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SOBRE ESTE DOCUMENTO 

 
Este documento adota o estilo “perguntas e respostas”. A adoção deste estilo visa possibilitar um rápido entendimento 
dos conceitos e também produzir um documento que sirva como guia de consulta rápida para tirar dúvidas.  As 
perguntas e respostas, por sua vez, estão agrupadas em tópicos relacionados no Índice Geral, de modo a facilitar a sua 
procura.  

 
 
 

TERMO DE ACEITAÇÃO DO NASAREH 

 

Este software, como fazem todos os softwares de navegação, indicará o menor e o mais direto caminho até um 
waypoint. Ele provê dados de navegação para um waypoint sem considerar possíveis obstruções. 
 
Um navegador prudente nunca se baseia em apenas um método para obter informação de sua posição. Lembre-se 
que a precisão oferecida por este software, e todos os softwares baseados em GPS depende da precisão do sistema 
que eles estão usando. 
 
Use este software apenas como uma ajuda à navegação. A CASH Computadores e Sistemas não se responsabiliza por 
quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados direta ou indiretamente pelo uso deste software. 

 
 
 

POLÍTICA DE LICENCIAMENTO DO NASAREH 

 

Cada licença do NASAREH é associada à uma chave única de proteção USB (token USB). A presença do token USB 
correspondente à licença adquirida, conectado ao computador no qual estiver instalado o NASAREH, é condição 
obrigatória para a sua execução e o seu funcionamento. 
 
O NASAREH pode ser instalado em diversos computadores, mas cada licença (token USB) só possibilitará o seu 
funcionamento em um computador por vez. 
 
O NASAREH só é executado com sucesso ao identificar a presença do token USB. Caso essa identificação não ocorra, 
uma mensagem de erro é apresentada e NASAREH é encerrado. Caso o token USB seja desconectado do computador 
durante a execução do NASAREH, esta mesma mensagem será exibida e a execução do NASAREH será interrompida. 

 
 
 

TERMINOLOGIAS 

 
Há duas palavras muito utilizadas ao longo de todo o manual, que embora sejam comumente utilizadas pelos 
navegantes, requerem uma explicação para que não restem dúvidas sobre os seus significados neste contexto. 

 

NAVE –  é o termo utilizado para se referir à própria embarcação, aquela que está fazendo uso do 

NASAREH como ferramenta de navegação. 

ALVO –  é o termo utilizado para se referir à qualquer outra embarcação, que não a sua própria, e que de 

alguma forma foi identificada pelo NASAREH. Alvos AIS podem ser identificados caso a Nave 

possua um Transceptor AIS a bordo, conectado ao NASAREH. 
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QUEM SOMOS 

 

Nós somos a CASH Computadores e Sistemas, empresa carioca fundada em 1984, desenvolvedora do NASAREH e de 
outros sistemas ligados à navegação e tráfego aquaviário.  
 
Nossa sede está localizada na Rua Dalcídio Jurandir, 255 – Loja 104 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ. 
 

Nosso telefone de contato é o (21) 2537-7667 

 

É possível nos encontrar na internet nos seguintes endereços: 

www.cashcomputadores.com.br   e    www.nasareh.com.br 

 

Contate-nos também por e-mail, através do endereço sistemas@cashcomputadores.com.br 

  

 

http://www.cashcomputadores.com.br/
http://www.nasareh.com.br/
mailto:sistemas@cashcomputadores.com.br


                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

12 
 

1. O que é o NASAREH ? 

O NASAREH (NAvegação por  SAtélite com REcursos Hipermídia) é um sistema de auxílio à navegação 

marítima e fluvial em tempo real, que deve ser instalado e utilizado em um computador com o sistema 

operacional Windows, a bordo de uma embarcação. 

O sistema, que foi desenvolvido no Brasil, é capaz de integrar computador, GPS, radar, sonda, bússola digital, 

giroscópio, piloto automático, AIS (Automatic Identification System) e hipercartas (cartas náuticas digitais 

com hipermídia), com o propósito primário de aumentar a segurança da navegação da embarcação que o 

utiliza. 

O NASAREH funciona como uma poderosa ferramenta de auxílio à navegação, seja Oceânica, Costeira ou em 

Águas Restritas.  

O NASAREH faz uso de cartas náuticas digitais e/ou eletrônicas (conforme a sua versão) como pano de fundo 

da sua área de trabalho, sobre a qual pode plotar diversos tipos de objetos (áreas, linhas waypoints, textos, 

rotas, rastros, etc), alvos (outras embarcações) e, principalmente, a nave, que representa a embarcação na 

qual o sistema estiver embarcado. 

O operador do NASAREH é capaz de acompanhar a sua própria navegação através da tela do sistema. 

O sistema oferece facilidades para a criação e exibição de rotas, waypoints , ícones, rastros, áreas e textos 

sobre as cartas náuticas digitais ou eletrônicas. Todos os objetos criados através do NASAREH podem ser  

salvos em arquivos em disco, sem limites de quantidade. 

 

O NASAREH também dispõe de uma versão (AXL) limitada à planejamento, pesquisa e estudo, por esta não 

capturar e não plotar a posição da própria embarcação através de um GPS ou AIS (Automatic Identification 

System). 
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1.1. Facilidade de uso 

Uma das metas de projeto do NASAREH é a facilidade de uso do produto. A sua interface é bastante 

intuitiva, graças a aplicação de princípios de projeto de interfaces amigáveis e o constante contato 

com os usuários.   

1.2. Preciso ter um computador a bordo para usar o NASAREH ? 

NÃO - Embora o ideal seja utilizar o NASAREH a bordo, ele também pode ser usado em terra firme, 

para realizar tarefas de planejamento, conforme exemplificado a seguir: 

- estudar as cartas da região onde se vai navegar, fazer o planejamento, criar waypoints e traçar 

rotas; 

- imprimir trechos das cartas com os waypoints e rotas criados; 

- enviar, através do próprio NASAREH, waypoints e rotas do PC para o seu GPS; 

SIM - Para navegação em tempo real e aproveitamento máximo dos recursos do NASAREH, é 

necessário ter um computador a bordo, que pode ser portátil ou não. 

1.3. Quais são as possíveis interfaces do NASAREH ? 

▪ Interface serial GPS/DGPS: 
- para navegação: lê dados do GPS e plota a sua posição em tempo real sobre a imagem da carta. 

Se necessário corrige o datum automaticamente de WGS84 para o datum da carta. Comunica-se 
com qualquer GPS que use protocolo NMEA 0183 (praticamente todos utilizam). 

- para troca de dados com GPS: envia/recebe waypoints e rotas entre o PC e GPS´s Garmin e 
Furuno. 

- transfere rastros de GPS Garmin para o NASAREH. 

▪ Interface USB: 
- para navegação –  lê dados do GPS e plota a sua posição em tempo real sobre a imagem da 

carta. Se necessário corrige o datum automaticamente de WGS84 para o datum da carta.  
Somente para GPS´s Garmin USB. 

- para troca de dados com GPS: envia/recebe waypoints, rotas e rastros entre o NASAREH e o 
GPS. Somente para GPS´s Garmin USB. 

▪ Interface serial RADAR- lê alvos NMEA de Radar com módulo ARPA e plota os alvos sobre a carta 
náutica digital. 

▪ Interface serial AIS – lê alvos AIS e plota sobre a carta náutica digital. 

▪ Interface serial PILOTO AUTOMÁTICO – envia comandos NMEA para o piloto automático 

▪ Interface serial SONDA – lê e exibe dados de profundidade da Sonda. Os dados lidos podem ser salvos 
no rastro. 

▪ Interface serial GIROSCÓPIO / BÚSSOLA DIGITAL – lê a direção da proa da Nave para exibí-la 
sempre na posição correta. 

▪ Interface de rede- permite conexão Cliente/Servidor via TCP/IP. 

1.4. Qual é a precisão do NASAREH ao plotar embarcações e objetos sobre cartas náuticas ? 

O NASAREH é um sistema capaz de integrar GPS/DGPS e cartas digitais/eletrônicas, que são 

tecnologias que possuem as suas precisões próprias. Assim, a precisão do NASAREH depende 

diretamente de precisão das tecnologias integradas. Internamente, o NASAREH realiza seus cálculos 

em ponto flutuante com precisão dupla. 
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1.5. O NASAREH só funciona conectado à um GPS ? 

Não, o NASAREH também pode ser usado sem GPS. Nesta situação, o usuário tem acesso a todos os 

recursos do sistema, exceto aqueles relacionados diretamente ao uso do GPS como, por exemplo, o 

posicionamento da Nave, pelo GPS, em tempo real, sobre a carta. 

1.6. O NASAREH funciona com DGPS (Diferencial GPS – GPS corrigido por estações fixas) ? 

Sim. O NASAREH aceita o DGPS de forma “transparente”, ou seja, para o NASAREH não há diferença 

entre a interface com um GPS normal ou com um GPS operando em modo DGPS.  

1.7. Interface com GPS 

O NASAREH é capaz de servir de interface para qualquer GPS compatível com o padrão internacional 

NMEA0183 (sentença $GPRMC) através de uma porta serial ou USB do computador. Assim, os dados 

obtidos pelo GPS são transferidos para o computador e utilizados pelo software. 

Para alguns modelos de GPS é possível transferir waypoints, rotas e rastros, entre o GPS e o NASAREH. 

1.8. Interface com AIS (Automatic Identification System) 

O AIS é um sistema de identificação automática de embarcações, de utilização obrigatória para navios 

e opcional para embarcações de menor porte. Seu uso vem se intensificando ao longo dos anos e cada 

vez mais embarcações fazem uso de um transceptor AIS. A sua obrigatoriedade de uso também tem 

sido exigida por empresas que contratam serviços de apoio marítimo de terceiros e por algumas 

autoridades marítimas em suas áreas de atuação. 

O NASAREH é capaz de se comunicar com o transceptor AIS utilizado pela embarcação, através de uma 

interface serial, para receber e decodificar todas as mensagens de AIS geradas pelo próprio 

transceptor AIS e também as mensagens recebidas dos transceptores AIS das outras embarcações 

(alvos AIS). 

Todos os alvos AIS são identificados e plotados sobre as cartas náuticas digitais ou eletrônicas.  

Critérios podem ser estabelecidos para que o sistema dispare alarmes de risco de colisão da nave com 

outras embarcações. 

Os dados recebidos podem ser armazenados para consulta posterior. 

1.9. Interface com Radar 

A interface radar do NASAREH AXP ou AXV pode receber dados NMEA de um RADAR ARPA (sentenças 

TTM). Neste caso, na tela do NASAREH, sobre a carta náutica, também serão exibidos os alvos de 

Radar recebidos. 

O NASAREH calcula os pontos de maior aproximação de cada alvo (PMA), assim como fornece todos os 

dados importantes relativos ao alvo: distância, tempo de chegada no PMA, rumo, velocidade, etc. 
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1.10. Interface TCP-IP 

A interface TCP-IP permite transmitir, para endereços IP, dados que estejam disponíveis localmente. 

Assim, informações recebidas do Radar, GPS, AIS, Bússola digital, Sonda e outros instrumento de 

navegação, podem ser transmitidas em TCP-IP pelo NASAREH AXP ou AXV (como servidor de dados) e 

visualizadas sobre cartas náuticas digitais em qualquer computador com endereço IP, que esteja 

usando um NASAREH configurado para receber estes dados. 

1.11. Posso criar e armazenar meus próprios objetos sobre as cartas náuticas ? 

Sim. O NASAREH possibilita a criação e a gravação de objetos associados às coordenadas geográficas  

(lat/lon), referidas ao datum WGS-84. Estes objetos georeferenciados, quando carregados, são 

exibidos sobre as cartas náuticas utilizadas pelo sistema, servindo para auxílio à navegação ou para 

enriquecer a carta náutica com conteúdos úteis e de interesse do operador do sistema. Waypoints, 

rotas, ícones, textos e áreas são alguns dos tipos de objetos que podem ser criados, visualizados e 

armazenados. 

1.12. Que tipos de objetos um usuário pode criar sobre uma carta náutica ? 

▪ Waypoints 

▪ Rastros 

▪ Áreas 

▪ Textos 

▪ Símbolos 

▪ Marcações 

▪ Posições Estimadas 

1.13. Como o editar as coordenadas de um ponto pertencente à um objeto ? 

Cada tipo de objeto possui a sua própria janela de propriedades e, dependendo do tipo de objeto, ele 

pode ser composto por um ou mais pontos.  

Os objetos que podem ter as coordenadas dos seus pontos editadas são: Waypoints, Ícones, Textos, 

Áreas Circulares e Áreas Poligonais. 

Rotas também podem ter as coordenadas dos seus pontos editadas, mas como estes pontos são todos 

waypoints, considera-se como edição de waypoints.  

A forma de se acessar a janela de propriedades de um objeto pode variar conforme o tipo de objeto. 

Estas formas de acesso serão detalhadas neste manual, nos tópicos correspondentes à cada tipo de 

objeto. 

Independentemente do tipo de objeto, a edição de um ponto de objeto é sempre realizada de forma 

similar, conforme será explicado a seguir. 

Numa janela de propriedades de um objeto (exceto Área poligonal), as coordenadas de um ponto são 

apresentadas da seguinte forma: 
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O formato de apresentação das coordenadas depende da configuração definida na aba “Unidades” da 

janela de “Opções”, acessada através do botão “Opções” da Barra Superior de Botões. 

Nesta aba define-se se coordenadas serão apresentadas em graus-minutos ou em graus-minutos-

segundos. 

Também se define a quantidades de casa decimais utilizadas no formato escolhido. 

O símbolo de separação das casas decimais será sempre o ponto. 

Para editar uma coordenada no formato em que ela é apresentada, basta clicar sobre a coordenada e 

informar o conteúdo desejado. Depois clique no botão “Ok” para confirmar a operação ou no botão 

“Cancela” para cancelá-la. 

Para visualizar e/ou editar as coordenadas em outros formatos, clique no botão , quando 

disponível, para acessar a janela “Editor de Ponto”. 

Através desta janela há diversas opções para se definir as coordenadas de um waypoint. 

1- Por latitude e longitude (em graus, graus-minutos ou graus-minutos-segundos).  

2- Por UTM (neste caso atente para seleção correta da zona correspondente a localização do 

waypoint).  

3- Por deslocamento em relação à posição corrente do ponto, informando distância e rumo para 

deslocamento. 

Ao se atribuir um valor em um dos formatos, o sistema calcula os conteúdos nos demais. 

 

Para confirmar as alterações, clique no botão “Ok”. 
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1.14. Posso criar alarmes no NASAREH ? 

Sim, o NASAREH possibilita a criação de diversos tipos de alarmes, como: 

▪ Chegada à um waypoint 

▪ Entrada em uma área 

▪ Saída de uma área 

▪ Desvio de rota de navegação (XTE máximo ultrapassado) 

▪ Profundidade insuficiente para navegação 

▪ Rota de colisão com alvo AIS ou alvo Radar 

1.15. O NASAREH fala ? 

Sim, o NASAREH pode ser configurado para falar, periodicamente, durante uma navegação, o rumo a 

ser tomado para que a embarcação atinja o waypoint de destino. 

1.16. O que é o Atlas de Cartas Náuticas ? 

Com base nas cartas instaladas no NASAREH, o sistema cria um atlas(catálogo) com todas estas cartas 

e, a partir daí, consegue realizar a “busca automática de cartas” e oferece recursos como “emenda 

cartas”, “auto rolagem”, “rumo para cima” e “mudança automática de cartas”. 

1.17. Que tipos de cartas náuticas posso utilizar no NASAREH ? 

Todas as versões do NASAREH podem fazer uso de cartas digitais raster no formato NOAA/BSB, que é 

o formato adotado pela Marinha do Brasil. 

Há milhares de cartas náuticas, de diversos locais do mundo, disponíveis nesse formato. Todas estas 

são compatíveis com o NASAREH. 

Atualmente a Marinha do Brasil disponibiliza, gratuitamente através do seu website, cartas digitais 

raster no formato NOAA/BSB, de todo o litoral brasileiro e também de algumas hidrovias e lagoas. 

 Outras cartas digitais não disponíveis pela DHN podem ser fornecidas pela CASH. 

O NASAREH AXV também é capaz de fazer uso de cartas náuticas eletrônicas vetoriais, que não são 

distribuídas gratuitamente. O uso deste tipo de carta é sempre recomendado porque há mais 

interação do sistema com as cartas náuticas e porque o sistema passa a fazer uso de funcionalidades 

que aumentam a segurança da navegação. 

A CASH é uma revenda de cartas náuticas eletrônicas vetoriais de todas as partes do mundo. Consulte-

nos sobre a disponibilidade destas cartas. 

Qualquer mapa (ex.: mapas com ruas de uma cidade, mapas topográficos, cartas aeronáuticas) 

também pode ser utilizado pelo NASAREH desde que esteja em um dos formatos por ele suportado.  

A CASH também produzir e fornecer cartas raster geradas a partir de fotos de satélite. Consulte-nos 

caso haja interesse. 
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1.18. O que é o Controle de Navegação ? 

O Controle de Navegação do NASAREH é um painel composto por diversas pequenas janelas 

concatenadas, que informa o rumo em tempo real (magnético ou verdadeiro), a velocidade, a 

distância entre a nave e o próximo waypoint da rota, e o tempo estimado para que a nave atinja este 

próximo waypoint. Essas informações são atualizadas sempre que uma nova posição é obtida. Se a 

embarcação sair do rumo um alarme pode ser disparado. 

Uma vez definida a rota a ser navegada, o sistema proverá informações para o cumprimento da rota, 

por meio do painel de controle de navegação. 

O NASAREH atualiza automaticamente as informações de navegação, à medida que os waypoints de 

uma rota vão sendo atingidos. Uma rota pode ser editada, invertida, e seus waypoints podem ser 

movimentados e configurados graficamente com o uso do mouse.  

O Sistema também pode enviar sinal NMEA padrão para comando do piloto automático, através de 

uma interface serial. 

Há possibilidade de se fazer o planejamento de uma viagem, ativar a navegação estimada e simular a 

sua execução. 

1.19. O NASAREH dispõe de recurso de visão noturna ? 

Sim, o NASAREH possibilita o ajuste do brilho das cores do Windows para uma configuração desejada 

para navegação noturna. Desta forma a tela do computador pode ser observada na escuridão da noite 

sem ofuscar a visão.  

Feito este ajuste, basta travar ou soltar o botão “Brilho” para ativar/desativar a visão noturna. 

1.20. O NASAREH possibilita a gravação, recuperação e visualização de Rastros ? 

Sim, é possível gravar rastros da navegação realizada através do NASAREH, especificando critérios 

como tempo decorrido, distância percorrida e variação de rumo, para a gravação automática de 

pontos. Os rastros gravados podem ser recuperados e exibidos sobre as cartas náuticas. Os rastros 

contêm dados como coordenadas lat/lon, data/hora, velocidade e rumo em cada ponto do rastro.  

Alguns dados médios e acumulados também podem ser obtidos. Os pontos gravados podem ser 

individualmente analisados e automaticamente convertidos para waypoints, na criação de rotas ou de 

áreas poligonais. O rastro pode, ainda, capturar as profundidades fornecidas por uma sonda 

conectada ao NASAREH e daí ser criado um arquivo XYZ (Lat/Lon/Prof) de batimetria para uso no 

próprio NASAREH. 

1.21. O que são “plugins” ? 

 São aplicativos desenvolvidos para a utilização em conjunto com NASAREH. Quando disponíveis para 

aquisição, após serem devidamente instalados, aparecerão no menu “Plugins” do NASAREH. 

O plugin GPX possibilita a conversão de uma Hipercarta em um arquivo padrão “.gpx” ou vice-versa.  

Diferentes usuários do NASAREH podem trocar conteúdos de Hipercartas por meio de arquivos “.gpx”, 

que também podem ser abertos em outros aplicativos, como por exemplo o Google Earth.  
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1.22. É possível trocar dados com outros usuários do NASAREH ? 

Sim, através dos recursos de importação/exportação de objetos ou através do plugin GPX. 

1.23. Como ativar uma licença do NASAREH ? 

A ativação de uma licença de uso do NASAREH é gravada na chave de proteção USB fornecida junto 

com o software. Isso é feito pela Cash, antes do fornecimento de cada licença. 

Quando é feita uma atualização de versão, uma nova ativação pode precisar ser feita, neste caso pelo 

próprio cliente do NASAREH, sob orientação da Cash. 

O próprio NASAREH poderá abrir uma janela solicitando a ativação da licença, mas esta operação 

também poderá ser acionada através da Barra de Menu -> Arquivo -> Ativar versão, sempre sob 

orientação da Cash. 

1.24. Existem diferentes versões do NASAREH ? 

Sim, o NASAREH é comercializado em cinco diferentes versões. 

Versão Recomendação de uso 
AXL Estudo, pesquisa e planejamento (não serve para navegação pois não faz a de leitura de 

posição da nave pelo GPS); 
AXS Navegação de recreio (sem preocupação com o calado); 
AXP Navegação comercial em regiões onde não houver disponibilidade de cartas eletrônicas 

vetoriais; 
AXV Navegação comercial em regiões onde houver disponibilidade de cartas eletrônicas vetoriais; 
AXH Navegação comercial em regiões onde houver disponibilidade de cartas eletrônicas vetoriais 

e se deseje, além da interface padrão, uma interface de operação alternativa, simplificada, 
que facilite e limite as ações do operador do sistema. 

 
Entenda-se por navegação comercial aquela realizada por embarcações que prestem serviços de 

apoio, como rebocadores e empurradores, e por embarcações que transportem cargas e/ou 

passageiros. 

Todas as versões do NASAREH são compatíveis com cartas náuticas digitais raster, mas somente as 

versões AXV e AXH são compatíveis, também, com cartas náuticas eletrônicas vetoriais. 

Portanto, seja qual for o propósito de uso do NASAREH, se houver o desejo ou a necessidade de se 

utilizar cartas náuticas eletrônicas vetoriais, as versões AXV ou AXH deverão ser utilizadas, ainda que 

seja somente para estudo, pesquisa ou planejamento. 

