INSTRUÇÕES PARA
LANCAMENTO DE
DERIVADOR
Leia com atenção

---------------------------------------------------------------------------------------------FOLD

1. Remova a cobertura plástica

3. Lance a boia na água

2. NÃO REMOVA a fita adesiva de papél ou o
papelão.
REMOVA somente a cobertura plástica

INSTRUÇÕES PARA LANÇAMENTO
DE DERIVADORES SVP E SVP-BAROMÉTRICOS
1) Antes do Lançamento, remova APENAS a cobertura plástica.
2) NÃO REMOVA a fita adesiva de papél que segura a vela e o carretel. NÃO REMOVA também o papelão
em torno da bóia.

PERIGO: NÃO REMOVA a fita adesiva de papél que segura a vela e o carretel. Se removida, a vela e o
carretel poderão se desenrolar durante o lançamento, causando acidentes e lesões!
3) Registre o número identificador (ID) do derivador. Este número pode ser encontrado na embalagem de
transporte, na cobertura plástica ou na caixa de papelão. O número também pode ser encontrado na bóia de
superficie.
4) Lance o derivador no mar pela da popa da embarcação a partir do convés mais baixo possível (de preferência
abaixo de 10 metros de altura). O navio deve estar se locomovendo com velocidades entre 1 e 20 nós. O
carretel e a vela são seguros com fita adesiva de papel, que se dissolve rapidamente na água.
5) Registre a data, hora (GMT), as coordenadas geográficas, os detalhes sobre o lançamento, e envie esta
informação para o Global Drifter Program (Programa Global de Derivadores).
Muito obrigado pela sua colaboração!
Registro

Nome do Navio: _____________________
ID #

Data

Hora (GMT)

xxxxxxxxxx

mm/dd/yyyy

hh:mm

_______

____/____/____

____:____

Latitude
DD

mm.mm N/S

____ _______ __

Longitude
DDD

mm.mm E/W

____ ________ __

Lançado a partir do: Estibordo (Starboard) / Bombordo (Port)
Velocidade do Navio: _____nós
Meia-Nau (Mid-Ship) / Popa (Stern) Altura relativa ao nível do mar: ____meters

Enviar informações sobre os lançamentos para:
Shaun Dolk
E-mail: drifter.deployment@noaa.gov
Para enviar as informações via-internet, acesse:
http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/deployment_submission_form.php

