao das taxas de acumula~ao.
o segundo conjunto de objectivos que se
pretende cumprirno decurso do estudo local respeita
materia em suspensao na margem continental
noroeste portuguesa e aos mecanismos fisicos
responsaveis pelo transporte sedimentar ai existente.
Neste ambito pretende-se caracterizar a distribuir;a.o
espacial das varias camadas nefeloides presentes
na coluna de agua, nesta regiao. procurando, assim,
completar a informat;ao actualmente disponivel sabre
os locals preferenciais de deposit;ao da materia em
suspensao.
A caraclerizat;ao cornposicional da materia
em suspensao sera realizada atraves da analise da
razao conteudo em materia organica/conteudo em
materia inorganica, da caracterizat;ao mineral6gica.
da quantificat;ao do carbono organico particular e
ainda da caracterizat;ao quimica e biol6gica. No
ambito da caraclerizat;ao biologica da materia em
suspensao sera dada uma atent;ao particular ao
nanoptancton (cocolitoforideos). 0 qual sera utilizando
como traryador biol6gico na caracteriza~ao da corrente
de vertente (atraves do estudo dos coc61itos em
Iransilo na coluna de agua)
Jose Aguiar
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SoluyAo do Problema n22
tlOR llONTAI S
1. ESTAR,UPA.CARTA..
2. SAUDUI,DDSEAR.

3. SJR.CA.
4.s.A. •.I'IETA,Cni ME.
5. ETA.IIUS,A\lEM .
6. RU,A.I:4.
7 . v Ao .nR.
S. OR,RAU,RUI.
9. PAR.OS,CD.
10. MOCHAS.dRClO.
11. ACRES.MR.RI.I'IAS.

VERTICAlS
1. (SGADA,'mARA.
2. sA. OC.
3 . TU,sm\'o.CR.
4. AO,ATEAR liE.
S. Rts.AIO.PAs.

6 • .I'IIM .RAS7 . R£.'oIATAR.

8.

PI.TlI"-'U~"A..

9. CASoUIIO.
10. D.... SC.

11 . CO.CAlAR,IR.

12.
13.
14.
1 5.

AS.IV,RJ.
R(.UI.\I.CM.
TA.M(.CI.\.
ARRfMATAOOS.

A HIDROGRAFIA E A VELOCIDADE DE
PROPAGACAO DO SOM NA AGUA
Como se sabe e passfvel medir a
distancia entre dais pontos, desde que se
conhe~a 0
tempo que urn move I,
supostamente a velocidade constante au
com varia<;ao de veJocidade conhecida com
precisao, leva a viajar entre as dais pontos
considerados.
o processo atras referido e tambem

usado para efectuarmos a medi<;ao de
profundidade da agua, considerando que 0
mavel urna vibra92.0 provocada por energia

e

electrica de frequemcia ultrasonora
convertida numa vibrat;ao mecanica. A
sonda (usual mente designada sonda
acustica) envia para a agua urna certa
quantidade de energia sob a forma de uma
vibrac;ao mecanica. Esta propaga-se ate ao
fundo cnde
reflectida regressando