A utilização do sistema com cartas vetoriais é recomendada, principalmente para uso comercial, 

sempre que houver disponibilidade deste tipo de carta para as regiões a serem navegadas, pois 

proporciona maior segurança à navegação.  

Neste manual há uma tabela comparativa de versões contendo os recursos e funcionalidades que 

diferem as versões. 

No website www.nasareh.com.br é possível fazer o download de uma versão de demonstração do 

NASAREH, cuja limitação é utilizar somente parte de uma carta náutica digital raster pré-definida. 

  

http://www.nasareh.com.br/
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2. Quais são os requisitos de hardware e software para uso do NASAREH ? 

Para o perfeito funcionamento do NASAREH, o computador no qual ele for instalado deverá possuir a 

seguinte com figuração mínima: Processador Core 2 Duo, 4GB de memória, Disco Rígido de 250GB, monitor 

de vídeo e sistema operacional Windows 7 ou superior. 

O NASAREH faz uso de diversos recursos do Windows e, por isso, é importante manter o Windows do 

computador sempre atualizado. 

O NASAREH também pode ser utilizado em desktops ou notebooks da Apple, através da emulação de 

Windows no Apple. 

3. Como instalar o NASAREH ? 

Ao adquirir uma licença de uso do software NASAREH, você receberá: 

- Um instalador do software NASAREH. 

- Uma chave física de proteção do software adquirido (token USB). 

O instalador do NASAREH poderá ser fornecido em um meio físico (CD) ou poderá ser disponibilizado através 

de um link para download. O instalador do NASAREH poderá ser copiado e/ou duplicado livremente. 

Caso o instalador do NASAREH tenha sido baixado através de um link, o mesmo estará compactado e deverá 

ser descompactado antes de ser utilizado. O conteúdo descompactado deverá ser copiado para o meio físico 

desejado (CD, pendrive, disco rígido, cartão de memória, etc). 

Certifique-se de que o seu Windows 7 ou superior esteja atualizado, pois há casos em que isso se faz 

necessário para que a instalação seja bem-sucedida. 

Uma vez que o instalador do NASAREH esteja armazenado em um meio físico, siga os seguintes passos: 

1. Insira ou conecte no computador no qual o NASAREH será instalado, o dispositivo que contém o 

instalador. 

2. Caso a instalação não seja iniciada automaticamente, execute o arquivo Instala.exe do instalador. 

3. Acompanhe a instalação, autorizando o seu prosseguimento quando solicitado. 

4. Após o término da instalação, conecte o token USB no computador. 

Feito isso, o Windows reconhecerá a presença do token USB e o tornará apto para uso. 

Após a conclusão destes passos o seu NASAREH está pronto para uso.  
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4. Como é a Tela Principal do NASAREH ? 

 

Visão da tela principal do NASAREH utilizando carta náutica digital raster 

 

 

Visão da tela principal do NASAREH utilizando carta náutica eletrônica vetorial 
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4.1. Quais partes compõem a tela principal do NASAREH ? 

- Barra de Título 
- Barra de Menu 
- Janela da Carta 
- Barra Superior de Botões 
- Área de Informações sobre o Cursor do Mouse 
- Barra Lateral de Botões  
- Menu Flutuante 
- Controles de Navegação 
- Janela Omniview 

4.2. A Barra de Título 

Localizada no canto superior esquerdo da tela, apresenta, além do ícone e do nome do software 

(NASAREH), informações sobre a carta náutica que estiver sendo exibida. Contém a escala de exibição 

da carta, o seu número oficial e o seu título. 

A escala informada (zoom) equivale à distância do centro ao topo ou à base da tela, na unidade de 

medida configurada no sistema, que pode ser milhas náuticas (M), quilômetros (km) ou metros (m). 

 

4.3. A Barra de Menu 

Localizada logo abaixo da Barra de Título e que será posteriormente detalhada neste manual, reúne 

todos os menus do NASAREH. 

 

4.4. A Janela da Carta 

Apresenta a imagem da carta náutica em uso, seja ela digital ou eletrônica. 

4.5. A Barra Superior de Botões 

A Barra Superior de Botões, ou Barra de Ferramentas , contém uma série de botões que implementam 
atalhos para os comandos mais frequentemente executados. 

  

             

Para exibir/ocultar a barra de ferramenta, selecione a opção “Exibir” na Barra de Menu e 

marque/desmarque a opção Barra de Ferramentas. 

Para alterar o tamanho dos botões exibidos, selecione a opção “Exibir” na Barra de Menu e 

marque/desmarque a opção Botões Pequenos. 
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4.6. A Área de Informações sobre o Ponteiro do Mouse 

Situa-se no canto inferior esquerdo da janela da carta e apresenta informações relativas à posição onde 
se encontra o ponteiro do mouse, que são atualizadas a medida que o ponteiro do mouse se movimenta 
sobre a imagem da carta.  

Apresenta as coordenadas LAT e LON da posição do ponteiro do mouse, o datum da carta, o rumo que 
a nave deveria tomar para alcançar as coordenadas do ponteiro do mouse (em linha reta) e a distância 
da nave até as coordenadas do ponteiro do mouse (em linha reta). 

 

4.7. A Barra Lateral de Botões 

A Barra Lateral de Botões, ou Barra de Objetos, contém uma série de botões que implementam atalhos 
para criação de objetos, limpeza da carta (remoção de todos os objetos) e alerta de homem ao mar 
(MOB). É possível alterar o tamanho destes botões através da Barra de Menu, opção Exibir / Botões 
Pequenos ou Botões Grandes. 

Para exibir/ocultar a barra de ferramenta, selecione a opção “Exibir” na Barra de Menu e 
marque/desmarque a opção Barra de Objetos. 
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4.8. O Menu Flutuante 

Funciona como um atalho para acessar diversas funcionalidades, aparece quando se clica o botão direito 
sobre um ponto da imagem da carta ou sobre um símbolo de um objeto plotado na carta.  
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4.9. O Controle de Navegação 

É um painel composto por janelas flutuantes que apresentam informações em tempo real sobre a nave 
(posição, rumo, heading e velocidade correntes), indicam a profundidade da posição corrente da nave e 
fornecem dados de navegação objetivando atingir o próximo waypoint de destino da rota/derrota que 
estiver sendo navegada. 

  
   

Para exibir/ocultar as janelas do Controle de Navegação, clique no botão , localizado na superior 
de botões. 

Na Barra de Menu, selecione Exibir -> Controles da Navegação para selecionar as janelas que deseja 
exibir/ocultar. 

As janelas podem ser deslocadas, agrupadas e redimensionadas individualmente. 

As janelas podem ser deslocadas, agrupadas, reorganizadas e redimensionadas coletivamente. Para 

isso utilize o símbolos  localizados na janela superior do Controle de Navegação. 

 
 

COORDENADAS DA POSIÇÃO CORRENTE DA NAVE 
 
 
 

RUMO CORRENTE DA NAVE 
 
 

HEADING DA NAVE (DIREÇÃO DA PROA) 
(SOMENTE SE HOUVER UM GIROSCÓPIO EM USO) 
 
 

PROFUNDIDADE NA POSIÇÃO CORRENTE DA NAVE 
 
 
AJUSTE DE BATIMETRIA CONFIGURADO (SE HOUVER) 
 

 
VELOCIDADE CORRENTE DA NAVE 
 
 
NOME DO WAYPOINT DE DESTINO IMADIATO 
 
 
NOME DA ROTA EM CURSO 
 
 
RUMO IDEAL PARA ATINGIR O WAYPOINT (LINHA RETA) 
 
 
 

DISTÂNCIA DA NAVE ATÉ O WAYPOINT (LINHA RETA) 
 
 

TEMPO DE CHEGADA ESTIMADO ATÉ O WAYPOINT 
(LINHA RETA E CONSIDERANDO VELOCIDADE CORRENTE) 
 
HORÁRIO DE CHEGADA ESTIMADO NO WAYPOINT 
(LINHA RETA E CONSIDERANDO VELOCIDADE CORRENTE) 
 
 

DESVIO DA NAVE EM RELAÇÃO À LINHA DA ROTA PARA 
ATINGIR O WAYPOINT (FORA DA LINHA IDEAL) 
 



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

27 
 

Ao redimensionar o tamanho de uma janela, a fonte do texto interno também será automaticamente 
redimensionada. 

A profundidade na posição corrente da Nave só será exibida quando estiver sendo utilizada uma 

carta náutica vetorial ou quando um arquivo XYZ estiver carregado ou quando o sistema estiver 

conectado à uma sonda. A prioridade da fonte de informação para a exibição da profundidade é:     

1- Sonda,  2- Arquivo XYZ,  3- Carta Vetorial.  

No canto superior direito da janela “Profundidade”, é exibida a fonte da informação. 

A “Correção de Profundidade” é configurada na aba “Vetorial” da janela “Opções (figura abaixo). O 

seu conteúdo será exibido na janela “Ajuste Batimetria” e influenciará a exibição de todos os valores 

de profundidade exibidos sobre a carta náutica vetorial em uso e também o valor exibido na janela 

“Profundidade”, caso a fonte de informação desta não seja uma sonda. 

 

4.10. A Janela Omniview 

Aapresenta uma imagem completa, em miniatura, da carta náutica que contiver a área que estiver sendo 
exibida na tela principal do NASAREH. Esta área estará demarcada, na janela omniview, por um 
retângulo vermelho. 

Para exibir/ocultar a janela omniview, clique no botão , localizado na barra superior de botões. 
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5. GPS (Global Positioning System) 

O equipamento básico a ser integrado ao NASAREH para auxílio à navegação, é um GPS. Através da leitura 

dos dados gerados por um GPS, o NASAREH os decodifica, os interpreta e os utiliza para a navegação.  

Para isso é necessário que a saída NMEA do GPS esteja conectada, fisicamente, ao computador no qual o 

NASAREH estiver instalado. 

Através do GPS se obtém a posição geográfica (LAT/LON), a velocidade e o rumo da nave. 

5.1. Como conectar o GPS ao computador ? 

Há muitos fabricantes e modelos diferentes de GPS, mas o fundamental é que o GPS disponha de uma 

interface de saída NMEA (protocolo NMEA 0183) e de um cabo de conexão para esta saída. 

Na maioria dos GPS, o fabricante disponibiliza um cabo serial com um conector BD9 fêmea na 

extremidade que conecta se ao computador. Este cabo costuma ser um acessório opcional. Caso o seu 

GPS não disponha deste cabo, consulte o representante local do fabricante do seu GPS. 

Caso o seu computador não possua uma porta COM nativa (conector DB9 macho), mas somente 

portas USB, um conversor Serial-USB deverá ser utilizado. Neste caso será necessário instalar 

previamente o driver do conversor Serial-USB (que acompanha o conversor). Uma vez feito isso com 

sucesso, o Windows reconhecerá o conversor e atribuirá uma porta COM virtual para esta conexão. 

Alguns modelos de GPS já possuem um conversor Serial-USB integrados (vem acompanhados de um 

cabo com conexão USB que já é um conversor). Neste caso será necessário instalar o driver que 

acompanha o GPS e o Windows reconhecerá o GPS e atribuirá uma porta COM virtual para esta 

conexão. 

As portas COM dos computadores (virtuais ou não) sempre possuem números atribuídos a elas 

(COM1, COM 2, COM8, COM12, etc) pelo Windows. 

Há modelos de GPS Garmin cuja conexão da saída NMEA já é feita por um cabo USB nativo. Somente 
nestes casos é que a conexão não é feita por uma porta COM. 

5.2. É necessário fazer alguma configuração no GPS ? 

Normalmente não é necessário, pois os GPS costumam vir configurados com o protocolo NMEA 0183 

para a sua interface de saída. Se houver algum problema na leitura do sinal do GPS pelo NASAREH, 

consulte o manual do seu GPS e veja como checar esta configuração. 
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5.3. Como configurar a interface do NASAREH com o GPS ? 

Primeiramente clique no botão  da Barra de Ferramentas e selecione a aba Interfaces. 

Para configurar a porta COM na qual o GPS estiver conectado, na caixa Porta principal, selecione a 

porta COM correspondente e a velocidade de comunicação da porta do GPS (o padrão é 4800).  

  

Caso o seu GPS seja um Garmin USB (com conexão USB nativa para a saída NMEA), não é necessário 

informar a porta COM. Neste caso basta marcar a opção Meu GPS é Garmin USB, conforme a imagem 

abaixo. 

 

Ao terminar a configuração, clique no botão  da janela. 

5.4. Como checar o estado da interface do NASAREH com o GPS ? 

Uma vez configurada a interface GPS no NASAREH, o seu estado pode ser verificado simplesmente 

pela cor do símbolo do botão “GPS” da Barra de Ferramentas (localizado no canto superior direito).  

 

 

 

 

  

Cinza: interface desabilitada 
Vermelho: interface habilitada, mas sem comunicação com o GPS 
Amarelo: interface habilitada, GPS responde mas não identifica posição 
Verde: interface habilitada e recebendo posições do GPS 
Azul: interface habilitada, recebendo posições corrigidas por DGPS 
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5.5. Como ativar a posição estimada da nave se o GPS falhar ? 

Clique no botão  da Barra de Ferramentas e selecione a aba Interfaces. 

Depois marque a opção “ativa navegação estimada se GPS falhar” e clique no botão OK da janela. 

Com esta opção ativa, em caso de perda do sinal do GPS, o NASAREH plotará, sobre a carta náutica, 

uma posição estimada da nave com base no último rumo conhecido e na última velocidade conhecida. 

Nesta situação o NASAREH sempre projetará a posição estima da nave, em linha reta. 

5.6. Como é feito o ajuste do datum do GPS ao datum da carta náutica ? 

Automaticamente. Basta manter o GPS sempre configurado em WGS-84 para que o NASAREH calcule 

o ajuste automaticamente, se necessário. 

5.7. Como enviar waypoints e rotas do NASAREH para o GPS (Garmin e Furuno) ? 

Pela ausência de uma padronização, esta funcionalidade está disponível somente para determinados 

modelos de GPS da Garmin e da Furuno. 

Selecione a opção “Arquivo” na Barra de Menu, e depois a opção “Enviar Derrotas e Waypoints do PC 

para o GPS”.  

Ao abrir a janela de transferência de dados, configure-a conforme o desejado e clique no botão 

“Inicia”.  

Sempre verifique também as instruções que aparecerão no seu GPS, pois não há um padrão. 

5.8. Como transferir waypoints e rotas do GPS (Garmin e Furuno) para o NASAREH ? 

Pela ausência de uma padronização, esta funcionalidade está disponível somente para determinados 

modelos de GPS da Garmin e da Furuno. 

Selecione a opção “Arquivo” na Barra de Menu, e depois a opção “Carregar Derrotas e Waypoints do 

GPS para o PC”.  

Ao abrir a janela de transferência de dados, configure-a conforme o desejado e clique no botão 

“Inicia”.  

Sempre verifique também as instruções que aparecerão no seu GPS, pois não há um padrão. 

5.9. Como transferir um rastro de um GPS Garmin para o NASAREH ? 

Pela ausência de uma padronização, esta funcionalidade está disponível somente para determinados 

modelos de GPS Garmin. 

Selecione a opção “Arquivo” na Barra de Menu, e depois a opção “Carregar Rastro do GPS para o PC”.  

Ao abrir a janela de transferência de dados, clique no botão “Inicia”.  

Sempre verifique também as instruções que aparecerão no seu GPS, pois não há um padrão. 
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6. Cartas Náuticas Digitais e Eletrônicas 

6.1. O que é uma carta náutica digital raster ? 

É um arquivo digital que contém uma imagem de carta náutica, georeferenciada. Isso significa que 

qualquer ponto da carta é identificado por uma latitude e uma longitude. Estes arquivos são 

identificados pela extensão “.kap”. Exemplo de nome de um arquivo de carta náutica digital raster: 

1_1.KAP 

A imagem de uma carta náutica digital raster oficial é uma réplica de uma carta náutica de papel 

oficial. 

Tudo o que se vê numa carta náutica digital raster, como água, terra, boias, luzes e profundidades, faz 

parte de uma imagem única, digitalizada. Não há camadas de dados em cartar digitais raster e, por 

isso, sistemas de navegação não são capazes de identificar objetos nelas. 

A identificação de objetos numa carta digital raster é meramente visual, pelo olho humano. 

6.2. O que é uma carta náutica eletrônica vetorial ? 

É um arquivo composto por diversas camadas de dados que, quando sobrepostas, produzem a 

imagem de uma carta náutica, mais agradável e menos poluída, visualmente, do que uma carta digital 

raster. 

Numa carta vetorial, objetos como água, terra, boias, luzes e profundidades, podem ser reconhecidos 

e identificados individualmente por qualquer software preparado para tal, como o NASAREH. 

Nas cartas eletrônicas vetoriais é possível fazer um controle de exibição das suas camadas. 

6.3. Qual é o formato de cartas digitais raster suportado pelo NASAREH ? 

O NASAREH suporta cartas náuticas digitais raster no formato NOAA/BSB, que é o formato oficial 

adotado pela Marinha do Brasil para as cartas digitais raster brasileiras.  

Todas as versões do NASAREH suportam este formato de carta. 

6.4. É possível encomendar a confecção de uma carta não disponível, no formato digital raster ? 

Sim, consulte-nos sobre como isso pode ser feito. 

6.5. Quais são os formatos de cartas eletrônicas vetoriais suportados pelo NASAREH ? 

Somente a versão AXV do NASAREH suporta o uso de cartas eletrônicas vetoriais, além de também 

suportar as cartas digitais raster. Todas as demais versões do NASAREH suportam somente cartas 

digitais raster. 

Os formatos de cartas eletrônicas vetoriais suportados pelo NASAREH AXV são: DENC e S-63 ( o 

formato S-63 vêm a ser o formato S-57 criptografado e protegido). 

O formato S-63 é sempre o formato oficial de cartas adotado por todos os países. 

O formato DENC não é oficial, mas há disponibilidade deste formato para todo o mundo. 
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6.6. Como as cartas náuticas digitais e eletrônicas são fornecidas ? 

O fornecimento é feito através de arquivos digitais, gravados em dispositivos de armazenamento 

digital, como um CD, ou simplesmente através de um link para download. 

No site da marinha do Brasil é possível fazer o download individual de todas as cartas náuticas digitais 

raster produzidas por ela. 

Opcionalmente, a Cash poderá fornecer conjuntos de cartas raster oficiais da Marinha do Brasil, 

atualizadas e já agrupadas por região (Norte/Nordeste/Sudeste/Sul) ou por hidrovias disponíveis. 

Consulte-nos para saber as condições de fornecimento. 

6.7. Como se dá o licenciamento das cartas digitais e eletrônicas ? 

Todas os arquivos de cartas náuticas digitais raster produzidas pela Marinha do Brasil são 

disponibilizados gratuitamente através do website da própria Marinha do Brasil. 

Já o licenciamento das cartas náuticas vetoriais eletrônicas, é cobrado individualmente. Para cada 

computador no qual se desejar instalar uma carta eletrônica vetorial, será necessário comprar uma 

licença. 

O licenciamento das cartas oficiais (S-63) expira 12 meses após o seu fornecimento (a sua utilização é 

interrompida) e, por isso, necessita de renovação periódica para uso contínuo, sem interrupções. 

Durante o período de vigência do licenciamento, atualizações são fornecidas gratuitamente. 

O licenciamento das cartas não oficiais (DENC) não expira 12 meses após o seu fornecimento (a sua 

utilização não é interrompida), mas após este prazo perde o direito às atualizações gratuitas caso não 

haja uma renovação por um novo período de 12 meses.  

6.8. Como instalar/desinstalar cartas náuticas digitais raster ? 

As cartas digitai raster não precisam ser “instaladas” mas apenas copiadas para uma pasta de onde 

serão lidas e catalogadas pelo NASAREH.  

Utilize os recursos do próprio Windows para criar pastas, se desejado, e realizar as cópias das cartas. 

Consideraremos que o NASAREH tenha sido instalado no drive C (padrão) do seu computador e, por 

isso, o usaremos nos exemplos que se seguem. Caso o NASAREH tenha sido instalado em uma unidade 

diferente (drive D por exemplo), basta utilizá-la em substituição ao drive padrão. 

Qualquer pasta pode ser criada e/ou utilizada, mas nós sugerimos o uso da pasta 

C:\Nasareh\Cartas\Raster , já existente na estrutura de instalação do NASAREH, como repositório de 

cartas náuticas digitais raster. 

Se forem copiadas cartas de regiões distintas, sugerimos a criação de subpastas para uma melhor 

organização das cartas.  

Supondo, por exemplo, que se tenha todas as cartas das regiões sul e sudeste do Brasil, sugerimos 

criar pastas conforme abaixo, copiando cada conjunto de cartas para a sua pasta correspondente: 

  C:\Nasareh\Cartas\Raster\Sul 

  C:\Nasareh\Cartas\Raster\Sudeste 

Esta separação de cartas digitais raster em diferentes pastas é apenas uma sugestão. Nada impede 

que todas as cartas digitais raster sejam copiadas para uma mesma pasta. 
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Para desinstalar uma carta digital raster basta excluí-la da pasta na qual ela estiver localizada. Utilize 

as ferramentas do próprio Windows realizar as exclusões. 

Estas pastas são o que o NASAREH chama de diretórios de cartas. 

6.9. Como instalar/desinstalar cartas náuticas eletrônicas vetoriais ? 

Há um aplicativo chamado Gerenciador de Cartas, que acompanha as versões AXV e AXH do NASAREH, 

próprio para instalar/desinstalar cartas náuticas eletrônicas vetoriais. 

Este aplicativo possui um manual de operação próprio. Consulte o manual do Gerenciador de Cartas e 

veja as instruções de como instalar e desinstalar cartas deste formato. 

6.10. Como configurar o NASAREH para utilizar as cartas náuticas instaladas ? 

Uma vez que as cartas náuticas desejadas já tenham sido instaladas, é preciso configurar o NASAREH 

para montar o atlas (catálogo) de cartas a ser utilizado por ele. 

