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Resumo

O Serviço Meteorológico da Marinha do Brasil1   transmite duas vezes ao dia a previsão de tempo via 
fax2 em ondas curtas. Esta transmissão pode ser recebida por qualquer radio que receba ondas curtas, 
ligado a um notebook com entrada para microfone e um programa adequado. Quando as condições de 
recepção são adequadas, estando fora de alcance do VHF e do celular, é possível ter uma ideia do que 
vem pela frente. 

Este texto descreve alguns procedimentos. Algumas imagens dos faxes obtidos podem ver vistas nas 
páginas seguintes.

Usamos este serviço durante a travessia de Recife a Angra dos Reis, passando pela Ilha de Trindade, 
em outubro de 2010, com grau diverso de sucesso.

Informações e Equipamentos

Na data da edição deste texto, novembro de 2010, a transmissão dos faxes era iniciada a 7:35 e 16:30, 
hora de Greenwich e acontecia em duas frequências: 12665kHz e 16978kHz. Após uma página teste 

1  https://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/info/radiometeorologicos/radiometeorologicos.htm
2  https://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/info/transmissoes/apend3.htm



(figura 1) que permite o ajuste da recepção, são mandados na sequência:

1. Carta sinótica (figura 2)
2. Previsão de ondas  (altura e direção) para o dia seguinte (figura 3)
3. Previsão de vento (força e direção) para o dia seguinte (figura 4)
4. Temperatura da superficie do mar (figura 5)

Figura 1 – página teste mandada pelo CHM no início das transmissões

Os detalhes atualizados (ordem, horário e frequências) estão num link indicado no rodapé 2 acima. 

A faixa de frequência do sinal, 12 e 16 MHz, corresponde a ondas curtas de 24m e 18m. Qualquer 
aparelho que consiga sintonizar estas frequências em modo SSB pode ser utilizado para receber o fax. 
Não precisa ser um transceptor SSB. Há muitos rádios portateis que funcionariam. No caso do 
Kilimandjaro, usamos um transceptor da Icom, no modo de recepção. As frequências citadas 
(12665kHz e 16978kHz) são qualificadas como USB (Upper Side Band). Pode ser necessário um 
pequeno ajuste na frequência caso seu radio não tenha a opção SSB.

O fax é mandado como som na frequência audível e portanto pode ser capturado por uma placa de som. 
Isto pode ser feito utilizando um receptor de fax dedicado ou então um microcomputador ou notebook 
com um programa adequado. A imagem no inicio deste documento mostra o netbook recebendo um fax 
(carta sinótica) com o programa Mscan Meteo3. Há outras opções, como o JVComm324 (o site tem 
amostras de som5 de fax). Existem versões gratuitas para radioamadores...

Finalmente, é necessário interligar o radio com o laptop. Isto é feito com um cabo de audio com 
conector de som, tipo do microfone ou fone de ouvido e pode ser mono ou estéreo. Que conector vai 
depender do equipamento mas em geral é o com pino de 3,5mm, ligando a saida de fone de ouvido ou 
audio do radio na entrada de audio ou microfone do laptop.

Ligação e Operação

3  http://mscan.com/
4  http://www.jvcomm.de/index_e.html
5  http://www.jvcomm.de/soundsamples/hffax.wav



A recepção requer um pouco de paciência e organização.

1. Na primeira vez, converta o horário de transmissão para a hora do seu relógio (que não é 
obrigatoriamente a hora local...)

2. Boote seu micro com alguma antecedência - Windows, onde rodam estes programas, pode levar 
um bocado para entrar no ar. Deixei o meu em modo de hibernação para ganhar preciosos 
minutos. Entre no programa.

3. Ligue o radio. Se for um transceptor, eventualmente sintonize sua antena para a frequência a ser 
utilizada. Sintonize a recepção para uma das duas frequências.

4. Quando ouvir o som do fax, conecte o fio de som em ambas as extremidades e coloque o 
programa em modo de recepção

5. Quando tudo estiver  como deveria, a primeira transmissão deve ser a página teste (fig.1) do 
Serviço Meteorológico. Como mencionado adiante, a transmissão pode começar atrasada em 
até uma hora, estar fora da ordem prevista ou simplesmente não acontecer ou não ser recebida.