e

a

sonda. A sanda mais naD faz que, por
processos electr6nicos e/ou mecanicos,
medir a tempo que a energia leva a efectuar
as dais percu rsos e, conhecida a velocidade
de propagal(ao dessa energia, calcular a
distancia percorrida, sendo a profundidade
metade dessa distancia, uma vez que a
energia efectua dais percursos, urn
descendente e outro ascendente.
Para que a medil(ao efectuada seja
correcta e necessario que a sonda conhel(a,
por um qualquer processo de caJibrar.;:ao, a
velocidade de propagal(ao da energia no
meio aqualico (passamos a partir de agora
a designar essa velocidade por valocidade
do sam na agua). 0 processo usual de
informar a sonda da velocidade de
propagal(ao do sam na agua consiste de
uma calibral(ao mecanica e/ou electr6nica
que fonya a sonda e medir com correcl(ao
uma profundidade conhecida. Este
processo e geralmente conhecido por uSar_
-Check", por ser usualmente efectuado com
uma barra colocada por baixo dos
transdutores (elementos que transformam
a energia electrica em energia mecanica e
vice-versa), a uma profundidade conhecida
e fOTl(ando a sonda a medir exactamente
essa profundidade, por ajuste de comandos
que, supostamente, fazem variar a
velocidade de propagar.;:ao do som
introduzida na sonda.
Os val ores introduzidos na sonda
nao correspondem, geralmente, a valores
reais de velocidade de propaga9ao do som,
ate porque esta varia com varios parametres
da agua, mas a uma condi((ao interna da
sonda que a faz executar a sua fun((ao
como sa a veloeidade introduzida fosse a
real. Como e de prever, mesmo que a
velocidade fosse a real, tratar-se-ia de uma
velocidade de propa9a9ao media entre 0
transdutor e 0 elemento reflector (barra).
processo de uBar-Cheek"
um
metoda empfrico de umedir.;:ao" da velocidade
de propagar.;:ao do som na agua, em termos
das necessidades da sanda. Aconteee que
nao e posslvel efectuar 0 "Bar-Check" para
qualquer profundidade, nem em qualquer
navio/ embarcar.;:ao de sondag em. A
dependencia do navio foi ultrapassada com
o recurso a transdutores de calibrar.;:ao que,
como e 6bvio, nao resolveram 0 problema

o

e

existente relacionado com a profundidade.
Tradicionalmente sempre que a
profundidade esperada para a sondagem era
superior a 200 metros nao se efectuava "Bar-Check", sendo este substituldo pela introdu9ao
na sonda de urn valor de "velocidade de
propagagao do som~ de 1500m/s. Como e de
esperar esta va lor nada tern a ver com a
realidade, ate porque desconhecemos a estado
de funcionamento dos circuitos electricos e
partes mecanicas da sonda. 0 valor de 1500m/s
pode estar completamente desajustado a a sua
utiliza~o vir a causar mais problemas (leia-s8
erras) do que 0 facto de termos efectuado um
"Bar-Check" a 30 metros e usarmos 0 valor
introduzido para profundidades multo maiores.
Com a evolur.;:8.o das tecnologias tomou~se possivel encontrar uma solugao que e muito
mais ajustada realidade, ainda que necessite
de recorrer a outros recursos que ultrapassam
a simples uso de uma sonda. Estes recursos
sao essencialmente ferramentas matematicas
que permitem efectua r correc96es das
profundidades medidas. Para que estas novas
tecnicas funcionem e necessario dispor de
informal(ao correcta, quer da calibrayao da sonda
por metodos tradicionais
profundidade dos
transdutores, querdo perfil vertical de distribuirrao
das velocidades de propagar.;:ao do som.
Ea distribui((ao vertical da velocidade de
propagar.;:ao do som que levou a que se
escrevesse esta nota sobre 0 assunto, que nao
pretende ser mais que urn alerta, para pessoal
tecnico, sabre a necessidade de se estar atento
a este problema.
Para a obtenr.;:ao do perfil de velocidade
de propagagao do som usam-se equipamentos
SVP-1 6 ou equivalentes (SVP - Sound Velocity
Profiller), dispondo 0 IH de tres desses
equipamentos, estando urn reservado ao Sistema
Sondador Multifeixe (SSMF) e as restantes dois
ao uso generalizado nos navios hidrograficos,
quando em ope rar.;:oes hidrograficas.
A existencia destes sistemas constitui
um avanrro tecnol6gico nos metodos de trabalho
do IH e tern por objectiv~ melhorar 0 controlo de
qualidade dos dados adquiridos.
o equipamento SVP-16 e urn sistema
muito versatil que permite medir (por observar.;:ao
di recta) a velocidade local de propagar.;:ao do
som na agua, estabelecendo uma relar.;:ao
profundidade/velocidade do som. Para obtenr.;:ao
da profundidade e efectuada a medi't8.o da
pressao da agua e corrigida para a diferenr.;:a
que a pressao atmosferica
supe rficie
apresenta, em relar.;:8.o a uma atmosfera padrao.
Este processo permite a obtenrrao de perfls de
grande rigor ate grandes profundldades (5000
metros se nao houvesse outras limitar.;:oes),
fornecendo assim as ferramentas necessarias
correcr.;:ao das sondas.
Este equipamento, alem dos dados de
profundidade e velocidade do som, permite ainda
efectuar medir.;:oes de temperatura da agua, 0
que 0 torna util noutros campos relacionados
com a observar.;:ao do meio mariti mo. Esta faceta
taz com que 0 equipamento possa ser usado,
por exemp lo, na obtenQao de perfis de
temperatura,
sem
os
inconvenientes
apresentados por outros equipamentos.
A operar.;:ao deste equipamento e
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bastante simples, bastando meia duzia de
conceitos basicos para que se. aprenda a
utiliza-Io.
A
operar;ao
consiste
essencialmente na sua preparar.;:ao, em
tarmos de estabilizaQ8,o terrnica e de
programaQao, antes das medi<;o es, na
execur.;:ao dos lanr.;:amentos (mergulhos do
equipamento) e na leitura final dos dadas. 0
equipamento guarda intemarnente os dados,
separando-os por lan9amento, permitindo
assim a colheita de varios perfis sem que
haja necessidade de reprogramaQao. Trata-se assim de urn equiparnento semi-aut6nomo com grande capacidade de
memoria.
Os dados recolhidos com os SVP-16 sao posteriormente tratados e podern
ser, por meios informaticos, aplicados na
correcr.;:ao de ficheiros de sondas,
diminuindo drasticamente os erros ate agora
cometidos.
Nao podemos, no entanto, pensar
que todos os problemas da hidrografia
relacionados com a propaga«ao do som se
encontram resolvidos, urna vez que existe
a necessidade de recorrer a outros
conhecirnentos e a um trabalho previo de
valida9ao dos dados, uma vez que os
ficheiros podem conter uruido" 0 que
provocara a introdul(ao de erros. A
preparal(ao inicial dos ficheiros de perfis de
velocidade de propagayao do som consiste
essencialmente de uma inspecr.;:ao visual dos
dados, pelo que requer atenr.;:ao especial do
operador.
Esta nota constitui, pelo menos do
ponto de vista do autor, apenas um alerta
para a questao da necessidade de se terern
alguns cuidados, quer com a calibrar.;:8,o das
sondas, que r com a compreensao do
significado do valor da velocidade de
propaga((ao do sam introduzida na sonda.
AbilioMatias 19yen