Clique no botão  da Barra de Ferramentas. A janela abaixo se abrirá. 

  

Na aba Abrir Carta desta janela é exibida uma lista contendo todas as cartas que compõem o catálogo 

de cartas corrente do NASAREH. Logo acima da listagem é possível ver a quantidade total de cartas 

contida na lista (no exemplo acima a quantidade é 122). 

Ao clicar sobre uma carta da lista, as informações sobre a carta são automaticamente exibidas na área 

de informações lateral, ao lado da lista. 
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Clique no botão  para acessar a janela exibida abaixo, através de qual se faz a 

seleção dos diretórios de cartas que irão compor o catálogo de cartas. 

 

Todos os diretórios cadastrados e que irão compor o catálogo de cartas do NASAREH, aparecerão no 

quadro à direita, intitulado Diretórios cadastrados. 

Dê um duplo clique sobre um diretório para visualizar seus subdiretórios, caso existam. 

Para cadastrar um diretório, selecione o diretório desejado clicando sobre ele (o mesmo ficará 

destacado em azul) e depois clique no botão . Feito isso o diretório escolhido aparecerá na lista 

de diretórios cadastrados. 
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Por isso, para adicionar o diretório de cartas eletrônicas vetoriais ao catálogo de cartas (caso a sua 

versão do NASAREH comporte o uso de cartas eletrônicas vetoriais), selecione e adicione esta pasta 

C:\Nasareh\Cartas\7CB à lista de diretórios cadastrados. 

O diretório padrão utilizado para a instalação de cartas eletrônicas vetoriais é o 

C:\Nasareh\Cartas\7CB, e por isso o utilizamos no exemplo acima. 

Para remover um diretório cadastrado, da lista que compõe o catálogo de cartas, basta clicar sobre ele 

no quadro intitulado Diretórios cadastrados e depois clicar no botão . 

Para confirmar e finalizar as operações de cadastramento/descadastramento de diretórios, clique no 

botão “Ok”. Para finalizar sem salvar as operações realizadas, basta clicar no botão “Cancela”. 

6.11. Como abrir uma carta náutica desejada ? 

Clique no botão  da Barra de Ferramentas. A janela abaixo se abrirá. 

  

Na aba Abrir Carta desta janela é exibida uma lista contendo todas as cartas que compõem o catálogo 

de cartas corrente do NASAREH. Logo acima da listagem é possível ver a quantidade total de cartas 

contida na lista (no exemplo acima a quantidade é 122). 

Ao dar um clique simples sobre uma carta da lista, a mesma será selecionada e as informações sobre a 

carta serão automaticamente exibidas na área de informações lateral, ao lado da lista de cartas. Para 

abrir a carta seleciona, basta clicar no botão “Abre”. 

A outra forma de se abrir uma carta é simplesmente dando um duplo clique sobre uma carta da lista. 
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6.12. Como obter a latitude/longitude de um ponto da carta ? 

Basta mover o cursor do mouse para o ponto desejado e observar as coordenadas do cursor no canto 

inferior esquerdo da janela da carta. O rumo e a distância da nave ao cursor também são exibidos. 

 

6.13. Como exibir as coordenadas do cursor (ponteiro) do mouse em UTM ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Exibir -> Cursor em UTM  para ativar/desativar esta exibição. 

 

6.14. Como arrastar a imagem de uma carta náutica ? 

Quando se arrasta a imagem de uma carta náutica, todos os objetos plotados sobre a carta também se 

movem junto, acompanhando o deslocamento da carta, já que todos são georeferenciados. 

A carta pode ser arrastada utilizando-se o mouse ou o teclado. 

Para arrastar a carta através do teclado, basta utilizar as teclas de setas.     

Para arrastar a carta através do mouse, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em qualquer 

ponto da carta e movimentar o mouse mantendo o botão pressionado. 

6.15. O que é o omniview ? 

É uma janela que apresenta uma visão completa, em miniatura, da carta náutica que estiver sendo 

exibida na tela principal do NASAREH. A área da carta que estiver sendo exibida na tela principal do 

NASARE, estará demarcada, na janela omniview, por um retângulo vermelho. 

Para exibir/ocultar a janela omniview, clique no botão , localizado na Barra Superior de Botões. 

6.16. Como mover a carta através do omniview ? 

Uma vez que a janela do omniview esteja sendo exibida, clique em qualquer ponto dentro da janela 

omniview para que o ponto clicado se torne o centro da tela e também do retângulo vermelho, que 

representa a área da carta exibida na janela da carta. 

O comportamento do omniview pode ser diferente quando utilizado com algumas cartas náuticas 

eletrônicas vetoriais, podendo não exibir o retângulo vermelho.  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

37 
 

 

6.17. Como aplicar zoom em uma cara náutica ? 

Existem 4 ações básicas de zoom sobre uma carta náutica: 

- Zoom + 

- Zoom – 

- Escala 

- Janela 

O Zoom + pode ser realizado de 3 formas diferentes: 

- Através do teclado (tecla End) 

- Através do scroll do mouse (rodinha do mouse)  

- Ativando a função Zoom +, seja através do Menu Flutuante ou do botão “Zoom” da Barra de 

Ferramentas 

A função Zoom +, quando ativada, faz com que o símbolo do ponteiro do mouse se transforme em 

uma cruz. A partir daí, cada clique com o botão esquerdo do mouse funcionará como um nível a 

mais de zoom. Para desativar a função Zoom +, basta dar um clique com o botão direito do mouse. 

O Zoom - pode ser realizado de 3 formas diferentes: 

- Através do teclado (tecla Home) 

- Através do scroll do mouse (rodinha do mouse)  

- Ativando a função Zoom -, seja através do Menu Flutuante ou do botão “Zoom” da Barra de 

Ferramentas 

A função Zoom -, quando ativada, faz com que o símbolo do ponteiro do mouse se transforme em 

uma cruz. A partir daí, cada clique com o botão esquerdo do mouse funcionará como um nível a 

menos de zoom. Para desativar a função Zoom -, basta dar um clique com o botão direito do 

mouse. 

O acesso ao zoom por Escala se dá através do Menu Flutuante ou do botão “Zoom” da Barra de 

Ferramentas. Uma vez selecionada esta opção, o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em 

uma cruz. A partir daí, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a carta náutica para que a 

janela de mudança de escala seja exibida. Depois disso basta alterar e escala vigente digitando um 

novo valor ou arrastando a barra de rolagem da janela. Para encerrar a função, fechar a janela no X. 
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O acesso ao zoom por Janela se dá através do Menu Flutuante ou do botão de Zoom da Barra de 

Ferramentas. A ideia é que o operador possa desenhar um retângulo sobre a carta, indicando a região 

que ele deseja visualizar (funciona sempre como um zoom +).  

Uma vez selecionada esta opção, o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma cruz. A 

partir daí, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre um ponto da carta náutica, manter o 

botão pressionado e mover o mouse até o outro ponto que será o vértice oposto ao primeiro ponto. A 

região demarcada pelo contorno do retângulo será a área de zoom. 

6.18. O que é a escala de exibição de uma carta ? 

Corresponde à distância entre o centro da tela e o topo ou base da janela da carta. 

6.19. Como encontrar outras cartas que contenham uma determinada coordenada ? 

Clique com o botão direito do mouse sobre o ponto da carta referente à coordenada desejada. 

Quando a janela do Menu Flutuante se abrir, selecione a opção “Outras Cartas Aqui”. 

Todas as cartas, do seu catálogo de cartas, que contenham a coordenada do ponto clicado, serão 

listadas em ordem de escala. Para abrir qualquer uma destas cartas, basta clicar sobre a carta na lista. 
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6.20. Como fazer com que a imagem da carta ocupe a tela inteira ? 

Selecione a opção “Exibir” na Barra de Menu, e depois a opção “Tela Inteira”. 

Neste modo de exibição todos as janelas, menus e botões serão ocultos, e um novo botão será exibido 

no canto superior esquerdo da tela. 

Para retornar ao modo normal de exibição, clique no botão  

6.21. Como consultar as propriedades de uma carta náutica ? 

Clique com o botão direito do mouse sobre qualquer ponto da carta náutica para abrir o Menu 

Flutuante. 

Ao selecionar a opção “Propriedades”, uma janela contendo as propriedades da carta se abrirá. 

6.22. Como exibir uma grade (linhas de latitude e longitude) sobre uma carta náutica ? 

Para exibir/ocultar a grade de latitude/longitude sobre cartas náuticas raster, selecione “Exibir” na Barra 
de Menu e marque/desmarque a opção “Grid (linhas de lat/lon)”. 

A exibição da grade lat/lon sobre cartas náuticas vetoriais é controlada através da aba “Vetorial” da janela 
“Opções”. 

6.23. Como remover, de uma única vez, todos os objetos plotados sobre uma carta náutica ? 

Clique no botão  da Barra de Objetos e depois confirme a operação. 
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6.24. Como salvar a imagem de uma carta náutica em um arquivo bitmap ? 

Clique no botão  da Barra de Ferramentas. A janela abaixo se abrirá. 

  

Após selecionar a carta desejada (somente cartas digitais raster), clique no botão 

.  

Não é possível gerar arquivos bitmap (extensão “.bmp”) a partir de arquivos de cartas eletrônicas 

vetoriais. 

Uma nova janela se abrirá exibindo o nome e o local de gravação do arquivo a ser gerado. Clique no 

botão “Salvar” para confirmar a operação. 
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6.25. Como imprimir e/ou salvar a imagem da tela em um arquivo bitmap ? 

O acesso a este recurso pode ser feito através do botão  da Barra de Ferramentas ou através 

do Menu Flutuante, opção “Imprime”. Em ambos os casos será exibida a janela abaixo. 

   

Todo arquivo de tela gerado será gravado na pasta C:\NASAREH e terá o nome “chart.bmp”. 

A optar por áreas de tela, a opção “imprime (windows)” estará disponível. Se assinalada, após a 

geração haverá a opção de visualizar e imprimir o arquivo gerado.  

Já os arquivos gerados para cartas inteiras, terão como nome o número da carta e a extensão “.bmp”, 

também na pasta C:\NASAREH. 

A opção de geração de carta com borda só terá efeito para cartas que contiverem bordas visíveis. 

6.26. Como funciona a opção “auto carta” ? 

A configuração do “auto carta” é feita na aba “Principal” da janela “Opções”, que é acessada através 

do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser configurada através do Menu 

Flutuante / “Opções”. 

Quando ativada, faz a troca automática de carta durante uma navegação, quando a posição da nave 

sair da área coberta pela carta que estiver sendo exibida na tela. 

Se o “emenda cartas” estiver ativado, o “auto carta” se torna inoperante, mesmo que esteja ativado. 

6.27. Como funciona a opção “auto carta rolagem” ? 

A configuração do “auto carta rolagem” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é acessada 

através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser configurada através do Menu 

Flutuante / “Opções”. 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH trocará de carta automaticamente sempre que se 

movimentar(rolar) a imagem da carta e a imagem da carta “acabar”, na tela. Se o “emenda cartas” 

estiver ativado, o “auto carta rolagem” se torna inoperante, mesmo que esteja ativado. 

Para gerar uma imagem igual ao conteúdo da tela, 

selecione a opção “a tela”. 

Para gerar uma imagem mais abrangente do que a 

exibida na tela, selecione a opção “tela c/ zoom” (-) e 

depois defina o nível de zoom desejado (2:1 , 4:1, 8:1, 

etc). Marque a opção “zoom wpt” se desejar que os 

waypoints plotados sobre a cartas sofram uma 

redução menor de tamanho. 

Para gerar uma imagem da carta náutica inteira, 

selecione a opção “a carta”. 

Clique no botão “Gera” para executar a geração do 

arquivo com a de imagem. 
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6.28. Como funciona a opção “consulta objetos com mouse” ? 

A configuração do “consulta objetos com mouse” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é 

acessada através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. 

Quando esta opção estiver ativada, ao passar o ponteiro do mouse sobre um objeto (waypoint, área, 

texto, ícone, alvo, nave, etc), o ponteiro do mouse se transformará numa mão e possibilitará o clique 

para visualizar e/ou editar as propriedades do objeto. 

Caso contrário, ao passar o mouse sobre um objeto, nada ocorrerá. 

A nossa recomendação de uso é de que esta opção esteja sempre ativada. 

6.29. Como funciona a opção “emenda cartas” ? 

A configuração do “emenda cartas” é feita na aba “Principal” da janela “Opções”, que é acessada 

através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser configurada através do Menu 

Flutuante / “Opções”. 

Com esta opção ativada, o NASAREH realiza a emenda automática de cartas. Imagens de cartas 

adjacentes são exibidas de forma concatenada, como se fossem uma única carta. 

Recomendamos que esta opção esteja sempre ativada. 

6.30. Como funciona a opção “melhor carta” ? 

A configuração do “melhor carta” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é acessada 

através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH ficará verificando a posição corrente da nave e trocará de 

carta automaticamente sempre que houver uma carta de MAIOR ESCALA disponível. 

6.31. Como funciona a opção “mostra barra de escala” ? 

A configuração do “mostra barra de escala” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é 

acessada através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. 

Quando esta opção está ativada, uma barra de escala é exibida na parte inferior esquerda da janela da 

carta, que serve como orientação de comprimento visual da carta. 

O comprimento da barra irá variar de acordo com o nível de zoom aplicado à carta, mas será sempre 

inferior à metade do comprimento total da janela da carta. Por isso a barra de escala poderá 

representar diferentes valores de milhas náuticas (1M, 10M, 100M, 1000M, etc).  
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6.32. Como funciona a opção “sempre 1:1” ? 

A configuração do “sempre 1:1” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é acessada através 

do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH mantém a imagem da carta sempre em proporção 

original. Nessa situação teremos a melhor qualidade de imagem da carta. Sempre que uma carta é 

aberta, a imagem aparece em escala 1:1. 

6.33. Como funciona a opção “movimento relativo” ? 

A configuração do “movimento relativo” é feita na aba “Principal” da janela  “Opções”, que é acessada 

através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser configurada através do Menu 

Flutuante / “Opções”. 

Quando esta opção estiver ativada e a nave estiver navegando, a nave permanecerá parada no mesmo 

ponto da tela e todo o restante (carta, objetos, alvos, etc) é que se deslocará em relação à ela. 

Já se esta opção estiver desativada, a nave é que deslocará sobre a tela (carta e objetos permanecerão 

parados). Os alvos também se deslocarão caso as suas posições mudem. 

6.34. Como centralizar na tela, um ponto da carta ? 

Através do Menu Flutuante (abertura com o botão direito do mouse), clique na opção “Centraliza 

Ponto”. 

O ponteiro do mouse passará a ter a forma de uma cruz. Posicione o centro da cruz sobre o ponto da 

carta que deseja centralizar e clique com o botão esquerdo do mouse. Feito isso a imagem da carta 

será reposicionada e o ponto clicado passará a ser o centro da tela. 

6.35. Como destacar objetos pertencentes às cartas eletrônicas vetoriais ? 

Através do menu flutuante (abertura com o botão direito do mouse) e clique na opção “Highlight 

Objeto”. 
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Na nova janela que se abrirá, selecione as classes de objetos a serem destacadas e depois clique no 

botão “Highlight”. Feito isso os objetos das classes selecionadas passarão a ser exibidos com um 

círculo azul ao redor deles. Por padrão, as classes relacionadas a perigos a navegação, como por 

exemplo OBSTRN (obstruções), já estarão previamente selecionadas. 

 

Para cancelar o destaque de objetos, marque a opção "esconde" presente nesta mesma janela. 

As classes vetoriais podem ser consultadas em www.s-57.com.  

 

  

http://www.s-57.com/
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7. A Nave 

7.1. O que é a Nave ? 

Nave é termo utilizado para se referir à própria embarcação, que está fazendo uso do NASAREH como 

ferramenta de navegação e cuja posição é obtida pelo GPS utilizado por ela. 

A Nave é a referência para a sua navegação através do NASAREH.  

Quando utilizado em modo de posicionamento por GPS, o NASAREH plotará a Nave na sua posição 

real e atual sobre a carta náutica, e a manterá atualizada enquanto houver sinal de GPS. 

7.2. Como localizar e centralizar a Nave na tela ? 

Caso a Nave saia da sua área de visão ou haja dúvidas sobre a sua localização, é possível solicitar a 

centralização da Nave na tela do NASAREH com um simples clique do mouse. 

Há duas formar de centralizar a Nave na tela. A primeira e mais simples é clicando sobre o botão 

 da Barra de Ferramentas. A segunda é clicando sobre a opção “Centraliza Posição” no Menu 

Flutuante (para abrir o Menu Flutuante clique com o botão direito do mouse sobre qualquer ponto da 

carta). 
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7.3. Como acessar e quais são as propriedades da Nave ? 

As propriedades da nave são configuradas através da janela “Propriedades da Nave”. Para acessar esta 

janela basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo da Nave ou sobre o botão 

 , localizado no canto direito da Barra de Ferramentas. 

Na aba “Geral” há o Nome da embarcação, o Contato e um campo de comentário, que exibe a 

data/hora de abertura do NASAREH. 

Também há as medidas (raios) dos círculos de distância da Nave. Serão até 2 círculos com o centro na 

posição corrente da nave (lat/lon). Os círculos acompanham a nave em seu deslocamento. 

Informações sobre o símbolo vetorial da Nave e as suas configurações, estão contidas nos itens 

seguintes deste manual. 

 

A aba “Posição” da Nave contém a sua latitude e longitude, o seu Rumo, a sua Velocidade, o 

comprimento do seu Extensor de rumo e o Modo de Posicionamento da Nave. 
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7.4. Que tipos de símbolos existem para a Nave ? 

A Nave pode ser representada por símbolos desenhados e pré-definidos, ou por um símbolo vetorial 

(somente nas versões AXP, AXV e AXH), que é desenhado pelo próprio NASAREH com base nos 

parâmetros vetoriais informados. 

Esta configuração é feita na aba “Geral” da janela “Propriedades da Nave”. 

Os símbolos desenhados e pré-definidos estão disponíveis em lista de escolha. Para selecionar um 

símbolo desta lista, basta clicar sobre ele, que ficará destacado por uma barra azul. 

 

Quando configurado o símbolo vetorial, este é plotado em escala em relação à carta náutica.  

Veja também como configurar o símbolo vetorial para a Nave. 

7.5. O que é símbolo orientado ? 

Se esta opção estiver marcada, o símbolo da nave será plotado com a proa apontando para o rumo 

corrente da nave (caso o símbolo da nave possua orientação de proa). 

Se esta opção não estiver marcada, o símbolo da Nave será plotado conforme a sua imagem original. 

Esta configuração é feita na aba “Geral” da janela “Propriedades da Nave”. 

7.6. O que é símbolo protegido ? 

Se esta opção estiver marcada, o símbolo da nave é plotado sobre um pequeno círculo cheio, cuja 

função é limpar a imagem da carta em volta do símbolo, proporcionando a sua melhor visualização. 

Esta configuração é feita na aba “Geral” da janela “Propriedades da Nave”. 
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7.7. Como configurar o símbolo vetorial para a Nave ? 

Somente as versões AXP, AXV e AXH aceitam a configuração de símbolo vetorial para a Nave. 

Primeiramente marque a opção “símbolo vetorial”, na aba “Geral” da janela “Propriedades da Nave”. 

Em seguida clique no botão ,à direita da opção “símbolo vetorial”. 

Uma nova janela se abrirá, onde alguns parâmetros deverão ser configurados. 

 

7.8. O que é e onde configurar o extensor de rumo da Nave ? 

É uma linha de projeção no tempo do rumo da nave. É utilizado para prever em que ponto a nave 

estará se mantiver a velocidade atual decorridos X segundos.  

Sua configuração é feita na aba “Posição” da janela “Propriedades da Nave”. 

 

  

Sobre a Nave deverão ser informados: 

- Boca (largura) 

- Comprimento 

- Offset da antena do GPS 
   (deslocamento em relação ao centro da Nave) 

Ao finalizar clique no botão “Atualiza”. 

Quando configurada para ser exibida com 

símbolo vetorial, a Nave passa a ser exibida 

em escala em relação à carta náutica, a partir 

de uma determinada escala da carta. 
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7.9. Como configurar o modo de posicionamento da Nave ? 

Quando a posição da Nave estiver sendo obtida por um GPS, o modo de posicionamento da Nave 

deverá ser configurado para “GPS”. 

Esta configuração é feita na aba “Posição” da janela “Propriedades da Nave”. 

Nesta situação, a posição (latitude e longitude), o rumo e a velocidade da Nave serão obtidos do GPS. 

Quando não houver um GPS conectado ao computador do NASAREH, o modo de posicionamento 

configurado deverá ser o “Fixo”, exceto quando se desejar fazer uma navegação estimada (simulada). 

Neste caso o Modo de Posicionamento deverá ser “Estimado” (ver próximo item deste manual). 

 

7.10. Como configurar e realizar uma navegação estimada (simulada) ? 

Esta configuração é feita na aba “Posição” da janela “Propriedades da Nave”. 
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Para fazer uma navegação em modo simulado, a configuração do “Modo de Posicionamento Nave” 

deverá ser “Estimado” e os campos Rumo e Velocidade deverão ser preenchidos com os valores 

desejados. 

A partir daí a posição da nave será constantemente atualizada considerando estes parâmetros.  

A velocidade da nave na simulação será sempre igual à que foi informada para este parâmetro. Caso 

queira alterá-la, mesmo durante a navegação estimada, basta alterar o valor do parâmetro. 

Utilize as teclas “J” e “K” para manobrar a Nave, alterando o seu rumo para a esquerda e direita, 

respectivamente. 

7.11. Como manter a nave fixa em um ponto da tela durante a navegação ? 

Isso é chamado de “movimento relativo”, cuja configuração é feita na aba “Principal” da janela  

“Opções”, que é acessada através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser 

configurada através do Menu Flutuante / “Opções”. 

 

Quando esta opção estiver ativada e a nave estiver navegando, a nave permanecerá parada no mesmo 

ponto da tela e todo o restante (carta, objetos, alvos, etc) é que se deslocará em relação à ela. 

