Capítulo 2 – Informação Climatológica e Oceanográfica, Marés e Magnetismo

durante este período (ver 2.1.4). Estas conduzem ao
estabelecimento de um regime de ventos do
quadrante de N, intensificados pelo regime de brisa
marítima, que vão forçar o transporte para o largo
das águas superficiais. No final da primavera/início
do verão o afloramento costeiro manifesta-se junto
à costa, conforme descrito anteriormente, afetando
essencialmente as camadas mais superficiais do
oceano costeiro. A água sub-superficial que aflora
junto à costa provém de níveis não muito profundos,
da plataforma continental interna ou média. A
corrente de afloramento dirigida para S, com
velocidades típicas de 15 a 25 cm/s, concentra-se na
região frontal de separação entre as águas afloradas
e as águas mais quentes imediatamente ao largo.
Durante este período o enfraquecimento ou mesmo
inversão da direção dos ventos favoráveis conduz ao
rápido decréscimo da situação de afloramento.
Com a persistência dos ventos favoráveis a
região de água fria aflorada estende-se
progressivamente para o largo. A frente de
afloramento passa a localizar-se sobre a plataforma
continental externa ou mesmo sobre o bordo da
plataforma/vertente superior. A corrente intensa
dirigida para S (jato de afloramento) está
concentrada nos níveis superficiais e diminui ou
mesmo inverte-se mais perto do fundo. Em tais
casos, a região onde ocorre o afloramento ativo
também se afasta da costa, passando a ocorrer uma
contracorrente na região interna da plataforma.
Instabilidades na frente/corrente despoletadas por
variações topográficas ou pela interação com as
irregularidades da linha de costa (cabos) levam ao
desenvolvimento de filamentos de afloramento que
podem estender-se para o largo uma ou duas
centenas de quilómetros, fazendo com que a
assinatura das águas frias do afloramento e a
corrente associada possam influenciar o domínio
oceânico.
As oscilações da força e da direção do vento
determinam a ocorrência de pulsos na resposta do
oceano, fazendo com que o afloramento adquira
caráter intermitente.
Regime de Subsidência Costeira – No
Hemisfério Norte, os ventos que soprem numa
direção que deixa a costa à sua direita vão originar
transporte das águas superficiais na direção da costa
e um empilhamento de água junto à costa. Em
consequência o nível do mar na costa é mais elevado
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que o encontrado ao largo e o gradiente de pressão
costa-largo daí decorrente, agindo conjuntamente
com a força de Coriolis, estabelece uma corrente
costeira ao longo da costa, na direção para onde
sopra o vento. Em profundidade ocorre transporte
para o largo, que vai compensar o transporte
superficial dirigido para a costa. Este regime de
circulação costeira, denominado de subsidência
costeira (“coastal downwelling” em inglês) ocorre
tipicamente na Costa Ocidental de Portugal
Continental durante o inverno, quando essa região
está sob influência de um regime de ventos de SW.
Neste caso as águas oceânicas estendem-se até
junto à costa e estabelece-se uma corrente costeira
dirigida para N sobre a plataforma continental.
Na Costa Sul de Portugal as condições de
subsidência costeira são estabelecidas sob ação de
ventos dos quadrantes de E (condições de Levante)
que originam uma corrente costeira dirigida para W.

b) Corrente da Vertente – Durante o
inverno, observa-se ao largo da Costa Ocidental da
Península Ibérica uma intrusão superficial de água
quente e salina com 15 a 25 M de largura,
aprisionada pela vertente continental. Propaga-se
para N com velocidades típicas de 20 a 30 cm/s, por
vezes excedendo 40 cm/s. Trata-se de uma corrente
predominantemente não induzida pelo vento,
embora este fator possa contribuir para o seu
reforço e deva ser responsável pelas variações
sazonais observadas no seu comportamento.
O mecanismo que origina esta corrente está
relacionado com a diminuição da temperatura à
superfície em direção ao Pólo N e que dá origem a
um gradiente meridional de densidade nos
primeiros 200 a 300 m da coluna de água no
Atlântico Norte. Este gradiente de grande escala
origina, sob o efeito da rotação da Terra, um fluxo
de água menos densa em direção a E que, por sua
vez, causa empilhamento de água junto da fronteira
oceânica. Este empilhamento causa, por seu turno,
um gradiente de densidade normal à orientação da
vertente continental que, equilibrado pela força de
inércia resultante da rotação da Terra, origina uma
corrente em direção ao Pólo. Como é a fronteira
oceânica que está na base do empilhamento de
água, este ocorre sobretudo na região de variação
rápida de profundidade, a vertente continental.
Na ausência de qualquer outro agente
forçador, a Corrente da Vertente deveria surgir
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como uma característica permanente da circulação
superficial.
Quando o vento é do quadrante N, tende a
desenvolver-se um jato para S na camada
superficial, o que faz com que a Corrente da
Vertente adquira o caráter de uma subcorrente ao
mesmo tempo que o seu núcleo enfraquece e se
afasta da costa. Esta é a situação mais habitual
durante o verão, embora possa ocorrer sempre que
um anticiclone de bloqueio persista ao largo da
Península Ibérica.
No entanto, durante o inverno a situação
meteorológica típica corresponde ao forçamento
por ventos variáveis do quadrante W, por vezes
bastante intensos, os quais reforçam o
empilhamento costeiro. A corrente atinge então
velocidades máximas e estende-se a toda a largura
da vertente, podendo mesmo invadir a plataforma
externa.

