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CLIMAAT lança ondógrafo na baía de Ponta Delgada 

Regional
Diario dos Açores
21/08/2005 09:08:9

Depois da Praia da Vitória, o projecto Clima e Meteorologia dos Arquipélagos 
Açorianos (CLIMAAT) avança com a cobertura de mais uma ilha com a 
implementação de um sistema de informação em tempo real das condições 
marítimas existentes na Região. 
No próximo dia 24 de Agosto, a baía de Ponta Delgada vai ser dotada com uma 
segunda bóia ondógrafo que, além de permitir um melhor conhecimento e 
acompanhamento da climatologia marítima, visa a segurança de todas as 
actividades marítimo-portuárias. 
A notícia foi avançada pelo Jornal “A União”, o qual refere que Ponta Delgada 
vai receber a segunda bóia ondógrafo que, fundeada ao largo da baía da 
cidade, vai permitir a qualquer utilizador da Internet, informação actualizada 
sobre a altura, a agitação e temperatura marítimas.
À semelhança do aparelho localizado na Praia da Vitória, o ondógrafo terá 
como denominação: bóia CLIMAAT-Ponta Delgada (BondII).
O projecto, da iniciativa Universidade dos Açores, conta com a colaboração do 
Observatório do Ambiente dos Açores e das entidades parceiras do projecto 
CLIMAAT, desenvolvido no âmbito iniciativa comunitária INTERREG III-B Açores, 
Madeira e Canárias, e com os apoios da Administração dos Portos dos Açores, 
das capitanias dos Portos dos Açores e da Direcção Regional dos Transportes 
Aéreos e Marítimos da Região Autónoma dos Açores.
O ondógrafo contém também um sensor de temperatura e um sistema de 
posicionamento GPS (Global Posisitioning System) que possibilitam monitorar a 
temperatura da água e o deslocamento do equipamento no mar.
A palavra do leitor

Caro leitor, deixe aqui a sua opinião ou comentário. 

O seu Nome:

O seu E-Mail:

A sua Mensagem:
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