Já se esta opção estiver desativada, a nave é que deslocará sobre a tela (carta e objetos permanecerão 

parados). Os alvos também se deslocarão caso as suas posições mudem. 
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7.12. Como configurar a Nave para fixar o rumo para cima ? 

A configuração de “rumo p/ cima” é feita na aba “Principal” da janela “Opções”, que é acessada 

através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas. Também pode ser configurada através do Menu 

Flutuante / “Opções”. 

 

Quando esta opção estiver ativa, o NASAREH irá girar, automaticamente, a imagem do mapa, de forma 

a manter o curso atual da nave para cima na tela (proa para cima). Assim, pode-se ter uma visão 

orientada dos acidentes geográficos. 

Para que isso ocorra, também é necessário que a velocidade da nave seja igual ou superior à 

velocidade de corte, definida na aba “Limites” da janela “Opções”. 

Esta preferência de navegação é muito utilizada em navegação interior (hidrovias). 
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7.13. Como fazer a predição de posições da nave ? 

Clique com botão direito do mouse sobre o símbolo da nave para abrir a Janela de Propriedades da 

Nave. 

Na aba “Posição” desta janela existem dois parâmetros que deverão ser informados para que as 

predições sejam calculadas e exibidas sobre a carta náutica: 

- número de predições a serem projetada 

- intervalo de tempo (em minutos) entre as predições 
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Outros dois parâmetros utilizados no cálculo das predições são a velocidade e a direção da corrente 

marítima, configuráveis na aba “Corrente” da Janela de Propriedades da Nave. 

A velocidade e direção da corrente podem ser informados manualmente ou serem inferidos 

automaticamente de sentenças VHW. 

 

Por fim temos um último parâmetro que é a Taxa de Guinada (RoT), expressa em graus por minuto. 

O RoT pode ser configurado para ser um valor digitado (manual), calculado por diferença de sucessivos 

rumos ou lido da sentença NMEA VDO, caso o NASAREH esteja recebendo sentenças AIS da própria 

nave.  

Para configurar a forma de atualização do RoT clique no botão    e acesse a janela “Atualização do 

RoT”. 
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Como resultado destas configurações o NASAREH apresentará as predições da nave, conforme pode 

ser visto no exemplo abaixo. 
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8. Waypoints  

8.1. O que é um waypoint ? 

É um ponto geográfico que se deseja atingir. Pode ser individual ou pertencer a uma rota. 

8.2. O NASAREH possui um limite máximo de waypoints criados ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de waypoints. O limite é dado apenas pela capacidade de 

memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

8.3. Como criar um waypoint ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 
2. Para ativar o modo de criação de waypoints, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão 

. 
3. Também é possível ativar o modo de criação de waypoints através do Menu Flutuante (Menu 

Flutuante -> Criar -> Waypoint) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar -> 
Waypoint). 

4. Uma vez ativado o modo de criação de waypoints, o ponteiro do mouse passará a ter o formato de 
uma cruz 

5. Posicione o ponteiro do mouse sobre o ponto desejado da carta e dê um clique com o botão esquerdo. 
6. Feito isso um waypoint terá sido criado neste ponto. 
7. Outros waypoints podem ser criados consecutivamente, clicando-se em outros pontos da carta. 
8. Para desativar o modo de criação de waypoints basta clicar com o botão direito do mouse. 

8.4. Como remover um waypoint plotado sobre uma carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do waypoint 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Nesta situação, clique com o botão direito do mouse 

4- Um menu flutuante se abrirá 

5- Clique na opção “Remove este ponto” 

 

Também é possível remover um waypoint através da janela “Lista de Waypoints”, selecionando o 

waypoint na lista e clicando no botão “Remove”. 
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8.5. Como remover, de uma única vez, todos os waypoints plotados sobre uma carta ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Objetos -> Limpar -> Waypoints  e depois confirme a operação. 

 

Também é possível remover todos os waypoints de uma única vez  através da janela “Lista de 

Waypoints”, clicando no botão “Limpa” e depois confirmando a operação. 

8.6. Quais são as propriedades de um waypoint ? 

▪ Nome (ao ser criado receberá um número sequencial, que poderá ser alterado pelo conteúdo desejado) 
▪ Comentário livre (data/hora de criação do waypoint como conteúdo automático inicial) 
▪ Posição (latitude/longitude), com botão para abrir janela de edição das coordenadas geográficas 
▪ Raio de chegada (definido em milhas náuticas, quilômetros ou metros, conforme a configuração do 

NASAREH) 
▪ Máximo XTE (desvio de rota máximo) 
▪ Opção mostra raio (exibe ou não o raio de chegada do waypoint) 
▪ Opção mostra símbolo (exibe ou não o símbolo do waypoint) 

▪ Símbolo alternativo de representação do waypoint (botão reset volta ao símbolo original ) 

Para visualizar/editar as propriedades de um waypoint, basta clicar com o botão esquerdo do mouse 

sobre ele para ter acesso à janela “Propriedades do Waypoint”, conforme a imagem abaixo. 
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8.7. Como editar as coordenadas geográficas de um waypoint ? 

Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o waypoint para ter acesso à janela “Propriedades do 

Waypoint”. É possível editar as coordenadas de latitude e longitude diretamente nesta janela, no 

formato padrão apresentado, ou fazê-lo através da janela “Editor de Ponto”. 

Para abrir a janela “Editor de Ponto” clique no botão  . Através desta janela há diversas opções 

para se definir as coordenadas de um waypoint. 

1- Por latitude e longitude (em graus, graus-minutos ou graus-minutos-segundos).  

2- Por UTM (neste caso atente para seleção correta da zona correspondente a localização do 

waypoint).  

3- Por deslocamento em relação à posição corrente, informando distância e rumo para 

deslocamento. 

Ao se atribuir um valor em um dos formatos, o sistema calcula os conteúdos nos demais. 

        

8.8. Como alterar a posição de um waypoint, arrastando-o sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do waypoint 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT 

4- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse 

5- Arraste, movimentando o mouse, o símbolo do waypoint até a nova posição desejada 

6- Libere a tecla SHIFT e o botão esquerdo do mouse 

7- As coordenadas lat/lon da nova posição serão atribuídas automaticamente ao waypoint 
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8.9. O que é o raio de chegada de um waypoint ? 

É a distância mínima a partir da qual deve soar o alarme de chegada a um determinado waypoint.  

Se, por exemplo, definirmos o raio de chegada de um waypoint como “1”, durante uma navegação, 

quando a nave atingir 1 milha/Km/m (conforme a unidade de medida atribuída) de distância do 

waypoint, soará o alarme de chegada e o sistema considerará que o waypoint foi atingido. 

As imagens abaixo exemplificam um waypoint com a exibição de raio e sem a exibição de raio. 

      

8.10. O que é o máximo XTE de um waypoint ? 

 

Numa rota/derrota de navegação, consideram-se  linhas imaginárias de rumo que interligam os 

waypoints que compõem a rota (o NASAREH exibe essas linhas), conforme mostrado na figura abaixo. 

 

Cada waypoint possui um Máximo XTE (ou simplesmente XTE -veja a lista de acrônimos) atribuído, e 

cada waypoint pode ter um XTE diferente dos demais. 

Máximo XTE de um waypoint significa o afastamento máximo permitido, durante uma navegação, da 

Nave em relação à linha que liga o waypoint imediatamente anterior a ele. 

Durante a navegação de cada trecho de uma rota, o NASAREH exibe um “canal de navegação” 

tracejado, com base no XTE do waypoint de destino do trecho, conforme se vê na imagem a seguir. 
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Durante a navegação para um waypoint, o XTE é constantemente avaliado e, caso a nave ultrapasse os 

limites do canal virtual (ultrapasse o XTE), um alarme soará e uma mensagem de “Máximo XTE 

ultrapassado” será exibida na base da tela, caso a opção “Alarmes” do sistema esteja ativada. 

 

8.11. O que é um waypoint “em memória” ? 

Todos os waypoints plotados pelo NASAREH são os que estão carregados na memória do computador. 

Isso significa que todo waypoint, quando criado, fica, automaticamente, em memória. Os waypoints 

gravados em arquivos, quando carregados pelo NASAREH, também ficam em memória. 

8.12. Como listar todos os waypoints que estão em memória ? 

A visualização da listagem com todos os waypoints em memória é feita através da janela “Lista de 

Waypoints”, que pode ser carregada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista -> Waypoints 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Waypoints 
3. Barra Lateral de Botões -> Waypo -> Lista 
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8.13. Como imprimir a lista de todos os waypoints em memória ? 

Primeiro visualize a lista com todos os waypoints em memória e depois clique no botão “Imprime”. 

8.14. Como localizar e visualizar um waypoint plotado sobre a carta náutica ? 

Primeiro visualize a lista com todos os waypoints em memória. Depois clique sobre a linha do 

waypoint que deseja visualizar e depois no botão “Visualiza”. 

O waypoint escolhido será visualizado no centro da tela. 

8.15. Como carregar, para a memória do computador, waypoints salvos em arquivos ? 

Recomendamos que a gravação e o carregamento de objetos (waypoint é um tipo de objeto) no 

NASAREH sejam sempre realizados através de Hipercartas (arquivos de Hipercartas), que 

normalmente contém um conjunto de objetos, e não somente um objeto. 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

Para abrir uma Hipercarta, siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
3. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
4. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 
 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

 

Também é possível gravar e carregar objetos em arquivos, de forma individual, mas isso NÃO é 

recomendado por ser mais trabalhoso e porque os nomes dos arquivos podem não corresponder 

exatamente aos nomes atribuídos aos objetos. 

Os waypoints, quando armazenados individualmente, também deverão ser carregados 

individualmente.  

O carregamento individual de waypoints é feito através da janela “Lista de Waypoints”, que pode ser 

chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Waypoints 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Waypoints 
3. Barra Lateral de Botões -> Waypo -> Lista 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione o waypoint que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um duplo clique 
sobre o waypoint desejado. Arquivos de waypoint possuem extensão “.wpt”. 

Feito isso a waypoint será carregado, plotado e constará da lista de waypoints da janela “Lista de 
Waypoints”. 
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8.16. Como salvar um conjunto de waypoints ? 

O salvamento coletivo de waypoints em um arquivo é feito por meio de uma Hipercarta. 

Em uma Hipercarta podem ser salvos, simultaneamente, diferentes tipos de objetos (waypoints, rotas, 

áreas, textos, etc), que formam um cenário de trabalho. 

Para salvar waypoints em uma Hipercarta siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, marque a opção “Waypoints” 
3. Caso deseje adicionar outros itens à Hipercarta, basta marcá-los também 
4. Se desejar que que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
5. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
6. Clique no botão “Salva” 
7. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 

 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

 

8.17. Como salvar um waypoint (individualmente) ? 

Lembramos, mais uma vez, que a gravação de arquivos individuais de objetos (waypoint é um tipo de 

objeto) não é recomendada.  

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

A gravação de um waypoint em um arquivo individual de waypoint é feita através da janela “Lista de 

Waypoints”, que pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Waypoints 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Waypoints 
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3. Barra Lateral de Botões -> Waypo -> Lista 

Clique sobre a linha do waypoint que deseja gravar e depois no botão “Salva”. 

Uma nova janela se abrirá, possibilitando a edição do nome já sugerido pelo sistema para o arquivo de 

waypoint a ser gravado. Para confirmar a gravação, clique no botão “Salvar” 

Por padrão, os arquivos de waypoints são gravados na pasta C:\Nasareh\Data\Waypoints 

8.18. Como criar um waypoint a partir de um outro waypoint existente ? 

Clique com o botão direito do mouse sobre um waypoint existente. No menu flutuante que surgirá, 

clique na opção “Outro a partir desse”. 

 

Na janela que se abrirá, informe os dados solicitados (distância e rumo do novo waypoint em relação 

ao waypoint clicado) e depois clique no botão “Cria wpt(s)”.  

Para criar múltiplos waypoints basta informar o número de repetições desejado no campo “Repete”. 

Neste caso as condições de criação serão replicadas e aplicadas sobre cada novo waypoint criado. 

 

8.19. O que é um waypoint MOB (Man Over Board) ? 

MOB, cujo significado em português é “Homem ao Mar”, é um waypoint utilizado para resgates de 

pessoas ou até mesmo objetos que tenham caído ao mar. 

8.20. Como criar um waypoint MOB ? 

Sua criação se dá exclusivamente através do botão , localizado na base da Barra Lateral de 

Botões.  

Tão logo se tenha a informação de homem ao mar, deve-se clicar neste botão para que um waypoint 

de nome MOB seja criado na exata posição (lat/lon) na qual a Nave se encontrar. 
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A partir daí o NASAREH entrará em modo “navegação”, caso ainda não esteja, e direcionará a sua 

navegação para este waypoint, a fim de que o resgate seja feito. 

Se necessário, as coordenadas do waypoint MOB podem ser editadas manualmente para indicarem 

uma posição mais correta. 

8.21. Como criar um waypoint em UTM ? 

1. Selecione a opção “Objetos” na Barra de Menu 
2. Depois selecione “Criar” e  “Waypoint UTM” 

 

 

3. Preencha os campos com as informações em UTM e o nome do waypoint 
4. Clique no botão “Cria” 
5. Pronto, o waypoint terá sido criado no local definido 

 

Um waypoint criado a partir de coordenadas em UTM é um waypoint como outro qualquer e terá 

também as suas coordenadas em lat/lon, calculadas automaticamente a partir das suas coordenadas 

em UTM.  
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9. Áreas 

9.1. Que tipos de áreas existem no NASAREH ? 

As áreas criadas no NASAREH podem ser poligonais ou circulares. 

 

As áreas poligonais podem ser abertas ou fechadas. 

 

9.2. Existe um limite máximo de áreas criadas no NASAREH ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de áreas. O limite é dado apenas pela capacidade de memória 

instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

9.3. Existe um limite máximo de pontos numa área poligonal ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite máximo de pontos para uma área poligonal. O limite é dado 

apenas pela capacidade de memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

9.4. O que é uma área “em memória” ? 

Todos as áreas plotadas pelo NASAREH são as que estão carregadas na memória do computador. Isso 

significa que toda área, quando criada, fica, automaticamente, em memória. As áreas gravadas em 

arquivos, quando carregadas pelo NASAREH, também ficam em memória. 

  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

65 
 

9.5. Quais são as propriedades de uma área circular? 

▪ Nome 
▪ Coordenadas do centro do círculo (latitude/longitude) 
▪ Raio da área 
▪ Tipo de Alarme (desativado, se fora ou se dentro da área) 
▪ Atributos de apresentação (cor, tipo de traço e espessura do traço) 
▪ Atributos de preenchimento interno (nenhum, hachurado ou transparente) 
 

 

9.6. Como criar uma área circular ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 
2. Para ativar o modo de criação de Área Circular, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão 

. 
3. Também é possível ativar o modo de criação de Área Circular através do Menu Flutuante (Menu 

Flutuante -> Criar -> Área Circular) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar -
> Área Circular). 

4. Uma vez ativado o modo de criação de Área Circular, o ponteiro do mouse passará a ter o formato 
de uma cruz. 

5. Posicione o ponteiro do mouse sobre o ponto desejado da carta e dê um clique com o botão esquerdo. 
6. Feito isso o centro da área terá sido definido neste ponto. 
7. Agora mova o mouse ajustando o seu afastamento em relação ao ponto central da área. 
8. Repare que durante a movimentação do mouse, será exibido, dinamicamente, no canto inferior da 

tela, o raio da área. 
9. Para finalizar, dê um clique com o botão direito do mouse. 
10. Neste momento um menu flutuante será exibido. 
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11. Para cancelar a criação da área clique em “Cancela”. 
12. Para prosseguir com a criação da área clique em “Termina”. Neste caso uma janela se abrirá. 

 

 
 

13. Informe o nome da área e, se desejar, edite as coordenadas do ponto central e o raio da área. 
14. Também é possível definir a aparência da área (cor, tipo de traço, espessura do traço, hachurado, 

transparência e percentual de transparência).  
15. Todos os atributos da Área Circular poderão ser editados posteriormente. 
16. Pode-se, ainda, configurar alarmes para a área (veja com funcionam e como criar alarmes de áreas). 
17. Para finalizar e confirmar a criação da Área Circular, clique no botão “Ok”. 

9.7. Como alterar a posição geográfica de uma área circular ? 

Editando as suas propriedades através da janela “Edita Círculo” ou arrastando-a sobre a carta náutica. 

9.8. Como arrastar uma área circular sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse, posicionando-o sobre o seu ponto central da área circular (quando 

isso ocorrer o símbolo do ponteiro se transformará numa “mãozinha). 

2- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT do teclado. 

3- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse. 

4- Movimente o mouse, posicionando-o no novo ponto central da área circular. 

5- Libere a tecla SHIFT e também o botão esquerdo do mouse. 

6- As coordenadas lat/lon do novo ponto central serão atribuídas automaticamente à área circular. 
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9.9. Como editar as propriedades de uma área circular ? 

A edição das propriedades de uma área se dá através da janela “Edita Círculo”. 

Através desta janela é possível visualizar e alterar todas as propriedades de uma Área Circular. 

 

Veja como acessar a janela de propriedades. 

Se a área circular estiver visível na tela do NASAREH, posicione o ponteiro do mouse sobre o seu ponto 

central  (o símbolo do ponteiro se transformará numa “mãozinha) e dê um clique com o botão 

esquerdo do mouse. 

O acesso à janela de propriedades, sem precisar clicar sobre o centro da área circular, é feito através 

de uma outra janela, chamada “Lista de Áreas”. Nesta janela são listadas todas as áreas carregadas em 

memória, tanto circulares quanto poligonais. Esta janela pode ser aberta de duas formas: 

1. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Áreas  
2. Barra Lateral de Botões -> Àrea C. -> Lista 
 

 

Para acessar a janela de propriedades a partir da janela “Lista de Áreas”, clique sobre a linha da lista 

que representa a área circular desejada e depois clique no botão “Edita”. 
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9.10. Quais são as propriedades de uma área poligonal? 

▪ Nome 
▪ Pontos constituintes (lat/lon) 
▪ Tipo de Alarme (desativado, se fora ou se dentro da área) 
▪ Atributos de apresentação (cor, tipo de traço e espessura do traço) 
▪ Atributos de preenchimento interno (nenhum, hachurado transparente ou sólido) 
▪ Perímetro 
▪ Área total  
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9.11. Como criar uma área poligonal ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 
2. Para ativar o modo de criação de Área Poligonal, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o 

botão . 
3. Também é possível ativar o modo de criação de Área Poligonal através do Menu Flutuante (Menu 

Flutuante -> Criar -> Área Poligonal) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar 
-> Área Poligonal). 

4. Uma vez ativado o modo de criação de Área Poligonal, o ponteiro do mouse passará a ter o formato 
de uma cruz. 

5. A partir daí, cada clique com o botão esquerdo do mouse sobre a carta náutica registrará um ponto 
(vértice) da área poligonal. 

6. Durante o processo de criação, uma janela cinza no canto inferior esquerdo da tela mostrará o 
comprimento e o rumo do último ponto registrado em relação à posição corrente do ponteiro do 
mouse, assim como o perímetro acumulado desde o primeiro ponto até o ponteiro do mouse, 
passando pelos pontos intermediários já marcados. 

7. Para finalizar, dê um clique com o botão direito do mouse. 
8. Neste momento um menu flutuante será exibido. 

 

 
 

9. Para cancelar a criação da área clique em “Cancela”. 
10. Para prosseguir com a criação da área clique em “Termina”. Neste caso uma janela se abrirá. 
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11. Informe o nome da área e, se desejar, edite as coordenadas dos pontos. 
12. Também é possível definir a aparência da área (cor, tipo de traço, espessura do traço, hachurado, 

transparência e percentual de transparência).  
13. Todos os atributos da Área Poligonal poderão ser editados posteriormente. 
14. Pode-se, ainda, configurar alarmes para a área (veja com funcionam e como criar alarmes de áreas). 
15. Para finalizar a criação da Área Poligonal, basta fechar a janela de atributos. 

9.12. Como criar uma área poligonal por coordenadas ? 

A criação de uma área poligonal por coordenadas é utilizada quando não se deseja marcar os pontos 

da área com o mouse, mas apenas informar as coordenadas de cada ponto ou extraí-las de waypoints 

existentes em memória.  

Este processo de criação é mais trabalhoso e só realmente vale a pena ser utilizado quando já se tem 

todos os pontos da área a ser criada, representados por waypoints em memória, pois é possível 

extrair/importar as coordenadas desses waypoints. 

Para ativar a criação de uma área poligonal por coordenadas siga o seguinte caminho: 

Barra de Menu -> Objetos -> Criar -> Área Poligonal por Coordenadas. 

 

Quando a janela acima se abrir, há dois caminhos a seguir: 

1. Criar ponto por ponto através do botão “Novo Pt”. 
2. Criar pontos através da extração de coordenadas de waypoints existentes em memória. 

Para extrair coordenadas de waypoints, deve-se clicar no botão “Extrai Coords.” 

Neste caso a janela abaixo se abrirá. 
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Selecione os waypoints desejados, transferindo-os para o quadro “Coordenadas selecionadas”. 

É fundamental que a ordem dos waypoints na lista de coordenadas selecionadas seja a mesma 

desejada para a sequência dos pontos da área. 

É possível inverter a ordem das coordenadas selecionadas clicando no botão “reverte”. 

Após a escolha de todos os waypoints, clique no botão “Ok” para confirmar e retornar para a janela de 

origem. 

 

Feche a janela de propriedades da área poligonal para concluir a criação da área. 

9.13. Como arrastar um ponto de uma área poligonal sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o ponto da área desejado. 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha”. 

3- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT. 

4- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse. 

5- Arraste, movimentando o mouse, o ponto da área para a nova posição desejada. 

6- Durante esta ação o ponteiro do mouse estará representado por uma cruz vermelha. 

7- Libere a tecla SHIFT e o botão esquerdo do mouse. 