Figura 2-20 – Imagem compósita da temperatura de superfície
da água mostrando a Corrente da Vertente de Lisboa até ao
Golfo da Biscaia e as plumas fluviais a N do Rio Douro

Quando tem expressão superficial a Corrente
da Vertente tende a atuar como barreira às trocas
superficiais entre a plataforma e o oceano
adjacente, as quais deverão realizar-se na camada
de fundo. O bloqueio superficial não é, contudo,
total. A formação de instabilidades, por exemplo
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despoletadas pela interação da corrente com a
batimetria pode dar origem a turbilhões. São
particularmente importantes os turbilhões com
sentido de rotação anticiclónico (dos ponteiros do
relógio, no hemisfério N). Com diâmetro típicos da
ordem dos 100 km e extensão vertical de cerca de
500 m, fazem sentir a sua influência até cerca de
1500 m de profundidade. Estes turbilhões,
designados SWODDIES (de Slope Water Oceanic
eDDIES), têm sido recorrentemente observados no
interior do Golfo da Biscaia (ver Figura 2-20), mas
ocorrendo também ao largo da costa portuguesa.

c) Correntes costeiras induzidas pela
flutuabilidade – Os escoamentos estuarinos dão
origem a plumas flutuantes na plataforma interna,
as quais forçam correntes costeiras dirigidas para N.
O escoamento fluvial em Portugal Continental não é
muito elevado, por isso a ocorrência deste tipo de
correntes não tem uma expressão muito evidente.
Só os principais rios poderão ter contribuições
capazes de induzir estas correntes as quais, mesmo
assim, se espera que tenham caráter intermitente.
Não se dispõe de medições que indiquem
possíveis intensidades das correntes induzidas, por
exemplo, pelos rios Douro e Minho (ver Figura 2-20),
aqueles que se espera sejam os maiores
contribuintes potenciais. O transporte pelas águas
costeiras até à região de Finisterra de três corpos de
vítimas de um acidente no Rio Douro em março de
2001 fez-se a velocidades médias (no espaço e no
tempo) de cerca de 80 cm/s. Não sendo de crer que
o veículo desse transporte tenha sido a Corrente da
Vertente, calcula-se que a corrente induzida pelo
escoamento do Douro nessa altura, reforçada pela
ação do vento S que então ocorria, possa ter
atingido uma velocidade máxima da ordem de 1
m/s.

d) Corrente de Deriva Litoral – Quando
uma onda se propaga não há, em primeira
aproximação, lugar a propagação de massa, isto é,
não há corrente associada à propagação da
perturbação, executando as partículas de água
essencialmente órbitas circulares ou elípticas
(dependendo da relação entre o comprimento de
onda e a altura da coluna de água até ao fundo),
cujos diâmetros diminuem da superfície para o
fundo. Na realidade a velocidade de deslocação das
partículas de água é ligeiramente maior sobre as
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Figura 3.10-6 – Estuário do Rio Minho – Zona W
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Figura 3.10-7 – Estuário do Rio Minho – Zona E

Não conhecendo o local é mais seguro
contorná-las deixando-as por N.
Passadas as pedras, encosta-se a terra,
navegando a rumos aproximados N e junto à
margem espanhola, desde a zona dos estaleiros até
ao cais de A Pasaxe.
As embarcações que se destinem a Caminha
deverão navegar pelo canal de passagem do ferry,
que se encontra balizado (ver Figura 3.10-8),
tomando especial atenção ao baixo que se encontra
a E da Baliza N° 6 (8.6/D-1924.6) (41°52,93′N008°50,55′W).