COMO CONSERVAR DOCUMENTOS
A generalidade das Divis6es e
Servigos do Instituto HidrograficQ disp6e de
arqu ivos de natureza administrativa e tecnica
ou ainda papel armazenado em quantidades
industriais que requerem especiais cuidados

de conservagao.
Por
esse
motivo,
torna-S8
imprescindivel co nhecer as con d ic;oes
essenciais exigiveis
manutengao do born
estado de conservag3o dos suportes de

a

informagao em papel a fim de que S9 possam

salvaguarda r documentagao por vezes
considerada importante e ate de interesse
historico.
sempre
Oevemos reconhecer que
mais faci! e economico preservar do que

e

recuperar 0 que frequentemente e ate
irrecupenivel. Seguindo precisamente este
princfpio, 0 Centro de Documentag8o e
Informayao (COl) procura lembraros principais
cuidados a ter com 0 papel, enumerando
algumas indicac;oes uteis sem preocupac;ao
de entrar em detalhes de natureza tecnica.
Consideremos, enta~, as principais regras:

1. A SEGURANI;A
Devern
const ituir
principais
preocupac;oes em materia de seguranc;a os
cuidados a ter em relac;a,o a eventuais sinistros
que envolvarn a agua au 0 fogo . Os arquivos
e papel armazenado devem encontrar-se em
locais onde nao existam riscos de incendio e
inundac;oes, nomeadamente em consequencia
de instalac;oes electricas deficientes au
temperaturas elevadas.
Precavendo eventuais situac;oes de
inundagao, os arquivos devem manter uma
altura suficiente em relarrao ao solo a fim de
que possam ser salvaguardados.