8- As coordenadas lat/lon da nova posição serão atribuídas automaticamente ao ponto da área. 
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9.14. Como editar as propriedades de uma área poligonal ? 

A edição das propriedades de uma área se dá através da janela “Edita Poligonal”. 

Através desta janela é possível visualizar e alterar todas as propriedades de uma Área Poligonal. 

 

Veja como acessar a janela de propriedades. 

Se a área poligonal estiver visível na tela do NASAREH, posicione o ponteiro do mouse sobre qualquer 

um dos seus pontos (vértices). Quando isso ocorrer  (o símbolo do ponteiro se transformará numa 

“mãozinha) dê um clique com o botão esquerdo do mouse. 

O acesso à janela “Edita Poligonal” também pode ser feito através da janela “Lista de Áreas”. Nesta 

janela são listadas todas as áreas carregadas em memória, tanto circulares quanto poligonais. Esta 

janela pode ser aberta de duas formas: 

3. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Áreas  
4. Barra Lateral de Botões -> Àrea C. -> Lista 
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Para acessar a janela de propriedades a partir da janela “Lista de Áreas”, clique sobre a linha da lista 

que representa a área circular desejada e depois clique no botão “Edita”. 

9.15. Como funciona um alarme de área ? 

Existem dois tipos de alarmes de área. 

• Um que alarmará quando a Nave e/ou um Alvo estiver(em) dentro da área. 

• Outro que alarmará quando a Nave e/ou um Alvo estiver(em) fora da área. 

 

O alarme de cada área deverá ser configurado individualmente. 

Não é possível criar alarmes para áreas poligonais abertas (somente poligonais fechadas e circulares). 

Pode haver diversos alarmes de áreas ativos simultaneamente. 

Quando houver alarme(s) ativo(s), o NASAREH ficará em estado de vigilância para indicar a ocorrência 

de qualquer alarme configurado. 

9.16. Como se criar um alarme de área ? 

1- Abra a janela de propriedades da área desejada. 

2- Marque o tipo de alarme desejado. 

3- Assinale nave e/ou alvo para disparo do alarme. 
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9.17. Como remover um ponto de uma área poligonal ? 

1- Mova o cursor até o ponto da área desejado 
2- O símbolo do ponteiro do mouse se transformará numa “mãozinha” 
3- Clique com o botão direito do mouse 
4- Um menu flutuante surgirá na tela 
5- Escolha a opção “Remove este ponto” 

 

Feito isso o ponto imediatamente anterior e o ponto imediatamente posterior ao ponto removido, 

serão unidos por uma nova linha de ligação, para compor o novo formato da área poligonal, sem o 

ponto removido. 

Se isso for feito sobre o ponto central de uma área circular, a mesma será removida. 

9.18. Como remover uma área poligonal ou circular, da carta náutica ? 

1- Mova o cursor até qualquer ponto pertencente à área que se deseja remover. 
2- O símbolo do ponteiro do mouse se transformará numa “mãozinha”. 
3- Clique com o botão direito do mouse. 
4- Um menu flutuante surgirá na tela. 
5- Escolha a opção “Remove todos pontos”. 

 

Feito isso a área terá sido inteiramente removida. 

Também é possível remover uma área através da janela “Lista de Áreas”, selecionando a área na lista e 

clicando no botão “Remove”. 

9.19. Como remover, de uma única vez, da memória, todas as áreas ? 

Na Barra de Menu, selecione a opção “Objeto”, em seguida a opção “Limpar” e depois a opção 

“Áreas”. 

Também é possível remover todos as áreas de uma única vez  através da janela “Lista de Áreas”, 

clicando no botão “Limpa” e depois confirmando a operação. 
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9.20. Como listar todas as áreas que estão em memória ? 

A visualização da listagem com todas as áreas em memória é feita através da janela “Lista de Áreas”, 

que pode ser carregada de quatro formas distintas: 

4. Menu Flutuante -> Lista -> Áreas 
5. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Áreas 
6. Barra Lateral de Botões -> Área C. -> Lista 
7. Barra Lateral de Botões -> Área P. -> Lista 

 

9.21. Como localizar e visualizar uma área plotada sobre a carta náutica ? 

Primeiro abra a lista com todas as áreas em memória. Depois clique sobre a linha da lista que 

contenha a área desejada e, em seguida, no botão “Visualiza”. 

A área escolhida será visualizada no centro da tela. 

9.22. Como carregar, para a memória do computador, áreas salvas em arquivos ? 

Recomendamos que a gravação e o carregamento de objetos (áreas circulares e poligonais são tipos 

de objetos) no NASAREH sejam sempre realizados através de Hipercartas (arquivos de Hipercartas), 

que normalmente contém um conjunto de objetos, e não somente um objeto. 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

Para abrir uma Hipercarta, siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
3. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
4. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 
 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 
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Também é possível gravar e carregar objetos em arquivos, de forma individual, mas isso NÃO é 

recomendado por ser mais trabalhoso e porque os nomes dos arquivos podem não corresponder 

exatamente aos nomes atribuídos aos objetos. 

Áreas, quando armazenadas individualmente, também deverão ser carregadas individualmente, assim 

como qualquer outro tipo de objeto. 

O carregamento individual de áreas é feito através da janela “Lista de Áreas”, que pode ser chamada 

das seguintes formas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Áreas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Áreas 
3. Barra Lateral de Botões -> Área P. -> Lista 
4. Barra Lateral de Botões -> Área C. -> Lista 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione a área que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um duplo clique 
sobre a área desejada. Arquivos de áreas possuem extensão “.zon”. 

Feito isso a área será carregada, plotada e constará na lista de áreas da janela “Lista de Áreas”. 

9.23. Como salvar um conjunto de áreas ? 

O salvamento coletivo de áreas em um arquivo é feito por meio de uma Hipercarta. 

Em uma Hipercarta podem ser salvos, simultaneamente, diferentes tipos de objetos (waypoints, rotas, 

áreas, textos, etc), que formam um cenário de trabalho. 

Para salvar áreas em uma Hipercarta siga os seguintes passos: 

8. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
9. Na janela que se abrirá, marque a opção “Área” 
10. Caso deseje adicionar outros itens à Hipercarta, basta marcá-los também 
11. Se desejar que que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
12. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
13. Clique no botão “Salva” 
14. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

77 
 

 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

9.24. Como salvar uma área (individualmente) ? 

Lembramos, mais uma vez, que a gravação de arquivos individuais de objetos (área é um tipo de 

objeto) não é recomendada.  

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

A gravação de uma área em um arquivo individual de área é feita através da janela “Lista de Áreas”, 

que pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Áreas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Áreas 
3. Barra Lateral de Botões -> Área P. -> Lista 
4. Barra Lateral de Botões -> Área C. -> Lista 

Então clique sobre a linha da área que deseja gravar e depois no botão “Salva”. 

Uma nova janela se abrirá, possibilitando a edição do nome já sugerido pelo sistema para o arquivo da 

área a ser gravada. Para confirmar a gravação, clique no botão “Salvar” 

Por padrão, os arquivos de áreas são gravados na pasta C:\Nasareh\Data\Areas 

  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

78 
 

10. Ícones 

10.1. O que é um ícone ? 

É um ponto geográfico ao qual associamos uma informação.  

10.2. Para que serve um ícone ? 

A principal finalidade do ícone é enriquecer a carta digital com referências adicionais, podendo ainda, 

associá-lo à um arquivo de conteúdo, com texto, áudio, imagem, vídeo, etc. 

Isso permite, por exemplo, que se produza uma foto ou vídeo de um determinado local, e que se crie 

um ícone naquela posição geográfica, com o vídeo ou foto associado à ele. 

Um ícone não necessita, obrigatoriamente, ter um arquivo de conteúdo associado à ele. Um ícone 

pode apenas indicar a existência de um ponto de interesse, como um restaurante, um hotel, um navio 

encalhado, um banheiro, etc. 

10.3. Há um limite máximo de ícones criados ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de ícones. O limite é dado apenas pela capacidade de 

memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

10.4. Quais são as propriedades de um ícone ? 

▪ Título(nome) 
▪ Arquivo de Conteúdo associado 
▪ Posição (latitude/longitude) 
▪ Símbolo 
▪ Fator de zoom para a exibição do símbolo sobre a carta (padrão = 100%) 

10.5. O que é o símbolo do ícone ? 

É uma pequena imagem que aparece no ponto onde foi criado o ícone e que é utilizada como uma 

metáfora para a informação do ícone. Por exemplo, o símbolo de uma máquina fotográfica para 

indicar a existência de uma foto associada ao local. 

O NASAREH dispõe de um pequena biblioteca de ícones disponíveis para uso, organizadas por temas. 

10.6. O que é o conteúdo do ícone ? 

É um arquivo associado ao ícone. É utilizado para criar referências e enriquecer uma carta náutica. 

O conteúdo pode ser qualquer tipo de arquivo: texto, planilha, som, vídeo, etc.  

10.7. Como visualizar o conteúdo de um ícone ? 

Quando se clica sobre o símbolo de um ícone, o NASAREH solicita ao Windows a abertura daquele tipo 

de arquivo. Caso o Windows possua um aplicativo apto e associado à abertura daquele tipo de 

arquivo, a abertura do arquivo ocorrerá automaticamente. 
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10.8. Como criar um ícone ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 
2. Para ativar o modo de criação de ícones, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão 

. 
3. Também é possível ativar o modo de criação de ícone através do Menu Flutuante (Menu Flutuante -

> Criar -> Ícone) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar -> Ícone). 
4. Uma vez ativado o modo de criação de ícone, o ponteiro do mouse passará a ter o formato de uma 

cruz (para cancelar o modo de criação de ícone, clique com o botão direito do mouse). 
5. Posicione o ponteiro do mouse sobre o ponto desejado da carta e dê um clique com o botão esquerdo. 
6. Feito isso um ícone terá sido criado neste ponto e a janela “Propriedades do ícone” terá sido aberta 

automaticamente para que se possa informar o nome, o conteúdo e o símbolo do ícone. 
7. Clique no botão “Ok” para confirmar a criação do ícone ou no botão “Cancela” para cancelar. 

10.9. Como alterar a posição geográfica de um ícone ? 

Editando as suas propriedades através da janela “Propriedades do ícone” ou arrastando-o sobre a 

carta náutica. 

10.10. Como mudar a posição de um ícone, arrastando-o sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do ícone 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT 

4- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse 

5- Arraste, movimentando o mouse, o símbolo do ícone até a nova posição desejada 

6- Libere a tecla SHIFT e o botão esquerdo do mouse 

7- As coordenadas lat/lon da nova posição serão atribuídas automaticamente ao ícone 

10.11. Como editar as propriedades de um ícone ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do ícone 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Clique com o botão direito do mouse 

4- No menu flutuante que surgirá, clique em “Propriedades” 

 
5- A janela “Propriedades do Ícone” se abrirá 
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10.12. Como remover um ícone plotado sobre uma carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do ícone 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Nesta situação, clique com o botão direito do mouse 

4- Um menu flutuante se abrirá 

5- Clique na opção “Remove” 

 

Também é possível remover um ícone através da janela “Lista de Ícones”, selecionando o ícone na lista 

e clicando no botão “Remove”. 
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10.13. Como remover, de uma única vez, todos os ícones plotados sobre uma carta ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Objeto  ->  Limpar  ->  Ícones. 

Também é possível remover todos os ícones de uma única vez através da janela “Lista de Ícones”, 

clicando no botão “Limpa” e depois confirmando a operação. 

10.14. O que é um ícone “em memória” ? 

Todos os ícones plotados pelo NASAREH são os que estão carregados na memória do computador. Isso 

significa que todo ícone, quando criado, fica, automaticamente, em memória. Os ícones gravados em 

arquivos, quando carregados pelo NASAREH, também ficam em memória. 

10.15. Como listar todos os ícones que estão em memória ? 

A visualização da listagem com todos os ícones em memória é feita através da janela “Lista de Ícones”, 

que pode ser carregada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista -> Ícones 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Ícones 
3. Barra Lateral de Botões -> Ícone -> Lista 

 

10.16. Como imprimir a lista de todos os ícones em memória ? 

Primeiro abra a lista com todos os ícones em memória. Depois clique no botão “Imprime”. 

10.17. Como localizar e visualizar um ícone plotado sobre a carta náutica ? 

Primeiro abra a lista com todos os ícones em memória. Depois clique sobre a linha do ícone que deseja 

visualizar e, em seguida, no botão “Visualiza”. 

O ícone escolhido será visualizado no centro da tela. 
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10.18. Como carregar, para a memória do computador, ícones salvos em arquivos ? 

Recomendamos que a gravação e o carregamento de objetos (ícone é um tipo de objeto) no NASAREH 

sejam sempre realizados através de Hipercartas (arquivos de Hipercartas), que normalmente contém 

um conjunto de objetos, e não somente um objeto. 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

Para abrir uma Hipercarta, siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
3. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
4. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 

 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

 

Também é possível gravar e carregar objetos em arquivos, de forma individual, mas isso NÃO é 

recomendado por ser mais trabalhoso e porque os nomes dos arquivos podem não corresponder 

exatamente aos nomes atribuídos aos objetos. 

Os ícones, quando armazenados individualmente, também deverão ser carregados individualmente.  

O carregamento individual de ícones é feito através da janela “Lista de Ícones”, que pode ser chamada 

de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Ícones 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Ícones 
3. Barra Lateral de Botões -> Ícone -> Lista 

 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione o ícone que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um duplo clique 

sobre o ícone desejado. Arquivos de ícones possuem extensão “.icn”. 

Feito isso o ícone será carregado, plotado e constará da lista de ícones da janela “Lista de Ícones”. 
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10.19. Como salvar um conjunto de ícones ? 

O salvamento coletivo de ícones em um arquivo é feito por meio de uma Hipercarta. 

Em uma Hipercarta podem ser salvos, simultaneamente, diferentes tipos de objetos (ícones, 

waypoints, rotas, áreas, textos, etc), que formam um cenário de trabalho. 

Para salvar ícones em uma Hipercarta siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, marque a opção “Ícones” 
3. Caso deseje adicionar outros itens à Hipercarta, basta marcá-los também 
4. Se desejar que que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
5. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
6. Clique no botão “Salva” 
7. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 

 

 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 
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10.20. Como salvar um ícone (individualmente) ? 

Lembramos, mais uma vez, que a gravação de arquivos individuais de objetos (ícone é um tipo de 

objeto) não é recomendada.  

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

A gravação de um ícone em um arquivo individual de ícone é feita através da janela “Lista de Ícones”, 

que pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Ícones 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Ícones 
3. Barra Lateral de Botões -> Ícone -> Lista 

Então clique sobre a linha do ícone que deseja gravar e depois no botão “Salva”. 

Uma nova janela se abrirá, possibilitando a edição do nome já sugerido pelo sistema para o arquivo de 

ícone a ser gravado. Para confirmar a gravação, clique no botão “Salvar” 

Por padrão, os arquivos de ícones são gravados na pasta C:\Nasareh\Data\Icones 
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11. Textos 

11.1. O que é um texto ? 

É simplesmente um texto que será plotado sobre a carta, normalmente para indicar o nome de um 

local.  

11.2. Há um limite máximo de textos criados ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de textos. O limite é dado apenas pela capacidade de 

memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

11.3. Quais são as propriedades de um texto ? 

▪ Texto (nome a ser exibido) 
▪ Propriedades da fonte do texto 
▪ Opções de exibição 
▪ Alinhamento do texto 
▪ Ângulo de rotação do texto 
▪ Posição (latitude/longitude) 

 

 

11.4. Como criar um texto ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 
2. Para ativar o modo de criação de texto, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão    

. 
3. Também é possível ativar o modo de criação de ícone através do Menu Flutuante (Menu Flutuante -

> Criar -> Texto) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar -> Texto). 
4. Uma vez ativado o modo de criação de ícone, o ponteiro do mouse passará a ter o formato de uma 

cruz (para cancelar o modo de criação de ícone, clique com o botão direito do mouse). 
5. Posicione o ponteiro do mouse sobre o ponto desejado da carta e dê um clique com o botão esquerdo. 
6. Feito isso um ícone terá sido criado neste ponto e a janela “Propriedades do Texto” terá sido aberta 

automaticamente para que se possa informar o nome e os demais atributos do texto. 
7. Clique no botão “Ok” para confirmar a criação do ícone ou no botão “Cancela” para cancelar. 
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11.5. Como alterar a posição geográfica de um texto ? 

Editando as suas propriedades através da janela “Propriedades do Texto” ou arrastando-o sobre a 

carta náutica. 

11.6. Como mudar a posição de um texto, arrastando-o sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do texto 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT 

4- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse 

5- Arraste, movimentando o mouse, o símbolo do texto até a nova posição desejada 

6- Libere a tecla SHIFT e o botão esquerdo do mouse 

7- As coordenadas lat/lon da nova posição serão atribuídas automaticamente ao texto 

11.7. Como editar as propriedades de um texto ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do ícone 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Clique com o botão esquerdo do mouse 

4- A janela “Propriedades do Texto” se abrirá 

 

  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

87 
 

11.8. Como remover um texto plotado sobre uma carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do texto 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Nesta situação, clique com o botão direito do mouse 

4- Um menu flutuante se abrirá 

5- Clique na opção “Remove” 

 

Também é possível remover um ícone através da janela “Lista de Textos”, selecionando o texto na lista 

e clicando no botão “Remove”. 

 

11.9. Como remover, de uma única vez, todos os textos plotados sobre uma carta ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Objetos  ->  Limpar  ->  Textos. 

Também é possível remover todos os ícones de uma única vez através da janela “Lista de Textos”, 

clicando no botão “Limpa” e depois confirmando a operação. 

11.10. O que é um texto “em memória” ? 

Todos os textos plotados pelo NASAREH são os que estão carregados na memória do computador. Isso 

significa que todo texto, quando criado, fica, automaticamente, em memória. Os textos gravados em 

arquivos, quando carregados pelo NASAREH, também ficam em memória. 
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11.11. Como listar todos os textos que estão em memória ? 

A visualização da listagem com todos os ícones em memória é feita através da janela “Lista de Textos”, 

que pode ser carregada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista -> Textos 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Textos 
3. Barra Lateral de Botões -> Texto -> Lista 

 

11.12. Como imprimir a lista de todos os textos em memória ? 

Primeiro abra a lista com todos os textos em memória.  

Depois clique no botão “Imprime”. 

11.13. Como localizar e visualizar um texto plotado sobre a carta náutica ? 

Primeiro abra a lista com todos os textos em memória.  

Então clique sobre a linha do texto que deseja visualizar e depois no botão “Visualiza”. 

O texto escolhido será visualizado no centro da tela. 
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11.14. Como carregar, para a memória do computador, textos salvos em arquivos ? 

Recomendamos que a gravação e o carregamento de objetos (texto é um tipo de objeto) no NASAREH 

sejam sempre realizados através de Hipercartas (arquivos de Hipercartas), que normalmente contém 

um conjunto de objetos, e não somente um objeto. 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

Para abrir uma Hipercarta, siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
3. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
4. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 

 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

Também é possível gravar e carregar objetos em arquivos, de forma individual, mas isso NÃO é 

recomendado por ser mais trabalhoso e porque os nomes dos arquivos podem não corresponder 

exatamente aos nomes atribuídos aos objetos. 

Os textos, quando armazenados individualmente, também deverão ser carregados individualmente.  

O carregamento individual de textos é feito através da janela “Lista de Textos”, que pode ser chamada 

de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Textos 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Textos 
3. Barra Lateral de Botões -> Texto -> Lista 

 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione o arquivo de texto que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um 

duplo clique sobre o arquivo texto desejado. Arquivos de textos possuem extensão “.ant”. 

Feito isso o texto será carregado, plotado e constará da lista de textos da janela “Lista de Textos”. 
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11.15. Como salvar um conjunto de textos ? 

O salvamento coletivo de textos em um arquivo é feito por meio de uma Hipercarta. 

Em uma Hipercarta podem ser salvos, simultaneamente, diferentes tipos de objetos (textos, ícones, 

waypoints, rotas, áreas, etc), que formam um cenário de trabalho. 

Para salvar ícones em uma Hipercarta siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, marque a opção “Textos” 
3. Caso deseje adicionar outros itens à Hipercarta, basta marcá-los também 
4. Se desejar que que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
5. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
6. Clique no botão “Salva” 
7. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 

 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 
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11.16. Como salvar um texto (individualmente) ? 

Lembramos, mais uma vez, que a gravação de arquivos individuais de objetos (texto é um tipo de 

objeto) não é recomendada.  

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio 

recomendado para se salvar e carregar de objetos. 

A gravação de um texto em um arquivo individual de texto é feita através da janela “Lista de Textos”, 

que pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Textos 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Textos 
3. Barra Lateral de Botões -> Texto -> Lista 

Então clique sobre a linha do texto que deseja gravar e depois no botão “Salva”. 

Uma nova janela se abrirá, possibilitando a edição do nome já sugerido pelo sistema para o arquivo de 

texto a ser gravado. Para confirmar a gravação, clique no botão “Salvar” 

Por padrão, os arquivos de textos são gravados na pasta C:\Nasareh\Data\Texts 
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12. Rotas ou Derrotas 

12.1. O que é uma rota ou derrota ? 

É um conjunto ordenado de waypoints. O primeiro waypoint representa o ponto de partida da rota. O 

último waypoint representa o ponto de chegada. Entre o waypoint de partida e o waypoint de 

chegada pode-se ter vários waypoints intermediários. 

12.2. O que é uma perna de rota ? 

É um trecho da uma rota definido por dois waypoints consecutivos, o waypoint de origem e o 

waypoint de destino. 

12.3. Existe um limite máximo de rotas criadas no NASAREH ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de quantidade de rotas. O limite é dado apenas pela 

capacidade de memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

12.4. Existe um limite máximo de waypoints por rota ? 

Não, o NASAREH em si não possui limite de waypoints por rotas. O limite é dado apenas pela 

capacidade de memória instalada e do seu dispositivo de armazenamento (disco rígido). 