6. Pode ser necessário fazer alguns ajustes de sincronismo e margens no programa. O sincronismo 
errado gera figuras com as margens fora da vertical e o ajuste é feito simplesmente entrando na 
ferramenta apropriada e clicando no topo e depois na parte de baixo de uma linha inclinada que 
deveria estar vertical. A margem está marcada por retângulos pretos e brancos (veja numa das 
figuras) e deve ficar à esquerda (ou direita) do fax. Basta selecionar a ferramenta e clicar onde 
se quer colocar a margem.

7. Se a recepção for boa, com o programa mscan, o sistema automaticamente pára e inicia a 
recepção do fax a cada fax. Se não for boa, o sinal de parar e iniciar pode não ser percebido e a 
recepção continua ou não começa. Portanto, fique atento, você pode ter que começar e parar a 
aquisição das imagens.

8. Ao terminar um fax, salve-o no HD para posterior interpretação. As figuras anexadas a este 
texto foram salvas desta maneira. O mscan apaga o fax recebido quando começa a recepção de 
um novo!

Cuidados e problemas

Os faxes são transmitidos a partir do Rio de Janeiro. Ambas as frequências tem uma distância para o 
ponto de recepção  ótima e zonas de ausência de sinal, que dependem das condições atmosféricas (e 
estratosféricas). Na nossa viagem, tivemos boas imagens até cerca de 100 milhas a sudoeste da Ilha de 
Trindade. Depois estávamos perto demais do Rio. Basicamente a recepção de 16MHz foi boa até acima 
de Trindade e a de 12MHz até a perda total de sinal. As imagens nas figuras 2 a 5 estão entre as mais 
claras. A carta sinótica da figura 6 obtida ao Sul da Ilha de Trindade mostra a perda de sinal. 

Dependendo do dia e da hora, havia muito ruido, o que gera faixas escuras no fax (obviamente na 
região de interesse), o que pode ser visto na figura 7. O GPS que transmite informações para o piloto (e 
o radio VHF no caso de DSC) pode gerar interferências e deve ser desligado ou colocado em modo que 
não transmita dados. Algumas vezes notamos interferências provenientes do piloto (quando o sinal era 
fraco).  Lâmpadas fluorescentes podem também interferir. Caso note ruidos nas imagens va desligando 
equipamento elétricos um a um. Um aterramento melhor do seu radio pode ser necessário.

Para uma melhor interpretação das cartas sinóticas é importante ter a sequência temporal completa, ou 
seja, deve-se tentar receber uma carta a cada 12 ou 24 horas. Como dito acima, algumas vezes a 
recepção é péssima e a carta se torna inútil. Outras vezes a Marinha transmitiu o pacote com atraso ou 
com uma ordem distinta da prevista. Tivemos este problema uma ou duas vezes. Cada carta tem 



indicado o dia e hora da sua produção. Porém, por 3 dias seguidos, cartas distintas tiveram a mesma 
data e hora, o que ressalta a importância da serie completa.

Conclusão

Para os mais afortunados, existe a opção de um modem Pactor para se conseguir arquivos tipo GRIB 
para sua área de navegação via SSB, o que permite previsões mais precisas que os faxes tratados aqui, 
que cobrem uma área enorme. Telefonia por satélite também é uma solução, mas para poucos. 

Assim mesmo, este serviço da Marinha permite ter uma idéia do que vem por ai e se preparar, a um 
custo relativamente barato. Este tipo de serviço existe no mundo todo, cobrindo todos os mares.



Figura 2 – Carta de pressão (sinótica) do dia 11 de outubro 2011, 1200Z. O ajuste de sicronismo não 
está perfeito: as marcas pretas da esquerda aparecem um pouco à direita na parte superior da figura!



Figura 3 – carta de previsão de ondas do dia 16 de outubro 2010 00Z, com previsão para dia 17 12Z



Figura 4 – carta de previsão de wentos do dia 16 de outubro 2010 00Z, com previsão para dia 17 12Z



Figura 5 – Carta de temperatura superficial da água do dia 11 de outubro 2010, 00Z.



Figura 6 – carta sinótica do dia 24 de outubro 2011, com os ruidos típicos de recepção fraca. 
Estavamos perto demais do Rio de Janeiro



Figura 7 – previsão de vento do dia 20 de outubro 2011 com interferências (linhas escuras)