Barra S – de noite
Os farolins Moledo (ant.) e Moledo (post.),
funcionando em sincronismo, definem o resguardo
N da entrada da Barra, no Zv=099,3°.
Para além destes existe ainda o farolim Ínsua,
de luz de relâmpagos e com três setores; um branco,
um vermelho e um verde. Vindo de W, o navegante
deverá aproar às luzes da povoação de Moledo,
mantendo-se ligeiramente a S do enfiamento
definido pelos seus farolins, que são usualmente de
fácil avistamento e mantendo-se no setor branco do
farolim Ínsua.
Quando a luz deste setor mudar de branco
para vermelho, deverá guinar-se para BB, aproando
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Figura 3.10-8 – Canal de navegação do ferry visto de SE

ao Ilhéu da Ínsua e navegando na linha divisória
destes dois setores. Ao aproximar do ilhéu guina-se
para EB de modo a passar entre este e a Ponta
Ruiva, mantendo-se safo da pedra da Bandeira. A
luz do farolim permanecerá vermelha.
Quando se estiver entre o Ilhéu da Ínsua e a
Ponta Ruiva, entrando no setor verde do farolim
Ínsua, deverá guinar-se para BB, aproando ao topo
do Monte de Santa Tecla, onde entre outras, se
avistam as luzes de obstrução aérea de uma antena
ali existente, duas vermelhas na mesma vertical.
Se descair para BB entrar-se-á no setor branco
do Farolim, o que pode ser muito perigoso
atendendo às pedras aí existentes.
O caminho a seguir posteriormente é o da
entrada diurna embora não haja assinalamento
luminoso para tal.
Barra N

área da margem esquerda até ao canal de
navegação do ferry.

b) Perigos – Todo o estuário e barras
encontram-se muitos assoreados. No estuário
existem diversos bancos de areia, denominados
localmente por “secos”, de configuração variável e
que se mantém em evolução permanente.
No canal do ferry existe um baixo a E da Baliza
N° 6.
c) Farolins e Pontos Notáveis – No estuário
são bastante conspícuos os já referidos Monte de
Santa Tecla e o Hotel Molino, na margem N, assim
como o Mastro de Sinais do Posto de Fiscalização
da Foz, na Ponta do Cabedelo (ver Figura 3.10-6), o
Hotel Porta do Sol (41°52,00′N-008°50′,82′W) e a
Igreja Matriz de Caminha (41°52,69′N-008°50′32W),
na margem S.

Esta Barra, entre a Ponta da Barbela e o baixo
Jami ela, é muito estreita, onde o mar rebenta em
ambos os bordos e não se encontrando sondada.
Originalmente, o enfiamento de entrada da Barra N,
no Zv=090°, era assinalado pelas ainda existentes
marcas anteriores e posteriores, nenhuma delas
iluminada. Estas marcas são de difícil identificação
por
estarem
cobertas
de
vegetação.
Recomendando-se vivamente a não praticar esta
barra.
OUT11

3.10.6. PORTO

Figura 3.10-9 – Igreja Matriz de Caminha vista de W

a) Descrição – É um porto natural localizado
estuário do Rio Minho, incluindo as barras N e S e a
3.10 - 6
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3.11.5. PRÁTICA DA BARRA

3.11.4. ATERRAGEM

a) Conhecenças – Na aproximação ao Porto
de Vila Praia de Âncora, vindo de N, o Ilhéu da
Ínsua, onde se encontra implantado o forte e o farol
Ínsua constitui uma marca de excelente
conspicuidade, bem como os farolins Moledo (ant.)
e Moledo (post.). Cerca de 1 M a N de Vila Praia de
Âncora, existe uma pedreira de grandes dimensões
muito conspícua, que com boa visibilidade, serve de
referência para o reconhecimento da Capela de
Santo Isidoro (ver 3.1.).
Vindo de S, a cerca de 4 M, encontra-se o farol
Montedor, que tem longo alcance. Cerca de 1 M
encontra-se o Forte do Cão e o conspícuo edifício da
Unidade de Saúde da Gelfa (ver 3.1.).
Na parte N do Rio Âncora, encontra-se,
ligeiramente a S do molhe E, a Igreja Matriz de Vila
Praia de Âncora, que constitui uma boa marca de
proa na aproximação ao porto.