12.5. Como criar uma rota ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões. 

2. Para ativar o modo de criação de Rotas, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão  

3. Também é possível acionar a criação de Rota através do Menu Flutuante (Menu Flutuante -> Criar -
> Rota) e através da Barra de Menu (Barra de Menu -> Objetos -> Criar -> Rota). 

4. Uma vez acionada a criação de Rota, o ponteiro do mouse passará a ter o formato de uma cruz. 

5. A partir daí cada clique com o botão esquerdo do mouse sobre a carta criará um waypoint da rota. 

6. Durante o processo de criação de uma rota, uma janela cinza no canto inferior esquerdo da tela 
mostrará o comprimento e o rumo do último waypoint criado em relação à posição corrente do ponteiro 
do mouse, além de mostrar o comprimento acumulado da rota desde o primeiro ponto até o ponteiro 
do mouse, passando por todos os pontos da rota já criados. 

7. Um clique com o botão direito do mouse fará surgir um menu com algumas opções autoexplicativas. 
 

 
 

8. Será possível efetuar o cancelamento da operação de criação da rota (“Cancela”) ou cancelar 
somente o último ponto criado (“Cancela último ponto”). 
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9. Também será possível centralizar um ponto da carta náutica na tela (“Centraliza Ponto”). O novo 
centro da tela será o ponto onde estava o ponteiro do mouse no momento do clique com o botão 
direito. Este recurso poderá ser utilizado quando a rota ultrapassar os limites da carta exibidos na 
tela. 

10. Opções de zoom também estarão disponíveis, mas o botão de rolagem do mouse é uma opção 
mais fácil de se usar e funciona a qualquer momento, sem precisar abrir o menu flutuante. 

11. Por fim, será possível concluir a criação da rota (“Termina”). Neste caso uma nova janela se abrirá, 
solicitando o nome da nova rota. 

 

 
 

12. Informe o nome da rota clique em “Ok” para confirmar ou em “Cancel” para cancelar a criação da 
rota. 

12.6. Como criar uma rota por coordenadas ? 

Na criação de rotas por coordenadas não se utiliza o mouse para a marcação dos pontos da rota.  

É preciso que todos os waypoints que irão compor a rota já estejam criados e carregados em 

memória. 

Na Barra de Menu, selecione:  Objetos  ->  Criar  ->  Rota por coordenadas. 

 

Atribua um nome para a rota e selecione os pontos que irão compô-la, marcando os waypoints 

desejados (no quadro à direita) e transferindo-os para o quadro de pontos da rota (à esquerda). 

A ordem dos pontos da rota seguirá a ordem de transferência dos waypoints. É possível marcar e 

transferir vários waypoints por vez. 

Ao terminar, clique no botão “Ok” para confirmar a criação da rota. 
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12.7. O que é uma rota “em memória” ? 

Todas as rotas plotadas pelo NASAREH são as que estão carregadas na memória do computador. Isso 

significa que toda rota, quando criada, fica, automaticamente, em memória. As rotas gravadas em 

arquivos, quando carregadas pelo NASAREH, também ficam em memória. 

12.8. Como listar todas as rotas que estão em memória ? 

A visualização da listagem com todas as rotas em memória é feita através da janela “Lista de Rotas”, 

que pode ser carregada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista -> Rotas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Rotas 
3. Barra Lateral de Botões -> Rota -> Lista 
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12.9. Como localizar e visualizar uma rota plotada sobre a carta náutica ? 

Primeiro abra a lista com todas as rotas em memória.  

Então clique sobre a linha da rota que deseja visualizar e depois no botão “Visualiza”. 

O primeiro waypoint da rota escolhida será visualizado no centro da tela. 

12.10. Como editar as propriedades de um waypoint de uma rota ? 

A edição de propriedades de um waypoint de uma rota é idêntica à edição de propriedades de um 

waypoint avulso.  

Siga o link para saber mais sobre as propriedades de um waypoint. 

Siga o link para saber como editar as coordenadas geográficas de um waypoint.  

12.11. Como visualizar e editar as propriedades de uma rota ? 

Através da janela “Edita Rota”, que pode ser acessada de duas formas: 

1- Clicando com o botão direito do mouse sobre um waypoint da rota e escolhendo a opção 

“Propriedades da Rota”. 

2- Selecionando a rota na janela “Lista de Rotas” e clicando no botão “Edita”. 

É possível reverter uma rota (inverter a ordem dos seus pontos), gerando um rota de retorno, clicando 

na tecla “Reverte”. 

A tecla “Limpa” apaga todos os pontos da rota. 

A opção “mostra todos os raios wpt” ativa ou desativa a exibição do raio de cada waypoint que faz 

parte da rota. 

12.12. Como alterar a posição de um waypoint, arrastando-o sobre a carta náutica ? 

1- Mova o ponteiro do mouse até o símbolo do waypoint 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Pressione e mantenha pressionada a tecla SHIFT 

4- Clique e mantenha clicado o botão esquerdo do mouse 

5- Arraste, movimentando o mouse, o símbolo do waypoint até a nova posição desejada 

6- Libere a tecla SHIFT e o botão esquerdo do mouse 

7- As coordenadas lat/lon da nova posição serão atribuídas automaticamente ao waypoint 
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12.13. Como inserir um waypoint em uma rota já existente? 

1- Mova o cursor até o waypoint a ser inserido na rota 
2- O símbolo do ponteiro do mouse se transformará numa “mãozinha” 
3- Clique com o botão direito do mouse 
4- Um menu flutuante surgirá na tela 
5- Escolha a opção “Adiciona a rota” 
6- Escolha a rota desejada 
7- Defina se o waypoint será inserido antes ou após o waypoint mais próximo 

 

 

 
 

Feito isso a rota será modificada conforme as escolhas feitas e as ligações entre os waypoint serão 

automaticamente refeitas pelo NASAREH. 

Outra forma de se fazer a inserção de um waypoint à uma rota é através da janela “Edita Rota”. 

Para acessar a janela “Edita Rota”, abra a janela “Lista de Rotas”, selecione a rota desejada e depois 

clique no botão “Edita”. 

Também é possível abrir a janela “Edita Rota” clicando-se com o botão direito do mouse sobre um 

waypoint da rota e escolhendo a opção “Propriedades da Rota” 

 

Na lista de waypoints da rota, clique na posição(linha) onde o waypoint será inserido. Depois disso 

selecione, na lista de waypoints avulsos, à direita, o waypoint a ser inserido na rota e clique no botão  

.  

Caso exista um waypoint na posição(linha) escolhida na lista, haverá um deslocamento de linhas para 

baixo, para que o novo waypoint seja inserido naquela posição.  
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12.14. Como remover um waypoint de uma rota ? 

8- Mova o cursor até o waypoint da rota a ser removido 
9- O símbolo do ponteiro do mouse se transformará numa “mãozinha” 
10- Clique com o botão direito do mouse 
11- Um menu flutuante surgirá na tela 
12- Escolha a opção “Remove este ponto” 

 

Feito isso o ponto imediatamente anterior e o ponto imediatamente posterior ao ponto removido, 

serão unidos por uma nova linha de ligação, para recompor a rota, sem o waypoint removido. 

Há ainda outra forma, não tão simples, de se remover um waypoint de uma rota. 

Na janela “Lista de Rotas”, selecione a rota desejada e depois clique no botão “Edita”. 

Feito isso seja aberta a janela “Edita Rota”. Também é possível abrir a janela “Edita Rota” clicando-se 

com o botão direito do mouse sobre um waypoint da rota e escolhendo a opção “Propriedades da 

Rota” 

 

Agora basta selecionar um waypoint da rota e removê-lo clicando no botão  . 

12.15. Como remover um rota inteira ? 

1- Mova o cursor até um waypoint qualquer da rota a ser removida 
2- O símbolo do ponteiro do mouse se transformará numa “mãozinha” 
3- Clique com o botão direito do mouse 
4- Um menu flutuante surgirá na tela 
5- Escolha a opção “Remove todos os pontos” 
6- Feito isso a rota será removida da memória 
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Também é possível remover um rota através da janela “Lista de Rotas”, que pode ser chamada de 

três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Rotas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Rotas 
3. Barra Lateral de Botões -> Rota -> Lista 

 

Selecione a rota que se deseja excluir e clique no botão “Remove”. 

12.16. Como remover, de uma única vez, todas as rotas carregadas em memória ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Objetos  ->  Limpar  ->  Rotas. 

Também é possível remover todos os rotas em memória de uma única vez, através da janela “Lista 

de Rotas”, bastando clicar no botão “Limpa” e depois confirmando a operação. 

12.17. Como imprimir uma rota com todos os seus waypoints ? 

Através da janela de propriedades da rota, “Edita Rota”, clicando no botão “Imprime”. 

12.18. Como salvar uma rota em uma Hipercarta? 

Em uma Hipercarta podem ser salvos, simultaneamente, diferentes tipos de objetos (ícones, 

waypoints, rotas, áreas, textos, etc), que formam um cenário de trabalho. 

Para salvar ícones em uma Hipercarta siga os seguintes passos: 
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1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, marque a opção “Rotas” 
3. Caso deseje adicionar outros itens à Hipercarta, basta marcá-los também 
4. Se desejar que que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
5. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
6. Clique no botão “Salva” 
7. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 

 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

 

12.19. Como salvar uma rota em um arquivo de rota ? 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio mais 

utilizado para se salvar e carregar de objetos, incluindo rotas. 

Entretanto, também é possível gravar arquivos individuais de rotas, conforme será descrito a seguir. 

A gravação de uma rota em um arquivo individual de rota é feita através da janela “Lista de Rotas”, 

que pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Rotas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Rotas 
3. Barra Lateral de Botões -> Rota -> Lista 

Então clique sobre a linha da rota que deseja gravar e depois no botão “Salva”. 

Uma nova janela se abrirá, possibilitando a edição do nome já sugerido pelo sistema para o arquivo 

de rota a ser gravado. Para confirmar a gravação, clique no botão “Salvar”. 

Arquivos de rotas do NASAREH possuem extensão “.rte”. 

Por padrão, os arquivos de rotas são gravados na pasta C:\Nasareh\Data\Waypoints 
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12.20. Como carregar, para a memória do computador, rotas salvas em arquivos ? 

Desde que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio mais 

utilizado para se salvar e carregar de objetos.  

Para carregar uma rota gravada numa Hipercarta, é preciso abrir a Hipercarta, seguindo os passos a 

seguir: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
3. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
4. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 

 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 

 

 

Para carregar uma rota gravada num arquivo individual de rota, acesse a janela “Lista de Rotas”, que 

pode ser chamada de três formas distintas: 

1. Menu Flutuante -> Lista - > Rotas 
2. Barra de Menu -> Objetos -> Listar -> Rotas 
3. Barra Lateral de Botões -> Rota -> Lista 

 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione o arquivo de rota que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um 

duplo clique sobre o arquivo de rota desejado. Arquivos de rotas possuem extensão “.rte”. 

Feito isso a rota será carregada, plotada e constará da lista de rotas da janela “Lista de Rotas”. 

12.21. Como controlar a aparência de uma rota ? 

Na aba “Opções” da Janela de Propriedades de uma Rota é possível definir a cor e a espessura das 

linhas da rota, do XTE e do canal ao longo da rota. 

Também é possível definir se as linhas do XTE e do canal de navegação ao longo da rota serão 

exibidas ou não. A largura do canal de navegação ao longo da rota também é definida nesta janela. 
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12.22. Como criar um canal de navegação para uma rota ? 

Na aba “Opções” da Janela de Propriedades de uma Rota é possível definir a largura de um canal de 

navegação a ser exibido ao longo da rota, a cor das linhas delimitadoras deste canal e a espessura 

dessas linhas. O controle de exibição do canal também é feito nesta janela. 

É importante frisar que o canal de navegação é utilizado somente como uma referência para a 

navegação, sem a função de alarme caso a nave cruze uma linha do canal durante a navegação. 

 

12.23. Como verificar as profundidades de uma rota ? 

Quando se está utilizando uma carta eletrônica vetorial no NASAREH, é possível fazer a verificação 

das profundidades ao longo de uma rota. Essa verificação é feita com base nas informações de 

profundidade contidas na própria carta. 

Dessa forma, sabendo a profundidade mínima necessária para a navegação, é possível saber se a 

rota é viável ou não. 

Para fazer a verificação acesse a aba “Profundidades” da Janela de Propriedades de uma Rota. 

 

Uma outra forma de verificar a viabilidade de uma rota (profundidade e objetos vetoriais próximos 

da rota), é clicar no botão “Verifica”, na aba “Rota” da Janela de Propriedades da Rota. Para mais 

detalhes siga esse link. 
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12.24. Como verificar objetos vetoriais próximos de uma rota (para segurança) ? 

Quando se está utilizando uma carta eletrônica vetorial no NASAREH, é possível fazer uma 

verificação da rota quanto à proximidade de objetos vetoriais e quanto à profundidade. 

Na aba “Rota” da Janela de Propriedades da Rota, clique no botão Verifica. Na nova janela que se 

abrirá, marque as classes de objetos que se deseja verificar, e informe a profundidade mínima 

necessária para uma navegação segura e a distância mínima de segurança em relação aos objetos 

vetoriais das classes selecionadas. 

Por padrão, as classes relacionadas a perigos a navegação, como por exemplo OBSTRN (obstruções), 

já estarão previamente selecionadas. 

Clique no botão “Verifica” para iniciar a verificação e aguarde o resultado. A grid de Resultado irá 

exibir todas as ocorrências que possam representar perigo à navegação, seja por profundidade (z) 

insuficiente ou proximidade com um objeto vetorial (indicado na grid). 

 

Clicando sobre qualquer ocorrência da grid, o ponto de risco será centralizado e destacado sobre a 

carta por um círculo amarelo. 
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13. Rastros 

13.1. O que é um rastro ? 

Um rastro representa o trajeto realizado pela nave durante uma navegação. 

Um rasto é composto por uma sequência ordenada de pontos, que registram as posições sucessivas 

assumidas pela nave durante uma navegação. 

Rastros são gravados em arquivos pelo próprio NASAREH, em tempo real de navegação, e podem ser 

carregados, visualizados e utilizados posteriormente. 

Conforme um rastro é gerado e armazenado pelo NASAREH, seus pontos são plotados sobre a carta 

náutica. 

Também é possível transferir rastros gravados por um GPS Garmin, para o NASAREH. 

13.2. Quais são as informações contidas em cada ponto de rastro gravado ? 

Cada ponto que compõe um rastro contém as seguintes informações a respeito da navegação da 

nave naquele ponto: 

▪ latitude e longitude 
▪ data e hora 
▪ velocidade 
▪ rumo 
▪ texto livre para registro de observações 
▪ profundidade (opcional) 
 
A informação de profundidade é gravada automaticamente caso o NASAREH esteja sendo utilizado 
com cartas náuticas vetoriais (a profundidade será extraída da própria carta) ou caso a nave esteja 
fazendo uso de uma sonda interligada ao NASAREH. Se as duas situações ocorrerem 
simultaneamente, será gravada a profundidades oriunda da sonda. 

13.3. Existe um limite máximo de pontos por arquivo de rastro ? 

Embora não exista um limite propriamente dito, O NASAREH trabalha com um valor padrão de 1000 

pontos por arquivo de rastro, para que os arquivos de rastros não fiquem grandes demais. 

O NASAREH criará, automaticamente, um novo arquivo de rastro caso o arquivo corrente atinja o 

limite máximo de pontos. 

Este limite é padrão para rastros gravados automaticamente mas pode ser configurado para 

gravações de rastros acionadas manualmente. 

13.4. Existe um limite máximo de pontos de rastro plotados na tela ? 

Embora não exista um limite propriamente dito, O NASAREH trabalha com um valor padrão de até 

100 pontos plotados (os 100 mais recentes) por arquivo de rastro, a fim de não prejudicar a sua 

performance. 

Este valor pode ser alterado a qualquer momento, na janela “Propriedades do Raio”. 
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13.5. Como ocorre a gravação de rastros no NASAREH ? 

A gravação de rastros no NASAREH pode ocorrer de forma manual e/ou automática (caixa-preta). 

Nas versões AXP, AXV e AXH do NASAREH, a gravação automática de rastros (caixa-preta) ocorre 

durante todo o tempo em que o NASAREH estiver em funcionamento. 

A outra possibilidade de se gravar rastros no NASAREH é por comando manual, tanto para o início 

quanto para o término de uma gravação de rastro.  

Dessa forma podem ser gravados rastros específicos, de navegações em trechos ou rotas específicos, 

com a duração desejada. 

A gravação manual de rastros funciona em qualquer versão do NASAREH. 

Aparência de um rastro gravado. 
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13.6. Quais são os critérios para a gravação de pontos de rastros ? 

Numa gravação de rastro, cada ponto é gravado conforme alguns critérios, configurados 

previamente na aba “Limites” da janela “Opções”. Estes critérios se aplicam à todas as gravações de 

rastos. 

 

Os critérios são: 

▪ intervalo de tempo máximo entre a gravação de dois pontos consecutivos 
▪ distância percorrida desde a gravação do ponto anterior 
▪ variação de rumo em relação ao ponto anterior 

 

Estes critérios podem ser combinados usando os conectores lógicos “E” ou “OU” (somente um 

deles). O mais comum, e o que recomendamos, é combiná-los com o conector lógico “OU”.  

Caso o conetor lógico selecionado tenha sido o “E”, as três condições terão que ocorrer 

simultaneamente para um novo ponto de rastro seja gravado.  

O intervalo de tempo, que é o primeiro dos 3 critérios, define o tempo máximo decorrido, em 

segundos, desde a gravação do ponto mais recente do rastro, para que um novo ponto de rastro seja 

gravado caso este intervalo de tempo seja ultrapassado. 

O segundo critério é a variação de rumo da nave desde a gravação do ponto mais recente do rastro. 

Caso esta a variação ultrapasse o valor estabelecido, um novo ponto de rastro será gravado. 

O terceiro e último critério é a variação de distância. Caso a distância entre a posição corrente da 

nave e a posição do último ponto de rastro ultrapasse a distância configurada, um novo ponto de 

rastro será gravado. 
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Outro atributo a ser configurado para os rastros é a cor dos seus pontos e das suas linhas de ligação 

entre os pontos. 

13.7. Como iniciar uma gravação manual de rastro ? 

Há duas formas de se iniciar uma gravação manual de rastro: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão  para pressioná-lo. 
 
Feito isso a gravação do rastro será iniciada imediatamente, fazendo uso das configurações 
padrões para a gravação de rastros. O nome do rastro (que é o mesmo nome do arquivo de 
rastro), será atribuído automaticamente. 
 
 

2. Na Barra de Menu, selecione: Rastro -> Grava. 
 

 
 
Feito isso a janela “Propriedades do Rastro” se abrirá e será possível alterar o nome do rastro, 
os critérios de gravação e os parâmetros de aparência do rastro antes da gravação de rastro ter 
início.  
 
Depois de feitas as alterações desejadas, clique no botão “Ok” para iniciar a gravação do rastro. 

 

 

Para um rastro já gravado, não é mais possível alterar os seus critérios de gravação e os seus 
parâmetros de aparência.  
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13.8. Como registrar um evento em um rastro ? 

O registro de eventos(ocorrências) em um rastro só é possível enquanto a gravação do rastro estiver 

em curso. 

A qualquer momento clique no botão , localizado na Barra Superior de Botões. 

 

Digite texto desejado para o evento, selecione um símbolo da lista, anexe um arquivo se desejar, e 

depois clique no botão “Adicionar”. 

Feito isso o evento será registro na posição que a nave se encontrava no momento que se clicou no 

botão “Marca”. 

Também é possível associar o ponto à uma posição qualquer desejada. Para isso marque a opção 

“pegar ponto na carta diferente da posição atual da nave”, e depois que o símbolo do ponteiro do 

mouse se transformar uma cruz, clique no ponto da carta desejado. 

Este ponto será adicionado à rota e terá o evento vinculado à ele. 

13.9. Como finalizar uma gravação de um rastro ? 

Há duas formas de se finalizar uma gravação manual de rastro: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão  para soltá-lo 
2. Na Barra de Menu, selecione: Rastro -> Termina 
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13.10. Quais são as propriedades de um rastro ? 

▪ Nome do rastro (que também é o nome do arquivo de rastro gravado) 
▪ Critérios de gravação dos pontos do rastro 
▪ Atributos de aparência do rastro 

13.11. Quais são os atributos de aparência de um rastro ? 

▪ cor do traço 
▪ estilo do traço (contínuo ou tracejado) 
▪ espessura do traço 
▪ opção de exibir somente os últimos X pontos 

O NASAREH trabalha com um valor padrão de exibição dos últimos 100 pontos do rastro, a fim de 

não prejudicar a sua performance. 

13.12. Como alterar o nome de um rastro ? 

Primeiramente o rastro deverá estar carregado em memória. 

Na janela “Propriedades do Rastro” referente ao rastro desejado, altere o nome do rastro e clique no 

botão “Renomear”. 

Há duas formas de se abrir a janela “Propriedades do Rastro”. 

1. Clicando sobre um ponto qualquer do rastro 

2. Na Barra de Menu, escolha: Rastro -> Listar Rastros 
Depois clique sobre o rastro desejado na lista e em seguida no botão “Edita” 

13.13. Como carregar no NASAREH um arquivo de rastro já salvo ? 

O carregamento de rastros gravados é feito através da janela “Lista de Rastros”, que é chamada da 

seguinte formas: 

Barra de Menu -> Rastro -> Listar Rastros 
 

Depois disso clique no botão “Carrega” e uma nova janela se abrirá. 

Selecione o arquivo de rastro que deseja carregar e clique no botão “Abrir”, ou simplesmente dê um 

duplo clique sobre o arquivo de rastro desejado. Arquivos de rastros possuem extensão “.trk”. 

Feito isso o rastro será carregado, plotado e constará da lista de rastros da janela “Lista de Rastros”. 

Caso o rastro também tenha sido gravado em uma Hipercarta, pode-se abrir a Hipercarta 

correspondente para carregá-lo. 

Siga o link para saber mais sobre Hipercartas. 
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13.14. Como listar todos os rastros carregados ? 

