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O lançamento de mais uma estação ondógrafo ao largo da Ilha de Santa Maria no
passado dia 30 de Agosto, permitiu alargar a monitorização da agitação marítima
de um extremo ao outro do arquipélago dos Açores,
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informa uma nota de imprensa do projecto Climarcost, financiado pelo programa
comunitário Interreg IIIB, que inclui os Açores, Madeira e Canárias, na sequência dos
projectos Climaat.
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A rede de monitorização da agitação marítima dos Açores é actualmente composta por
seis estações ondógrafo. Para além da produção de informação de natureza
operacional em tempo real (pode ser acompanhada no site www.climaat.angra.uac.pt),
a rede é também fundamental para todos os sectores que se relacionam no seu dia-adia com o mar.
Os dados por ela emitidos permitem caracterizar de uma forma mais realista o clima
marítimo costeiro das várias ilhas dos Açores. Entre os diferentes sectores que
beneficiam com este tipo de informação estão sobretudo os relacionados com a
segurança no mar e com as obras portuárias e infra-estruturas costeiras, bem como
ainda os sectores das pescas, da navegação comercial e da operação portuária.
A

Em destaque

A estação ondógrafo de Santa Maria é composta por uma unidade de recepção e
tratamento de dados em terra e por uma bóia ondógrafo, fundeada a cerca de uma
milha e meia a Sul do porto de Vila do Porto.
A bóia está devidamente sinalizada, produzindo durante a noite um sinal luminoso de
cinco relâmpagos amarelos. ||
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