Dada a configuração do porto, as
embarcações deverão navegar a um rumo do
quadrante ENE, tendo presente que a Igreja Matriz
constitui uma boa marca de proa e a S do
enfiamento gerado pelo farolim Molhe W (18/D2006) com o farolim Molhe E (18.1/D-2006.1),
adequando a velocidade às condições de mar e
vento que se façam sentir.
Na entrada para o porto, junto à costa, a
ondulação, por vezes, sofre um aumento
significativo em altura devido à baixa profundidade
e aos fundos de areia existentes em frente à foz do
Rio Âncora que se alteram frequentemente.
3.11.6. PORTO

a) Descrição – É um porto artificial formado
por
dois
molhes
convergentes
partindo
respetivamente do lado N e do lado S do Forte da
Lagarteira ou Forte de Âncora. Os molhes W e E
prolongam-se por cerca de 352 m e 202 m
respectivamente, com uma abertura de cerca de 40
jj entre ambas as extremidades. Ambos estão
assinalados pelos farolins Molhe W e Molhe E.
b) Perigos – A zona que circunscreve o molhe
W, não se encontra sondada, pelo que se
recomenda que sejam mantidos resguardos
mínimos quando se navegue na proximidade do
molhe, de pelo menos, 150 jj a W do molhe, 40 jj a S
e 20 jj a E.

SET11

Figura 3.11-3 – Igreja Matriz vista de NW

b) Perigos e Resguardos – Em frente à
Unidade de Saúde da Gelfa, há uma restinga
rochosa conhecida por Feiticeira, com Sr da ordem
dos 3,9 m até 650 jj de terra (ver 3.2.1.).
Toda esta costa é fortemente afetada pela
rebentação.
Presentemente, existe uma faixa com cerca de
500 jj de largura, paralela a costa, que vai desde
Moledo e que se prolonga para S do paralelo do
Forte do Cão, com exceção da entrada do Porto de
Vila Praia de Âncora, que não se encontra sondada,
e na qual se recomenda vivamente que não se
navegue.
A batimétrica dos 10 m, corre em regra
paralela a costa e a menos de 1 M de terra,
limitando os fundos que são bastante sujos.

c) Farolins e Pontos Notáveis – No extremo
do molhe W localizam-se o farolim Molhe W,
constituído por uma coluna com faixas brancas e
vermelhas, com luz ritmada vermelha de médio
alcance. O farolim possui um sinal sonoro.
No extremo de Molhe E, encontra-se o farolim
Molhe E, constituído por uma coluna com faixas
brancas e verdes, com luz ritmada verde de médio
alcance.
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Figura 3.11-4 – Molhes e respetivos farolins W e E vistos de E
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No Forte da Lagarteira está implantado o
Mastro de Sinais, onde se içam os sinais visuais de
situação de barra e os avisos de temporal.

OUT11

Figura 3.11-8 – Pontão flutuante visto de E

O porto possui duas rampas varadouro
localizadas a N e a S do Forte da Lagarteira.
OUT11

Figura 3.11-5 – Forte da Lagarteira e respetivo mastro de sinais

A S do Forte da Lagarteira e da rampa
varadouro encontram-se os farolins desativados do
antigo enfiamento de aproximação ao porto que são
visiveis apenas dentro do porto, na zona S.

OUT11

Figura 3.11-9 – Varadouro a N do Forte da Lagarteira

OUT11

Figura 3.11-6 – Farolins desativados do antigo enfiamento

d) Cais, Terminais e Varadouros – A N do
Forte da Lagarteira, existe uma ponte-cais
perpendicular à margem, com cerca de 85 m de
comprimento.
OUT11

Figura 3.11-10 – Varadouro a S do Forte da Lagarteira

3.11.7. SERVIÇOS PORTUÁRIOS

a) Meios de Carga – Ambos os varadouros
OUT11

Figura 3.11-7 – Ponte-cais visto de SE

possuem alador.