A lista com todos os rastros carregados no NASAREH é visualizada na janela “Lista de Rastros”, que é 

chamada da seguinte formas: 

Barra de Menu -> Rastro -> Listar Rastros 
 

 

13.15. Como localizar e visualizar um rastro carregado ? 

Primeiramente abra a janela “Lista de Rastros”, s seguinte forma: 

Barra de Menu -> Rastro -> Listar Rastros 
 

Depois selecione o rastro na lista e clique no botão “Visualiza”. 

O rastro escolhido será exibido no centro da tela. 

13.16. Como consultar a lista de pontos de um rastro ? 

Há duas formas de se consultar a lista de pontos de um rastro. 

1. Clicando sobre um ponto qualquer do rastro 

2. Na Barra de Menu, escolha: Rastro -> Listar Rastros 
Depois clique sobre o rastro desejado na lista e em seguida no botão “Edita” 
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13.17. Como imprimir a lista de pontos de um rastro ? 

Primeiramente abra a lista de pontos do rastro desejado. 

Depois clique no botão “Imprime”, defina a impressora desejada e confirme. 
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14. Hipercartas 

14.1. O que é uma Hipercarta ? 

É uma carta náutica raster ou eletrônica enriquecida com objetos georeferenciados. 

Este cenário, composto pela carta náutica e por objetos diversos, pode ser gravado pelo NASAREH 

no que chamamos de Hipercarta. 

Dessa forma é possível ter inúmeras Hipercartas gravadas, cada uma contendo um cenário distinto. 

Através do carregamento de uma Hipercarta gravada, pode-se ter, instantaneamente, a 

recomposição de um cenário previamente construído. 

Num exemplo simples, podemos ter uma Hipercarta da Baía de Guanabara, que contenha objetos 

que representem o canal de navegação, as áreas de fundeio e os berços de atracação. 

Ainda exemplificando, podemos ter uma outra Hipercarta da Baía de Guanabara, que contenha 

objetos que representem os gasodutos e os oleodutos sob ela. 

Estas Hipercartas podem ser carregadas simultaneamente ou utilizadas separadamente, 

dependendo da situação e da necessidade de uso. 

Embora o NASAREH possibilite a gravação e o carregamento de objetos de forma individual, desde 

que o conceito de Hipercartas foi introduzido no NASAREH, este passou a ser o meio recomendado 

para se salvar e carregar de objetos. 

14.2. Que itens podem compor uma Hipercarta ? 

▪ Carta 
▪ Waypoints 
▪ Rotas 
▪ Posições Estimadas 
▪ Áreas (poligonais e circulares) 
▪ Rastros 
▪ Textos 
▪ Ícones 
▪ Alvos 
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14.3. Como carregar (abrir) uma Hipercarta salva ? 

Para abrir uma Hipercarta, siga os seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Abrir Hipercarta”   
2. Ou então vá em Barra de Menu -> Arquivo -> Abrir HiperCarta 
3. Na janela que se abrirá, selecione o arquivo correspondente à Hipercarta desejada 
4. Clique no botão “Abrir” ou simplesmente dê um duplo clique sobre a Hipercarta desejada 
5. Todos os objetos contidos na Hipercarta serão carregados e plotados sobre a carta náutica 
 

Arquivos de Hipercarta são os que possuem extensão “.wka”.  

 

É possível ter várias HIPERCARTAS carregadas ao mesmo tempo no NASAREH (carrega-se uma por 

vez), formando um cenário combinado quando desejado, como se fossem diferentes camadas de 

informações (berços, fundeadouros, gasodutos, canais de navegação, etc). 
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14.4. Como salvar uma Hipercarta ? 

Para salvar uma Hipercarta em um arquivo que possa ser posteriormente carregado, siga os 

seguintes passos: 

1. Na Barra Superior de Botões, clique no botão “Salvar Hipercarta”   
2. Na janela que se abrirá, marque os itens que desejar salvar na Hipercarta 
3. Se desejar que a Hipercarta seja do tipo “automática”, marque a opção correspondente 
4. Se desejar sobrescrever o arquivo da Hipercarta já existente, marque a opção correspondente 
5. Clique no botão “Salva” 
6. Arquivos de Hipercarta são salvos, por padrão, na pasta C:\Nasareh\Data 
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14.5. Como salvar a área de trabalho ao terminar (ao fechar o NASAREH) ? 

Ao solicitar o encerramento do NASAREH, uma janela de confirmação é exibida, onde há uma opção 

para salvar a área de trabalho ao terminar a aplicação. 

A opção “salva área de trabalho ao terminar” pode ser marcada na aba “Principal” da janela 

“Opções”, para que esta seja a ação padrão sugerida no encerramento do NASAREH. 

Se esta opção estiver marcada ao se confirmar o término do NASAREH, uma Hipercarta temporária 

será automaticamente salva, contendo todos os objetos em memória (exceto os alvos). 

 

Toda vez que o NASAREH for executado, caso o encerramento anterior tenha sido com a opção 

“salva área de trabalho ao terminar” marcada, os objetos salvos desta forma serão carregados 

automaticamente. 

Funciona como uma gravação de segurança, para o caso de ter havido um esquecimento de 

gravação dos objetos. 

14.6. O que é uma Hipercarta automática ? 

Ao gravar uma Hipercarta, é possível marcar a opção “hipercarta automática” na janela de gravação. 

Feito isso, haverá um vínculo entre os objetos gravados e a carta náutica. 

Sempre que for aberta uma carta náutica e existir uma hipercarta automática correspondente, esta 

será aberta simultaneamente.  

Quando a carta for fechada (ou sair da tela), a hipercarta correspondente fechará automaticamente. 

O nome sugerido pelo NASAREH para uma Hipercarta automática a ser gravada, será sempre 

“H_”+nome da carta vinculada, e deve ser mantido desta foram. 

Se a carta 1500 estiver na tela no momento da gravação da Hipercarta automática, o nome sugerido 

para a Hipercarta será “H_1500.wka”. 

14.7. Para que serve uma Hipercarta automática ? 

▪ Criar canais de navegação (áreas) vinculados a uma carta. 

▪ Colocar avisos aos navegantes. 

▪ Não sobrecarregar a memória do computador com áreas que não estão sendo visualizadas. 

▪ Carregar automaticamente um conjunto de objetos numa carta 

▪ Guardar uma área de trabalho 
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15. Alvos AIS (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

15.1. O que são alvos ? 

São objetos móveis que representam embarcações e que o NASAREH plota sobre cartas náuticas. 

Podemos visualizar dois tipos de alvos recebidos no NASAREH: Alvos Radar e Alvos AIS.  

15.2. O que é Transceptor AIS ? 

AIS significa Automatic Identification System. É um sistema de identificação automática de 

embarcações, baseado no uso de transceptores AIS.  

O transceptor é um equipamento transmissor e receptor de mensagens de dados, na faixa de VHF 

marítimo e com raio de alcance de cerca de 40 milhas náuticas (que pode variar em função da 

potência do AIS e da qualidade e visada da antena VHF) em torno da própria embarcação.  

Embarcações podem fazer uso de dois diferentes tipos de transceptores AIS: Classe A e Classe B. 

O transceptor AIS Classe A é de uso obrigatório por todo e qualquer navio comercial. 

Embarcações que não estiverem obrigadas à utilizar um transceptor AIS, podem fazer uso do modelo 

que preferirem, se decidirem por utilizá-lo. 

O NASAREH reconhece mensagens enviadas por um transceptor AIS, o identifica como um alvo e o 

plota sobre a carta náutica com um símbolo padrão (triângulo verde). 

15.3. O que é um AIS AtoN ? 

AtoN, do inglês Aids to Navigation, significa Auxílio à Navegação. 

Este tipo de AIS costuma ser utilizado por boias de sinalização. 

O NASAREH reconhece mensagens enviadas por um AtoN, o identifica como um alvo e o plota sobre 

a carta náutica com um símbolo diferenciado (losango verde). 

15.4. Quais são as propriedades de um Alvo AIS ? 

As propriedades de um Alvos AIS são os dados que são transmitidos por um Transceptor AIS: 

  -Nome -MMSI  
  -Código de chamada -Código IMO 
  -Tipo -Situação 
   -Comprimentp -Largura 
  -Posição (lat/lon) -Velocidade  
  -Rumo -Heading 
  -Calado -Tipo de GPS 
  -Destino -Previsão chegada 
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15.5. O NASAREH é capas de receber e exibir alvos AIS ? 

Sim. O NASAREH recebe as mensagens de AIS (protocolo NMEA), as decodifica, e plota os alvos sobre 

a carta náutica. 

Em geral, o transceptor AIS da nave é conectado à uma porta serial do computador e o NASAREH é 

configurado para lê-la. O NASAREH também pode receber essas mensagens via rede de dados, 

através de uma conexão TCP/IP.  

Cada alvo recebido é representado por um triângulo verde. Dependendo da escala da carta na tela o 

alvo pode ser representado em escala, considerando o seu tamanho real (comprimento e largura), 

com o triângulo verde situado na posição da antena GPS do transceptor AIS da embarcação.  

15.6. Como visualizar as propriedades de um alvo AIS ? 

1- Posicione o ponteiro do mouse sobre o alvo desejado plotado sobre a carta 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Com o ponteiro do mouse na forma de uma “mãozinha”, clique com o botão esquerdo do mouse 

4- A janela “Propriedades do Alvo”, que contém as propriedades do alvo, exibida 

 

15.7. Como apagar um alvo da plotado sobre a carta náutica ? 

1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o alvo 
2. Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 
3. Com o ponteiro do mouse na forma de uma “mãozinha”, clique com o botão direito do mouse 
4. No menu flutuante que surgirá, escolha a opção “Remove” 
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15.8. Como apagar todos os alvos plotados sobre a carta náutica ? 

1- Na Barra de Menu, selecione:   Objetos -> Limpar -> Alvos 

2- Depois basta confirmar a operação 

3- A partir daí, novas recepções de alvos serão tratadas normalmente 

 

15.9. Como visualizar uma lista com todos os alvos ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões 

2. Clique sobre o botão   
3. A janela “Lista de Alvos” será aberta, já posicionada na aba “Perigosos” 
4. Alvos “Perigosos” são embarcações com perigo de colisão, conforme definido em “Opções” 
5. Selecione outras abas desejadas, e veja a lista completa de alvos por diferentes ordenações 
6. Marque a opção “refresh” para manter a lista atualizada em tempo real 
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15.10. Como localizar e visualizar um alvo desejado sobre a carta náutica ? 

Primeiramente abra a janela “Lista de Alvos”. 

Depois clique na aba “Por nome” para ordenar os alvos em ordem alfabética e facilitar a busca. 

Por fim, clique na linha do alvo desejado e depois no botão “Visualiza”. O alvo será centralizado na 

tela. 

15.11. O que são alvos perigosos ? 

São alvos que apresentam risco de colisão com a sua embarcação, calculado de acordo com o PMA e 

TPMA entre o alvo e a sua embarcação.  

PMA –ponto de maior aproximação entre os dois.  

TPMA –tempo para atingir o PMA. 

Em “Opções/Limites” o usuário define os valores desejados para “min PMA” e “min TPMA”. 

O NASAREH calcula em tempo real o PMA e o TPMA, após cada mensagem de posição recebida de 

alvo. O cálculo é feito considerando as velocidades e rumos de todas as embarcações naquele 

momento. 

Os alvos que apresentarem os dois valores abaixo dos estipulados em opções serão considerados 

perigosos. 
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16. Alvos Radar (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

16.1. O que são alvos ? 

São objetos móveis que representam embarcações e que o NASAREH plota sobre cartas náuticas. 

Podemos visualizar dois tipos de alvos recebidos no NASAREH: Alvos Radar e Alvos AIS.  

16.2. Quais são as propriedades de um alvo Radar ? 

▪ Nome 
▪ Posição (lat/lon) 
▪ Data/Hora 
▪ Rumo 
▪ Velocidade 
▪ Extensor de rumo 
▪ Opção alvo autônomo 
▪ Opção mostra rastro instantâneo 

16.3. O NASAREH é capaz de receber e exibir alvos de Radar ? 

Sim, mas é necessário que o Radar tenha um módulo ARPA integrado. 

O NASAREH pode receber as sentenças geradas pelo Radar por uma conexão serial ou via TCP/IP, 

conforme a disponibilidade de conexões do Radar com um computador. 

A recepção de alvos Radar no NASAREH somente está disponível nas versões AXP, AXV e AXH. 

16.4. Como apagar um alvo da plotado sobre a carta náutica ? 

5. Posicione o ponteiro do mouse sobre o alvo 
6. Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 
7. Com o ponteiro do mouse na forma de uma “mãozinha”, clique com o botão direito do mouse 
8. No menu flutuante que surgirá, escolha a opção “Remove” 

16.5. Como apagar todos os alvos plotados sobre a carta náutica ? 

4- Na Barra de Menu, selecione:   Objetos -> Limpar -> Alvos 

5- Depois basta confirmar a operação 

6- A partir daí, novas recepções de alvos serão tratadas normalmente 
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16.6. Como visualizar uma lista com todos os alvos ? 

1. Mova o ponteiro do mouse até a Barra Lateral de Botões 

2. Clique sobre o botão   

3. A janela “Lista de Alvos” será aberta, já posicionada na aba “Perigosos” 

4. Alvos “Perigosos” são embarcações com perigo de colisão, conforme definido em “Opções” 

5. Selecione outras abas desejadas, e veja a lista completa de alvos por diferentes ordenações 

6. Marque a opção “refresh” para manter a lista atualizada em tempo real 
 

 

16.7. Como localizar e visualizar um alvo desejado sobre a carta náutica ? 

Primeiramente abra a janela “Lista de Alvos”. 

Depois clique na aba “Por nome” para ordenar os alvos em ordem alfabética e facilitar a busca. 

Por fim, clique na linha do alvo desejado e depois no botão “Visualiza”. O alvo será centralizado na 

tela. 
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17. Exportação e Importação 

17.1. Onde acessar as opções de Importação / Exportação ? 

Na Barra de Menu -> Arquivo. 

 

17.2. Que tipos de exportações podem ser feitas ? 

As exportações possíveis no NASAREH serão sempre de objetos, em arquivos de três possíveis 

formatos: 

1- Pacote de Objetos (formato próprio do NASAREH) 
 

2- Arquivo padrão CSV (arquivo texto com separadores que pode ser aberto no Excel) 
 

3- Arquivo padrão XLS (planilha que pode ser aberta no Excel) 
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17.3. Como exportar objetos ? 

1- Exportando objetos no formato próprio do NASAREH 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> Exportar Objetos 

O pacote exportado ficará contido numa pasta cujo nome e o local de gravação serão definidos 

pelo usuário no momento da exportação. O nome da pasta terá sempre uma extensão “.nas”. 

Todos os objetos que estiverem carregados no NASAREH, no momento da exportação, estarão 

contidos no pacote exportado. 

Portanto, antes de efetuar uma exportação, carregue apenas os objetos que deseja exportar. 

 

2- Exportando objetos (somente waypoints) para um arquivo no formato CSV 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> Exportar Objetos para .CSV 

Defina o nome e o local de gravação do arquivo a ser exportado, e depois confirme. 

Somente waypoints (soltos ou que façam parte de rotas) serão exportados para arquivos CSV. 

Todos os waypoints carregados no NASAREH farão parte do arquivo exportado. 

 

3- Exportando objetos para um arquivo no formato CSV 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> Exportar Objetos para .XLS 

Somente waypoints (soltos ou que façam parte de rotas) serão exportados para arquivos XLS. 

Na janela que se abrirá, selecione os waypoints que deseja exportar e defina as preferências de 

exportação. 

Defina também o nome e o local de gravação do arquivo a ser exportado. 

Clique no botão “Exporta” para realizar a exportação. 
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17.4. Que tipos de importações podem ser feitas ? 

O NASAREH pode importar arquivos de dados gerados por outros sistemas ou equipamentos, desde 

que nos formatos adequados. 

As importações possíveis no NASAREH são as seguintes: 

1- Pacote de Objetos (no formato exportado pelo próprio do NASAREH) 

2- Objetos (waypoints) de um arquivo padrão CSV 

3- Shapefiles (polígonos e/ou linhas) 

4- Mapa OZI (.MAP), que será convertido para um arquivo raster (.KAP) 

5- Objetos de um arquivo padrão KML 

6- Profundidades contidas em um arquivo XYZ (lat/lon/profundidade) 

17.5. Como importar objetos ? 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> Importar Objetos 

Na janela que se abrirá, procure pelo arquivo (pasta) de objetos com extensão “.nas”. 

Clique sobre ela e depois no botão “Importa”. 

Feito isso, todos os objetos contidos neste arquivo serão carregados no NASAREH. 

17.6. Como importar Shapefile, arquivo CSV ou arquivo KML ? 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> (+ opção correspondente ao tipo de arquivo) 

Na janela que se abrirá, procure e selecione o arquivo desejado, e depois abra-o. 

Feito isso, todo o conteúdo do arquivo será carregado no NASAREH. 

17.7. Como importar profundidades XYZ ? 

Selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> Importar profundidades XYZ 

Após a escolha do arquivo desejado, informe o formato do registro XYZ no arquivo, na nova janela 

que abrir-se-á. 
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18. PMA - Ponto de Maior Aproximação (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

18.1. O que é PMA ? 

PMA (Ponto de Maior Aproximação) é o ponto de maior aproximação, projetado, da Nave em 

relação à um alvo ou à um waypoint selecionado. 

Para o cálculo do PMA em relação à um waypoint (objeto parado), o NASAREH toma por base 

somente o rumo da Nave para traçar uma linha projetada imaginária deste rumo, e obter o ponto, 

sobre esta linha imaginária, mais próximo do waypoint selecionado. A velocidade da Nave é usada 

para os cálculos do TTG (tempo para chegar ao PMA) e do ETA (data/hora de chegada ao PMA). 

Já quando calcula o PMA da Nave em relação à um alvo (objeto móvel), o NASAREH considera o 

rumo e a velocidade da Nave e do Alvo para projetar linhas imaginárias e calcular o ponto de maior 

aproximação entre ambos. 

18.2. Como funciona o Controle de PMA ? 

O Controle de PMA é uma funcionalidade que calcula e exibe, sobre a carta náutica, o PMA da Nave 

em relação ao PG, que pode ser um waypoint ou um alvo. 

Para ativar a exibição da janela “Controle de PMA”, selecione “Exibir” na Barra de Menu e depois 

marque a opção “Controle do PMA”. 

Feito isso, a janela “Controle de PMA” será exibida e possibilitará seleção do PG (ponto geográfico), 

que vem a ser o waypoint ou o alvo em relação ao qual o PMA será calculado e exibido. 

Opcionalmente, pode-se definir um raio para o PMA, que funcionará como um raio de alarme, caso a 

Nave o atinja. 

        

Na janela são exibidas várias informações a respeito do PMA e do. São elas: 

▪ Latitude do PMA 

▪ Longitude do PMA 

▪ Distância que falta para a Nave atingir o PMA  (DTG - distance to go) 
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▪ Tempo que falta para a Nave atingir o PMA  (TTG - time to go) 

▪ Hora de chegada estimada ao PMA  (ETA - estimated time of arrival) 

▪ Distância do PMA até o PG 

▪ Nome do PG selecionado 

▪ Raio de PMA 

18.3. Como cancelar a exibição do PMA ? 

Basta fechar a janela “Controle de PMA”, clicando no X localizado no seu canto superior direito. 

18.4. O que é TPMA ? 

É o tempo para que o PMA ocorra. 

No caso da janela “Controle do PMA”, equivale ao TTG.  
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19. PXY - Ponto de Referência XY (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

19.1. O que é PXY ? 

É um ponto de referência (lat/lon) sobre a carta náutica, definido pelo usuário do NASAREH, que será 

considerado pelo sistema como o centro do globo terrestre, numa divisão do mesmo em quadrantes. 

Este ponto de referência pode ser alterado a qualquer tempo e isso implicará num novo centro para 

os quadrantes, chamados de Q1, Q2, Q3 e Q4. 

As posições dos quadrantes em relação ao ponto central, que é o PXY, serão sempre as seguintes: 

   Y    

   

Q4 

    

Q1 

   

         

         

         

         

X 
       

X 
  

Q3 

    

Q2 

  

         

         

         

         

          

   
Y    

Uma vez ativada a exibição da posição em XY, a janela de navegação que exibe as coordenadas da 

posição da Nave, passará a informá-las no formato XY, juntamente com o quadrante a que se refere, 

que será aquele no qual a Nave estiver localizada. 

 

Além disso, a área de informações sobre o ponteiro do mouse, no canto inferior esquerdo da tela, 

também exibirá as coordenadas do ponteiro do mouse, em XY, conforme se vê na imagem abaixo. 

 

19.2. Quando usar o PXY ? 

O PXY é utilizado em situações em que se queira manter o sigilo sobre a posição da embarcação, 

típicas de uso militar, e por vezes também aplicada à barcos de pesca. 

Nestes casos, somente fontes restritas de interesse terão conhecimento do PXY utilizado pela Nave. 

Quando a Nave informar a sua posição em XY, somente as fontes que detém as coordenadas do PXY 

da Nave é que saberão calcular a posição real da Nave em lat/lon. 
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Ao fazerem uso do PXY, as embarcações não deverão estar com os seus respectivos transceptores 

AIS transmitindo posições, pois isso possibilitaria a identificação das suas posições, em lat/lon, 

automaticamente, por outros transceptores ou receptores AIS. 

19.3. Como configurar e ativar o PXY ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Exibir -> Posição XY  para abrir a janela abaixo. 

Edite as posições de latitude e longitude, que serão as coordenadas do PXY (Ponto de Referência XY). 

Depois de ajustadas as posições, clique no botão Ok para ativar a exibição da posição em XY. 

 

19.4. Como desativar o PXY e a exibição de coordenadas em XY ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Exibir -> Posição XY  para abrir a janela abaixo. 

