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PROJECTO CLIMARCOST - Rede de estações ondógrafo 
alargada a Santa Maria 
Publicado na Segunda-Feira, dia 03 de Setembro de 2007, em Actualidade 

Com o lançamento de mais uma estação ondógrafo ao largo da Ilha de Sta. Maria (dia 30 de Agosto), o 
projecto CLIMARCOST (INTERREG_IIIB, Açores, Madeira e Canárias), na sequência dos projectos 
CLIMAAT, alarga a monitorização da agitação marítima de um extremo ao outro do arquipélago dos Açores. 

  

Composta actualmente por seis estações ondógrafo, a rede de monitorização  da agitação marítima dos 
Açores permite, para além da produção de informação de natureza operacional em tempo real 
(www.climaat.angra.uac.pt), fundamental para todos os sectores que se relacionam no seu dia a dia com o 
mar, caracterizar de uma forma mais realista o clima marítimo costeiro das deferentes ilhas.  

  

Naturalmente sempre limitadas aos condicionalismos resultantes da sua posição geográfica face a cada uma 
das ilhas, a informação gerada por cada uma das unidades ondógrafo e, no seu conjunto, por todo o 
dispositivo,  permite produzir informação e desenvolvimento científico sobre a dinâmica oceânica costeira,  
com importância relevante para todas a actividades que se relacionam com o ambiente marítimo.  

  

De entre os diferentes sectores que beneficiam com este tipo de informação meteo-oceanográfica e 
climatológica destacam-se os relacionados com a segurança no mar, obras portuárias e infraestruturas 
costeiras (na fase de projecto e na fase de acompanhamento de obras e comportamento de estruturas), com 
o sector das pescas, navegação comercial e operação portuária, dinâmica sedimentar e erosão costeira, 
dinâmica e comportamento dos ecossistemas costeiros. Todos estes domínios revelam-se  fundamentais 
para quem vive em ilhas, e depende de uma forma tão preponderante do ambiente marítimo que as interliga. 

  

No seu conjunto, conjugadas as experiências, a informação gerada pelas diferentes unidades e o trabalho 
produzido por todos os parceiros envolvidos (Açores, Madeira e Canárias), dando, afinal, cumprimento ao 
espírito da iniciativa INTERREG_IIIB, o projecto contribui para um estreitamento institucional nos domínios 
da  meteo-oceanografia operacional bem como para o aprofundamento do conhecimento científico de uma 
vasta zona do Atlântico Norte. 
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Tal como anteriormente já referido o projecto CLIMARCOST, iniciativa financiada e apoiada localmente pelo 
Fundo Regional de Coesão do Governo Regional dos Açores, conta com uma parceria activa que envolve, 
para além da Universidade e Observatório do Ambiente dos Açores, entidades das diferente regiões da 
Macaronésia,  

  

A estação ondógrafo de Santa  é composta por uma unidade de recepção e tratamento de dados em terra, 
localizada nas instalações da Administração dos Portos de Sta. Maria, e por uma bóia ondógrafo fundeada a 
cerca de uma milha e meia por sul (S) do porto de Vila do Porto, numa posição aproximada de 36º 55,20 N 
de latitude e 25º 10,00 W de longitude (com um giro de aproximadamente 500metros).  

  

Oportunamente reportada no rol dos avisos à navegação, a bóia encontra-se devidamente sinalizada 
produzindo durante a noite um sinal luminoso de cinco relâmpagos amarelos espaçados de dois segundos, 
seguidos de um período às escuras de 10 segundos.  

  

A operação de mar, coordenada com a autoridade marítima, foi efectuada a bordo do navio “Baía dos Anjos” 
dos Transportes Marítimos Parece Machado (Lda.), e apoiada pelas embarcações locais da marinha, “Baía 
dos Reis” (particular) e da APSM. 

  

Nunca será demais salientar que, em todo o projecto CLIMARCOST, iniciativa financiada e apoiada 
localmente através do Fundo Regional de Coesão do Governo Regional dos Açores, participam e colaboram 
um conjunto de entidades e de pessoas que, nas respectivas esferas de acção, têm permitido a sua 
realização. Assim, para além da Universidade e Observatório do Ambiente dos Açores e restantes parceiros 
da Região da Macaronésia (Universidade de Las Palmas, Instituto Canário de Ciências Marinhas, 
Administração dos Portos da Madeira), o projecto conta localmente com o apoio fundamental das 
Administrações dos Portos e Capitanias dos Portos dos Açores.  
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