OUT11

A S do Forte da Lagarteira e de um varadouro,
existe um pequeno pontão flutuante que fica em
seco durante a baixa-mar.
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6.12. PORTO DE SÃO MARTINHO DO PORTO
CN 27504

JAN05

Figura 6.12-1 – Vista aérea da vila e do porto de São Martinho do Porto

6.12.1. SITUAÇÃO E GENERALIDADES
O Porto de São Martinho do Porto
(39°30,6’N-009°08,5’W) é um porto natural situado
na Concha de São Martinho do Porto, baía cujo
formato é sugerido pelo próprio nome. Os seus
fundos baixos tornam-na de reduzido interesse para
a navegação em geral.
Sobre a praia, na parte NE da concha,
encontra-se a vila São Martinho do Porto
(39°30,9’N-009°08,2’W).
Em São Martinho do Porto labora uma
reduzida frota de pesca artesanal.
Relativamente à náutica de recreio existem
algumas embarcações permanentes, em especial
durante o verão.
A vila de São Martinho do Porto é sede de
freguesia do concelho de Alcobaça, com cerca de
2867 habitantes (2011), situada no coração da
região centro litoral, a cerca de 11 km a S da Nazaré
e a 27 km a N de Peniche.

a) Factos Históricos – A Concha de São
Martinho é o que resta de um antigo golfo que fazia
ligação com a atual Enseada da Nazaré e Lagoa de
Óbidos, onde as Serras das Pescarias e do Bouro se
encontravam rodeadas de mar.
São Martinho do Porto foi um dos portos de
mar dos coutos de Alcobaça, tendo sido doado, em
1153, por D. Afonso Henriques à Ordem de Cister,

que fundou nesse local a Granja de São Martinho,
fixando a população e dando o nome à terra. Mais
tarde foi acrescentado a designação “do Porto”.
Os séculos XVI e XVII representam o período
áureo da vila, como porto comercial e centro de
construção naval, sendo visível ainda hoje, junto ao
sopé do Monte de Santa Ana, as ruínas de um
arsenal onde foram construídas, com madeira do
pinhal de Leiria, as caravelas que participaram nas
descobertas e conquistas, nos reinados de D. Afonso
V e D. João II.
No reinado de D. Miguel, em 1828, lançou-se
a primeira pedra do cais de São Martinho do Porto,
que mais tarde foi acrescentado para S da casaabrigo do barco salva-vidas.
O progressivo assoreamento da baía acabaria
por reduzir a vila a centro de pesca artesanal, função
que ainda hoje conserva.
Nos finais do século XIX e princípios do século
XX a vila transforma-se numa famosa estância de
veraneio.

b) Feriados Locais – O dia 20 de agosto é
feriado municipal.

c) Autoridade Marítima – É exercida pela
Capitania do Porto da Nazaré através da Delegação
Marítima de São Martinho e pelo Comando Local da
Polícia Marítima.
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6.12.3. INFORMAÇÃO DE CHEGADA

d) Autoridade Portuária – É exercida pela
Docapesca Portos e Lotas, S.A..
6.12.2. FATORES CONDICIONANTES
A praticabilidade do Porto de São Martinho
do Porto, devido à sua barra e aos baixos fundos,
representa um risco acrescido, motivo pelo qual não
se recomenda a sua prática sem um reconhecimento
prévio ou auxílio de um prático local.

a) Correntes – Ao largo a corrente é
predominantemente de N, com valores que em
regra não atingem 1 nó. Porém, as correntes podem
surgir de qualquer direção associadas aos ventos
dominantes, particularmente os de SW, que quando
sopram fortes podem originar perigosas correntes
cujos valores atingem os 3 nós.

a) Regulamentos do Porto – Antes de
praticar o porto, recomenda-se uma leitura atenta
do Edital da Capitania do Porto da Nazaré, que se
encontra disponível no seu site oficial (ver 6.12.8.) e
através do serviço ANAVNET, disponivel em
http://anavnet.hidrografico.pt
b) Fundeadouros Exteriores – Não existem
fundeadouros definidos.

c) Sinais Visuais de Situação de Barra – Os
sinais de situação da barra fechada, quando
decretados, são içados no mastro de sinais (SS)
(39°30,69’N – 009°08,45’W), instalado frente à
Delegação Marítima. Os sinais visuais de barra
fechada são os seguintes:

b) Ondulação e Vaga – A ondulação
predominante é de NW. A barra fecha, ou torna-se
difícil, com agitação marítima forte de NW a SW. A
zona interior do porto é abrigada à ondulação de
qualquer quadrante.
c) Ventos – Os ventos predominantes no
porto são os de N e NW, os quais em média sopram
com força 3 a 4 (ver anexo B). A zona interior do
porto é abrigada aos ventos de qualquer quadrante.