2.0 MANUSEAMENTO CUIDADO
Para alem da importancia que
representa na preservacao dos documentos,
a forma de lidar com 0 papel reflecte em grande
medida a personalidade e formacao cultural
dO utilizador. Saber maneja-Io com 0 cuidado
que se deve ter em relaqao a um material de
natureza tao tragil como e a caso, constitui
uma das regras basicas que deve ser
seguida.
A tim de nao provocar a oxidacao em
determinados documentos, deve ser evitada
a utilizac;ao de agrafes, clips e fitas adesivas
apensas aos mesmas.
Nos loca is de utilizac;ao, os
docurnentos
devem
manter-se
canvenientemente atastadas de produtos que
[hes possam causar danos como oleos, tintas
ou alimentos.

3.0 AMBIENTE

o

controlo do meio ambiente nos locais
de armazenamento de arquivos e de papel
constitui uma das condiq6es indispensaveis
sua preservac;ao e conservac;ao.
Deve a todo 0 c usto evitar-se as
variac;6es climaticas, os excess os de
temperatura e de humidade, a exposi98.0
demorada dos documentos luz, a existencia
de gases e outras substancias poluentes e
ainda a possibilidade de proliferagao de
insectos.
De notar, em primeiro lugar, que todos
estes factores se encontram-se intimamente

a

a
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ligados entre si, os quais, associados fraca
qualidade dos materiais com que as
documentos sao frequentemente construidos,
representam na maior parte das situa96es as
principais causas de deteriorac;ao dos
documentos em arquivo ou papel em armazem.
Todas as ondas de luz provocam a
decomposic;ao quimica dos mate ria i s
organicos, sendo as radiac;oes de luz-ultravioleta consideradas as mais perigosas.
Nao existindo a necessidade de suprimir
completamente a luz natural nos locais de
trabalho, de leitura ou de a rquivo, deve
contudo evitar-se a exposiqao directa dos
documentos aos raios solares. Recomenda-se alias, nos locais onde existem janelas,
aplica9ao de filtros adaptaveis UV, os quais
tarnbam devem ser utilizados em lampadas
fluorescentes.
Por sua vez, as excessos de
temperatura podem ser evitados com 0
recurso a cortinados e estores exte riores
nomeadamente, a tim de evitar a etelto de
estufa.
Directamente relacionado com a
temperatura e a humidade, imp6e-se ainda
limitar a todo 0 custo 0 efeito das variac;oes
climatericas sobretudo nos locals de arquivo
e armazenagem de papel. Para assegurar urn
adequado isolamento termico, e aconselhavel
a existencia de paredes duplas com caixas
de ar, espagos vazios entre os telhados e os
tectos das salas nos ultimos pisos e a
aplicaqao de camadas de 103. de vidro sob os
telhados.
A proteq:ao do papel relativamente
aos efeitos da humidade atmosfe rica pode
ser feita nomeadamente com 0 recurso a
desumidificadores e ainda a "sacos" feitos
em papel. 0 uso do plastico para esse fim e
abso lutamente desaconselhavel pois, ao
inves de resguardar 0 papel da humidade,
provoca um embaciamento dentro do espa<;o
envolvido.
As condic;oes ambie ntais devem
sernp re se r testadas com 0 r ecurso a
ap arelhos de registo higrotermogratico,
devendo conside rar-se ace ita vel a
manutenr;ao de uma temperatura com uma
variaC;ao apenas entre os 162 e os 212 Celsius
enquanto a humidade relativa deve situar-se
entre as 40% e os 60%.
Fenomeno
indiscutivelmente
associ ado ao ambiente nas cidades e
industria, a poluiC;ao do ar constitui uma das
causas da deterioraC;ao do papel e outros
materiais organicos. Estes poluentes variam
de uma forma assinalcivel desde as elementos
gasosos
acumulagao de pequenas
particulas que conduzem
aciditica<;ao do
pape l, as quais vulgarmente designamos por
po. De referir que, para alem do eteito nocivo
do p6, 0 papel tambam acidifica par forya da
sua propria composic;ao
quimica.
Oependendo
este
aspecto em grande medida do
grau de isolamento em rela<;ao
ao exterior, a limpeza regular
dos arquivos e considerada
uma acrrao essencial, ate como
uma forma de prevenir a
eventual propaga gao de
insectos.
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Devemos ter contudo em atengao que
todos os facto res tambem se encontram em
grande medida dependentes de um eficiente
sistema de ar condicionado. Atraves dele, e
possivel cont rolar simultaneamente a
humidade e a temperatura, evitar as varia<;oes
climatericas e ainda limitar a acumulaQao de
poeiras. Desaconselha-se, contudo, 0
recurso a aparelhos que renovam 0 ar sem
tiltragem nem controlo termico.
Associados
falta de limpeza nos
locais de arquivo e de armazenagem de papel
e ainda as condi y 6es climatericas af
existentes, 0 aparecimento e propagayao de
insectos e fungos constitui uma ameaya
importante a preservayao da documentaQao
nomeadamente. Nao sendo de menosprezar
desinfestac;ao periodica desses
a recurso
locais, deve contudo assumir-se uma atitude
preventiva que comec;a pela manutenc;ao do
asseio e limpeza, 0 controlo do ambiente
climate rico e, por tim, a distribui<;ao de "bolas"
de naftalina.
Nao existem em principio condi90es
ideais para 0 armazenam ento de arquivos,
sobretudo quando as que se disp6em, mais
nao sao do que a adaptagao das existentes.
Pode, contudo, conseguir·se resultados
bastante satistatorios se observarmos alguns
princlplos e regras que devem ser seguidas,
as quais acabamos de enum erar de uma
forma sucinta.
Carlos Gomes
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TOMADA DE POSSE DO NOVO DIRECTOR DE APOIO
Tomou posse do cargo de
Director dos Servi~os de Apoio no dia
13 de Novembro de 1996 0 Senhor
Capitao-de-mar-e-guerra Julio de
Almeida Marinho.
Deixou a Escola Naval em Janeiro
de 1965 . especializando-se ern
Comunicac;oes. Esteve embarcado em
diversas
unidades
navais
desempenhando os cargos de
Comandante de Forc;:a Naval e dos NRP

"Azevia", NRP "Alfange", NRP "Baptista
de Andrade", participando em
exercicios varios navais e anfibios,
nacionais e NATO.
Serviu ainda em diversas
fungoes ligadas a Comunicag5es e
Pessoal. Foi Comandante da Defesa
Maritima e Capitao do Porto de Portimao,
Comandante da Defesa Maritima e

Capitiio do Porto de Lagos, Comandante
do grupo de Escoltas Oceanicos de
Reseva
e
de

CINCIBERLANT
"Chief of Staff
Resources" .
Antes de destacar
para 0 Instituto
Hidrografico,
exerceu 0 cargo de
Ch efe da Divisao de
Op e raf):oes
do
Estado-Maior da
Armada .
Entre as diversas
condecoragoes

recebidas ao longo da sua carreira,
destacamos a de Cavaleiro da Ordem
Militar de Avis e a Medalha Militar de
Comportamento

Exemplar Ouro.
N a

rR'"",,----;;;-,,,,,,,",,,r;;r-]

complexas
e
diversificadas
funt;5es que vern
desempenhar
como Director
dos Servigos de

Apoio

deste

Instituto, contara
certamente com
o apoio de todos
os
que
constituiem 0

Instituto
Hidrografico, e

que
Ihe
desejam BOAS
VINDAS!

CONFERENCIAS E
REUNIOES HIDROGRAFICAS
INTERNACIONAIS
A Organiza9 ao Hidrogratica
Internacion al esta a fazer um esforc;o
consideravel
para melhorar a
capacidad e hidrogratica dos pa ises
costeiros do Sui de Africa. Em resultado
das iniciativas daquela organ izac;ao
realizaram-se em Agosto de 1996 duas
reuni6es de comiss6es internacionais
das quais a seguir se da conta e nas
quais Portugal esteve representado pelo
Director-Geral do Instituto Hidrografico,
Vice-almirante Antonio Cavaleiro de
Ferreira.
P~IO de

Abreu Cap. Ten.