Figura 6.12-2 – Sinais visuais de situação de barra

d) Sinais Visuais de Aviso de Temporal –
d) Marés – O Porto de São Martinho é um
porto secundário cujo porto de referência é Figueira
da Foz, e a maré é do tipo semi-diurno regular.
As previsões diárias das baixa-mares e preiamares para Figueira da Foz, bem como as
concordâncias de marés com São Martinho,
encontram-se na publicação náutica Tabela de
Marés Vol. I do ano em questão bem como na
página
do
Instituto
Hidrográfico
em:
www.hidrografico.pt.
Os valores máximos e mínimos teóricos das
alturas da preia-mar máxima e da baixa-mar mínima
são 4 m e 0,08 m, respetivamente.
e) Pluviosidade, Nevoeiro e Visibilidade –
Os nevoeiros ocorrem principalmente entre julho a
setembro, sobretudo nas madrugadas e manhãs.
Para mais informações consultar a Ficha
Climatológica do Cabo Carvoeiro, na página 2-29.

Os sinais de aviso de mau tempo (ver anexo A) são
içados no mesmo mastro de sinais (SS). Quando
estejam em vigor Avisos de Temporal, estes
prevalecem sobre o aviso de barra fechada, devendo
o navegante nesses casos, obrigatoriamente, antes
de entrar ou sair a barra, consultar os avisos à
navegação local em vigor.

e) Sinais Sonoros – Em situações de má
visibilidade existe um sinal sonoro instalado no
farolim Ponta de Santo António (ver 6.2.3).
f) Velocidade no Porto – É proibido navegar
a velocidades que possam, por qualquer forma,
nomeadamente em consequência da ondulação
criada, causar prejuízos ou acidentes nos navios,
embarcações, muralhas, margens, amarrações ou
navegação em curso.
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Anexo B – Escala de Beaufort e Escala de Douglas

ANEXO B – ESCALA DE BEAUFORT
Força do Vento
Nr da
Escala
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Velocidade do Vento
nós

m/s

Altura Provável
da Vaga* (m)

<1

0,0 – 0,2

-

1–3

0,3 – 1,5

0,1 (0,1)

4–6

1,6 – 3,3

0,2 (0,3)

7 – 10

3,4 – 5,4

0,6 (1)

11 – 16

5,5 – 7,9

1 (1,5)

17 – 21

8,0 – 10,7

2 (2,5)

22 – 27

10,8 – 13,8

3 (4)

28 – 33

13,9 – 17,1

4 (5,5)

34 – 40

17,2 – 20,7

5,5 (7,5)

31 – 47

20,8 – 24,4

7 (10)

48 – 55

24,5 – 28,4

9 (12,5)

56 – 63

28,5 – 32,6

11 (16)

> 64

> 32,7

14 (----)

Designação
Calma
(Calm)

Aragens
(Light air)

Fraco
(Light breeze)

Bonançoso
(Gentle breeze)

Moderado
(Moderate breeze)

Fresco
(Fresh breeze)

Muito Fresco (Fescalhão)
(Strong breeze)

Forte
(Near Gale)

Muito Forte (Muito Rijo)
(Gale)

Tempestuoso
(Strong gale)

Temporal
(Storm)

Temporal Desfeito
(Violent storm)

Furacão
(Hurricane, Typhoon)

* São indicados entre parênteses os valores máximos de altura da vaga. Estes valores são validos para situações de mar
aberto. Em águas confinadas ou próximo de terra, com o vento a soprar de terra, a altura da vaga será menor.
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ANEXO B – ESCALA DE DOUGLAS (VAGA)
Nr da
Escala

Designação

Altura da Vaga
(m)

0

Estanhado (Calm-glassy)

0

1

Mar Chão (Calm-riplled)

0 – 0,1

2

Encrespado (Smaath-wavelets)

0,1 – 0,5

3

Pequena Vaga (Sligth)

0,5 – 1,25

4

Cavado (Moderate)

1,25 – 2,5

5

Grosso (Rougth)

2,5 – 4

6

Alteroso (Very rought)

4–6

7

Tempestuoso (High)

6–9

8

Encapelado (Very high)

9 – 14

9

Excepcional (Phenomenal)

> 14
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ANEXO D - COBERTURA CARTOGRÁFICA DO RIO MINHO AO CABO CARVOEIRO
CN - CARTAS NÁUTICAS
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CEN -CARTAS ELETRÓNICAS DE NAVEGAÇÃO
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