PALAVRAS CRUZADAS
Problema N°3
por : Galvao SAj
Solu~fies no proximo numero do HIDROMAR
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VERTICAlS

1 - ACAMPAR AO AR UVRE, EMBATE.
2 - lR1AR, EQUIPARA.
3 - INDOLENCIA, PATAS.
4 - COBALTO (s.q.). QUADRO QUE ESTA
COLOCADO NO ALTAR E QUE CONTEM CERTAS

1 - ESTADO DE UM ORGANISMO VIVO, TORNAR
GORDO.
2 - ANDAR, CATEDRAL.
3 - OBSERVEI, FASQUIA DE CASTlNCAL, QUATRO
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HORIZONTAlS

ORAC;:OES OA MISSA, NOTA
MUSICAL.
5 _ PANELA, OCEANO,IRMA
DA MAE OU DO PAl.
6 - CHEFE ETlOPE, NOME DE
HOMEM, ARVORE COM CUJA
CASCA SE AROMATIZA 0
VlNHO.
7 - BRAC;:O DE RIO, (fig.)
ANIMAc;:AO.
8 - AUTORES, RECEIO,
ESPECIE DE CAPA SEM
MANGAS.
9 - VOZ MASCULINA MAIS
ALTA QUE A DE BARITONO,
SEMELHANTE.
10 - ALBERGA, DESONESTOS.
11 - INDICA, COCHEIRO.

7

(rom.).
4 - CAMPEAO, ARVORE ORNAMENTAL DA FAMiLIA
DAS LEGUMINOSAS, INTREPRETA Q QUE ESTA
ESCRITO.
5 - CABELOS BRAN COS, MEMBRO INFERIOR DAS
AVES, PAREUIA.
6 - ARGOLAS, PRQNOME PESSOAL.
7 - KAMAS
8 EXAMINADO
9 - RlDicuLO
10 - CLAVA, MIL E CINQUENTA (com.).
11 - 0 VENOMENTO DlARIO DE UM SOWADO,
BASTA. CONTRAPOE.
12 -ANTES DO MEIO DIA, CAMINHO, ESTACIONE.
13 - CAPITIlLO (abrev.), ALUM[NIO (s.q.), LAVRAl.
14 - CONJUNTO DOS UTENSiuos DE COZINHA,
PROSSECUIR.
15 - LOCAL APRAZIVEL, ULTRAJE AO PUDOR.

Vl[§l[TA§ AO l[lH[
NOVOS FUNC IONAR IOS
Chegaram ate no s tres
novos funcionarios sao eles.
A 3' Of. Premfla Soraya
Monteiro, chegou no dia 28 de
Outubro, e esta colocada no
Servi90 de Pessoal.
No dia 30 de Outubro loi a
vez da 3' Of. Maria Eduarda Silva
Rosa Moreira Concei9ao, que
tambem ficou colocada no
Servi90 do Pessoal.
E por u ltimo no dia 4 de
Novembro chegou 0 Geologo
Joao Francisco Qufrino Rosa
Duarte que por sua vez licou a
prestar servi90 na Divisao de
Qufmica e Polui9ao.
todos
os
novos
A
luncionarios as nossas boas
vindas

VISITA DE ESTUDO DOS ALUNOS DO EXTERNATO DA LUZ
Nos dias 23 de Outubro, 5 e 13 de Novembro de 1996, estiveram de visita as instala90es
do [H, tres turmas do g!! ana do Externato da Luz. As turmas, depois de assistirem a projec9ao

do videograma, visitaram as Divis6es de Cartografia, Oceanografia e Qufmica e Poluigao. Durante
a visita toram acompanhadas pela Eng<! Manuela Valenga e pete 22Ten. Bessa Pacheco.

" Campanha de Natal "
Como ja vai sendo habitual teremos este
ano mais uma "Campanha de vendas de Natal"
no nosso Deposito de Documentos I Servic;o de
Publica,oes.
Decorrera de 18 de Novembro a 27 de
Dezembro e destina-se a todo 0 pessoal que presta
serviyo no IH, sendo-Ihe oferecido urn desconto de
20% nas aquisic;oes que S8 efectu8m nesse
perfodo.
Porque nao oferecer aDs nOSSDS tilhos 0
bela livro de narrativas nauticas que e 0 livro :
"Sag res"? ou homenagear os nossos amigos com ·
a original colec,ao de "Rosas dos Ventos"
apresentada sob a forma de bases para copos ?
Aqui Ihe deixamos algumas sugestoes e a
possibilidade de nao perder muito tempo ou sofrer
"stress" na correria em que habitual mente se fazem
as compras de Natal.