Clique no botão “Cancela exibição XY”. 
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20. Piloto Automático 

20.1. Como conectar o Pilot Automático ao computador do NASAREH ? 

Normalmente o piloto automático se conecta à um computador através de uma porta de 

comunicação serial, podendo inclusive utilizar a mesma porta utilizada pelo GPS, caso o 

equipamento tenha dupla função. 

O cabo de comunicação entre o piloto automático e o computador, normalmente é produzido e 

fornecido pelo próprio fabricante do piloto automático. 

20.2. Qualquer Piloto Automático pode ser utilizado com o NASAREH ? 

De um modo geral, basta que o piloto automático possua um GPS que seja compatível com o 

protocolo NMEA 0183 e disponha de um cabo de conexão para se comunicar com o computador. 

20.3. Como configurar a interface Piloto Automático ? 

Primeiramente acesse a aba “Interfaces” da janela “Opções”. 

Caso o piloto automático esteja utilizando a mesma saída serial que o GPS, selecione “GPS” na 

configuração da Porta Serial do piloto automático. Caso contrário selecione a porta COM 

correspondente. 

Defina também os demais parâmetros existentes, conforme se vê na imagem abaixo. 
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21. Matriz de Objetos (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

21.1. O que é a Matriz de Objetos ? 

É um recurso do NASAREH que apresenta uma matriz cujas linhas e colunas contém a Nave, todos os 

alvos recebidos e todos os waypoints carregados. Todos são considerados objetos. 

Cada célula da matriz, que representa o cruzamento entre dois objetos, pode exibir uma das 

seguintes informações: 

▪ Rumo (BRG) entre os 2 objetos (do objeto da lista horizontal para o objeto da linha 

horizontal) 

▪ Distância entre os 2 objetos 

▪ PMA (ponto de maior aproximação) destes 2 objetos 

▪ TPMA (tempo para a ocorrência do PMA) destes 2 objetos 

O tipo de informação a ser mostrada nas células pode ser configurado pelo usuário do NASAREH na 

própria janela de Matriz de Objetos. 

21.2. Como visualizar a Matriz de Objetos ? 

Na Barra de Menu, selecione:   Objetos -> Matriz de Objetos   para abrir a janela abaixo. 

 

Ajuste o tamanho da janela conforme a preferência de visualização. 

Marque a opção “refresh” para que os valores exibidos na matriz sejam atualizados 

automaticamente caso os objetos se movimentem ou surjam novos objetos. 

Marque o tipo de conteúdo a ser exibido nas células, conforme descrito no item anterior. 
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22. Super Browser (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

22.1. O que é o Super Browser ? 

É um recurso do NASAREH que apresenta, organizadamente (tree view), todos os objetos 

(waypoints, rotas, ícones, etc) armazenados em arquivos e em memória.  

 

22.2. O que é um objeto em memória ? 

Todo e qualquer objeto que esteja sendo visualizado no NASAREH, está em memória.  

Isso significa que qualquer objeto gravado em arquivo, quando carregado pelo NASAREH, torna-se 

um objeto em memória. Qualquer novo objeto criado no NASAREH também estará em memória. 

22.3. Como funciona o Super Browser ? 

A janela do Super Browser é dividida em 2 partes. Do lado esquerdo da janela, são apresentados 

todos os objetos organizados por localização (disco ou memória) e tipo (waypoint, área, ícone, 

rastro, etc). O lado direito da janela mostra as propriedades de um objeto que tenha sido 

selecionado no lado esquerdo. Assim, é possível consultar as propriedades dos objetos sem ter que 

carregá-los (colocá-los em memória) antes. 

22.4. Como visualizar o Super Browser ? 

Na Barra de Menu, selecione:  Objetos -> Super Browser. 
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22.5. Como carregar um objeto gravado em disco para o NASAREH (carregar em memória) ? 

1- Selecione, na lista de objetos do Super Browser, aquele que deseja abrir. 

2-  Clique com o botão direito do mouse sobre ele. 

3- Selecione a opção “Carrega”.  

 

22.6. Como apagar um arquivo de objeto ? 

1- Selecione, na lista de objetos do Super Browser, aquele que deseja apagar. 

2-  Clique com o botão direito do mouse sobre ele. 

3- Selecione a opção “Remove”.  

22.7. Como salvar, em arquivo, um objeto que está em memória ? 

Veja, neste manual, as instruções de como gravar cada tipo de objeto e também Hipercartas.  

22.8. O remover um objeto da memória ? 

1- Posicione o ponteiro do mouse sobre o objeto a ser removido 

2- Ao fazer isso o símbolo do ponteiro do mouse se transformará em uma “mãozinha” 

3- Nesta situação, clique com o botão direito do mouse 

4- Um menu flutuante se abrirá 

5- Clique na opção “Remove” ou “Remove este ponto” ou ”Remove todos os pontos”, conforme o 

tipo de objeto. 
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23. Navegação Ortodrômica ou pelo Grande Círculo (somente no NASAREH AXP, AXV ou AXH) 

23.1. O que é navegação ortodrômica ou pelo grande círculo ? 

É a navegação segundo uma rota que representa a menor distância entre 2 pontos na superfície da 

Terra.  

O rumo muda constantemente ao longo de uma navegação ortodrômica, exceto naquelas 

navegações ao longo de um meridiano (origem e destino na mesma longitude).  

A navegação tradicional, de rumo constante, é mais longa (maior distância navegada) do que a 

navegação ortodrômica. Esta diferença se torna mais acentuada a medida que a distância entre 

origem e destino aumenta. Para pequenas distâncias (<100M) praticamente não há diferença. 

23.2. O que é aproximar a rota ortodrômica ? 

Dado que a navegação pela verdadeira rota ortodrômica requer constantes mudanças de rumo, em 

geral ela é aproximada por uma rota composta de uma série de waypoints e a cada chegada a um 

waypoint é feita uma correção no rumo. Assim, ela é aproximada por uma série de pernas de rumo 

constante. 

23.3. Como criar uma rota aproximada pelo Grande Círculo ? 

O NASAREH dispõe de um recurso que calcula gera uma rota composta de uma série de waypoints e 

que se aproxima de uma derrota ortodrômica. 

Os passos para a geração da rota são os seguintes: 

1. Crie, ou carregue, o waypoint inicial (origem) e o waypoint final (destino) da rota. 

2. Na Barra de Menu, selecione: Objetos -> Criar -> Rota Grande Círculo 

3. A janela “Cálculo da rota no Grande Círculo se abrirá” 

4. Na janela que se abrirá, selecione waypoint de origem e o waypoint de destino 

5. Atribua um nome à rota e especifique a distância entre os seus waypoints 

6. Para apenas criar os waypoints, sem criar a rota, marque a opção “só gera waypoints” 

7. Para criar os waypoints e rota desejados sobre o Grande Círculo, clique o botão “Gera” 
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24. Navegação 

24.1. Quais são os passos ativar uma navegação por uma rota ? 

1- Crie uma rota ou carregue uma rota já existente 

2- Para uma navegação orientada por GPS, cerifique-se de que haja sinal de GPS no NASAREH (o 

botão GPS, no canto superior direito da tela deverá estar na cor verde ou azul) 

3- Abra o Controle de Navegação 

4- Ative o waypoint da rota que será o primeiro destino da navegação. 

24.2. Como abrir/exibir o Controle de Navegação ? 

Caso o Controle de Navegação não esteja visível, clique no botão , localizado na Barra 

Superior de Botões. 

24.3. Para que servem os Controles de Navegação ? 

Para prover informações sobre a Nave (posição, rumo, velocidade, direção da proa, profundidade 

corrente) e sobre o waypoint ativo da rota (nome, nome da rota, distância, tempo de chegada, etc). 

24.4. Como exibir/ocultar os Controles de Navegação ? 

Na Barra Superior de Botões, pressione ou solte o botão   . 
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24.5. Quais são as janelas que compõem o Controle de Navegação ? 

  

A profundidade na posição corrente da Nave só será exibida quando estiver sendo utilizada uma 

carta náutica vetorial ou quando um arquivo XYZ estiver carregado ou quando o sistema estiver 

conectado à uma sonda. A prioridade da fonte de informação para a exibição da profundidade é:     

1- Sonda,  2- Arquivo XYZ,  3- Carta Vetorial.  

No canto superior direito da janela “Profundidade”, é exibida a fonte da informação. 

A “Correção de Profundidade” é configurada na aba “Vetorial” da janela “Opções (figura abaixo). O 

seu conteúdo será exibido na janela “Ajuste Batimetria” e influenciará a exibição de todos os valores 

de profundidade exibidos sobre a carta náutica vetorial em uso e também o valor exibido na janela 

“Profundidade”, caso a fonte de informação desta não seja uma sonda. 

 

 
COORDENADAS DA POSIÇÃO CORRENTE DA NAVE 
 
 
 

RUMO CORRENTE DA NAVE 

 
 

HEADING DA NAVE (DIREÇÃO DA PROA) 
(SOMENTE SE HOUVER UM GIROSCÓPIO OU BÚSSOLA DIGITAL) 
 
 

PROFUNDIDADE NA POSIÇÃO CORRENTE DA NAVE 
 
 
AJUSTE DE BATIMETRIA CONFIGURADO (SE HOUVER) 
 

 
VELOCIDADE CORRENTE DA NAVE 
 
 
NOME DO WAYPOINT DE DESTINO IMADIATO 
 
 
NOME DA ROTA EM CURSO 
 
 
RUMO IDEAL PARA ATINGIR O WAYPOINT (LINHA RETA) 
 
 
 

DISTÂNCIA DA NAVE ATÉ O WAYPOINT (LINHA RETA) 
 
 

TEMPO DE CHEGADA ESTIMADO ATÉ O WAYPOINT 
(LINHA RETA E CONSIDERANDO VELOCIDADE CORRENTE) 
 
HORÁRIO DE CHEGADA ESTIMADO NO WAYPOINT 
(LINHA RETA E CONSIDERANDO VELOCIDADE CORRENTE) 
 
 

DESVIO DA NAVE EM RELAÇÃO À LINHA DA ROTA PARA 
ATINGIR O WAYPOINT (FORA DA LINHA IDEAL) 
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24.6. O que é um waypoint ativo ? 

É o waypoint de destino vigente em uma navegação com o NASAREH. 

Toda a orientação de navegação dada pelo NASAREH será para atingir o waypoint ativo. 

O waypoint ativo ficará sempre na cor vermelha (se utilizado o símbolo padrão de waypoint).  

 símbolo padrão de um waypoint   símbolo padrão de um waypoint quando ativo 

24.7. Como ativar um waypoint e passar a navegar para ele ? 

1- Clique com o botão direito do mouse sobre o waypoint 

2- No menu flutuante que se abrirá, clique na opção “Navega 

 

Também é possível ativar a navegação para um waypoint através da sua janela de propriedades. 

Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o waypoint para abrir a sua janela de propriedades e 

depois no botão “Navegar para”. 

 

O NASAREH só permite que haja um waypoint ativo. Por isso, caso um novo waypoint seja ativado, o 

anteriormente ativo será desativado automaticamente. 
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24.8. O que é uma rota ativa ? 

É a rota da navegação vigente, que possui um waypoint ativo. 

24.9. Como cancelar a navegação para um waypoint ? 

1- Clique com o botão direito do mouse sobre a Nave ou sobre o waypoint ativo. 

2- Quando o menu flutuante se abrir, clique em “Cancela Navegação”. 

Feito isso a navegação terá sido cancelada, mas poderá reiniciada se um novo (ou o mesmo) 

waypoint da rota for ativado. 

24.10. Como iniciar/reiniciar a navegação em uma rota ? 

Basta ativar o waypoint da rota a partir do qual a navegação será (re)iniciada (não precisa ser, 

necessariamente, o primeiro waypoint da rota). 

Siga o link para saber como ativar um waypoint. 

24.11. Como o NASAREH exibe a navegação em uma rota ? 

Durante a navegação de cada trecho de uma rota, o NASAREH exibe um “canal de navegação” 

tracejado, com base no máximo XTE do waypoint de destino do trecho, conforme se vê na imagem a 

seguir.  

Siga o link para saber o que é o Máximo XTE de um waypoint. 

 

Durante a navegação para um waypoint, o XTE é constantemente avaliado e, caso a nave ultrapasse os 

limites do canal virtual (ultrapasse o XTE), um alarme soará e uma mensagem de “Máximo XTE 

ultrapassado” será exibida na base da tela, caso a opção “Alarmes” do sistema esteja ativada. 
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24.12. Como cancelar a navegação em uma rota ? 

Basta desativar o waypoint ativo da rota. 

Siga o link para saber como desativar o waypoint ativo da rota. 

24.13. Como obter as informações de navegação de uma rota ? 

Abra a janela de propriedades da rota para visualizar todos os waypoints da rota. É possível ver os 

horários de chegada e partida dos trechos já navegados e os horários de chegada estimados para os 

waypoints ainda não atingidos, com base na velocidade corrente da Nave. 

As distâncias já percorridas e também à percorrer também podem ser consultadas. 

Para rotas que ainda não tiveram a sua navegação iniciada, é possível editar o horário de partida 

para simular os horários de chegada em cada waypoint. 

 

24.14. Quando o waypoint de destino de uma rota é considerado atingido ? 

Quando a Nave atinge o raio de chegada deste waypoint.  

Neste momento ocorre um alarme que indica a chegada ao waypoint. 
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24.15. O que ocorre depois que a Nave atinge um waypoint da rota ? 

Isso dependerá da configuração corrente para esta situação (aba “Principal” da janela “Opções”). 

 

Se a opção “próximo waypoint automático” estiver marcada, o waypoint seguinte da rota passará, 

automaticamente, a ser o novo waypoint ativo da rota, ou seja, o waypoint de destino imediato. 

Caso contrário o NASAREH abrirá uma caixa de diálogo na qual perguntará para o operador do 

sistema se o waypoint seguinte da rota deverá ser ativado. 

Se o waypoint atingido for o último da rota, não haverá mais um waypoint ativo e a orientações de 

navegação do NASAREH para se atingir o waypoint ativo, se encerrarão. 
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25. Navegação Simulada 

25.1. O que é uma Navegação Simulada ? 

É uma navegação apenas virtual, realizada na tela do NASAREH, sem a obtenção do posicionamento 

da Nave por um GPS.  

Numa Navegação Simulada, a posição da Nave sobre a carta náutica não corresponde à sua real 

posição. 

É uma ótima ferramenta de aprendizado e treinamento operacional do NASAREH. 

25.2. Quais são os tipos de Navegação Simulada existentes ? 

1- Livre, sem uma rota definida (o operador “pilota” a Nave) 

2- Por uma rota, em modo manual (o operador “pilota” a Nave) 

3- Por uma rota, em modo automático (a Nave anda sozinha sobre a rota) 

A Nave pode realizar uma navegação virtual, de forma automática, sobre uma rota desejada, ou o 

operador do NASAREH pode “pilotar” a Nave através do teclado do computador. 

25.3. Como realizar uma Navegação Simulada livre ? 

Primeiramente, para garantir que a posição da Nave não seja obtida por um GPS, abra a janela 

“Propriedades da Nave”, selecione a aba “Posição” e, no quadro “Modo de Posicionamento”, 

marque a opção “fixo”. Clique no botão “Ok” para finalizar. 

 

A navegação terá início a partir da posição corrente da Nave (nesta situação atribuída 

manualmente), que pode ser alterada clicando-se com o botão direito do mouse sobre qualquer 

ponto sobre carta náutica e, no menu flutuante que se abrirá, selecionando-se a opção “Fixa Posição 

Aqui”. 

Uma vez definida a posição da Nave, abra a janela “Propriedades da Nave”, selecione a aba 

“Posição” e informe a velocidade que a Nave terá durante a navegação e o comprimento do seu 

extensor de rumo. 
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Depois disso, para iniciar a navegação, basta marcar a opção “estimado” no quadro “Modo de 

Posicionamento” e clicar no botão “Ok”. 

 

A partir daí o operador do NASAREH deverá utilizar as teclas “J” e “K” para dar direção à Nave. Cada 

toque em uma dessas teclas fará o rumo da Nave variar 1 grau em uma direção ou na outra. 

A tecla “K” faz com que a Nave rume para a direita (estibordo) e a tecla “J” faz com que a Nave rume 

para a esquerda (bombordo). 

Durante a navegação, é possível alterar a velocidade e o extensor de rumo. Para isso basta acessar 

novamente a janela “Propriedades da Nave” e editar os seus respectivos valores. 

25.4. Como realizar uma Navegação Simulada por uma rota, em modo manual ? 

Primeiramente carregue a rota desejada no NASAREH, ou então crie uma nova rota somente para 

fazer a simulação. 

Depois, para garantir que a posição da Nave não seja obtida por um GPS, abra a janela “Propriedades 

da Nave”, selecione a aba “Posição” e, no quadro “Modo de Posicionamento”, marque a opção 

“fixo”. Clique no botão “Ok” para finalizar. 
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A navegação terá início a partir da posição corrente da Nave (nesta situação atribuída 

manualmente), que pode ser alterada clicando-se com o botão direito do mouse sobre qualquer 

ponto sobre carta náutica e, no menu flutuante que se abrirá, selecionando-se a opção “Fixa Posição 

Aqui”. Normalmente se posiciona a Nave numa posição próxima à do primeiro ponto da rota. 

O próximo passo será ativar o waypoint inicial da rota (siga o link para ver como). 

Uma vez definida a posição da Nave e ativado o waypoint, abra a janela “Propriedades da Nave”, 

selecione a aba “Posição” e informe a velocidade que a Nave terá durante a navegação e o 

comprimento do seu extensor de rumo. 

Depois disso, para iniciar a navegação manual, na qual o operador do NASAREH “pilotará” a Nave, 

basta marcar a opção “estimado” no quadro “Modo de Posicionamento” e clicar no botão “Ok”. 

 

A partir daí o operador do NASAREH deverá utilizar as teclas “J” e “K” para dar direção à Nave. Cada 

toque em uma dessas teclas fará o rumo da Nave variar 1 grau em uma direção ou na outra. 
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A tecla “K” faz com que a Nave rume para a direita (estibordo) e a tecla “J” faz com que a Nave rume 

para a esquerda (bombordo). 

Durante a navegação, é possível alterar a velocidade e o extensor de rumo. Para isso basta acessar 

novamente a janela “Propriedades da Nave” e editar os seus respectivos valores. 

A Navegação Simulada por uma rota, em modo manual, tem as mesmas características de uma 

navegação real por uma rota, exceto pela obtenção da posição da Nave e pelo uso das teclas para 

direcionar a Nave. 

Portanto, todas as orientações e instruções contidas no item Navegação e seus subitens, se aplicam 

também à Navegação Simulada por uma rota, em modo manual. 

25.5. Como realizar uma Navegação Simulada por uma rota, em modo automático ? 

Primeiramente carregue a rota desejada no NASAREH, ou então crie uma nova rota somente para 

fazer a simulação. 

Depois, para garantir que a posição da Nave não seja obtida por um GPS, abra a janela “Propriedades 

da Nave”, selecione a aba “Posição” e, no quadro “Modo de Posicionamento”, marque a opção 

“fixo”. Clique no botão “Ok” para finalizar. 

 

A navegação terá início a partir da posição corrente da Nave (nesta situação atribuída 

manualmente), que pode ser alterada clicando-se com o botão direito do mouse sobre qualquer 

ponto sobre carta náutica e, no menu flutuante que se abrirá, selecionando-se a opção “Fixa Posição 

Aqui”. Normalmente se posiciona a Nave numa posição próxima à do primeiro ponto da rota. 

O próximo passo será ativar o waypoint inicial da rota (siga o link para ver como).  

Uma vez definida a posição da Nave e ativado o waypoint, abra a janela “Propriedades da Nave”, 

selecione a aba “Posição”, informe a velocidade que a Nave terá durante a navegação, o 

comprimento do seu extensor de rumo, e marque a opção “wpt”. 

Esta opção fará com que a Nave navegue sempre, automaticamente, em direção ao waypoint ativo. 

Para iniciar a navegação automática, na qual o operador do NASAREH será apenas um espectador, 

basta marcar a opção “estimado” no quadro “Modo de Posicionamento” e clicar no botão “Ok”. 
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Durante a navegação, é possível alterar a velocidade e o extensor de rumo. Para isso basta acessar 

novamente a janela “Propriedades da Nave” e editar os seus respectivos valores. 

A Navegação Simulada por uma rota, em modo automático, tem as características de uma navegação 

real por uma rota, exceto pela obtenção da posição da Nave e pelo fato da Nave navegar de forma 

automática. 

Todas as orientações e instruções contidas no item Navegação e seus subitens, se aplicam também à 

Navegação Simulada por uma rota, em modo automático. 

25.6. Como encerrar uma Navegação Simulada ? 

Para encerrar uma Navegação Simulada, abra a janela “Propriedades da Nave”, selecione a aba 

“Posição” e, no quadro “Modo de Posicionamento”, marque a opção “fixo”.  

 

Clique no botão “Ok” para finalizar. 

Esta ação interromperá a movimentação da Nave sobre a carta náutica.  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

144 
 

26. Customizando o NASAREH  -  janela OPÇÕES 

A janela “Opções” pode ser acessada através do botão “Opções” da Barra de Ferramentas ou 
através da Barra de Menu -> Exibir -> Opções. 

É através desta janela que se define a maioria das configurações de uso do NASAREH, que estão 
distribuídas por seis diferentes abas. 

26.1. Aba PRINCIPAL 

Esta aba possui alguns quadros distintos, contendo configurações agrupadas por assunto.  

 

26.1.1. Como funciona a opção “auto carta” ? 

Quando ativada, faz a troca automática de carta durante uma navegação, quando a posição 

da nave sair da área coberta pela carta que estiver sendo exibida na tela. 

Se o “emenda cartas” estiver ativado, o “auto carta” se torna inoperante, mesmo que 

esteja ativado. 
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26.1.2. Como funciona a opção “auto carta rolagem” ? 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH trocará de carta automaticamente sempre 

que se movimentar(rolar) a imagem da carta e a imagem da carta “acabar”, na tela. 

Se o “emenda cartas” estiver ativado, o “auto carta rolagem” se torna inoperante, mesmo 

que esteja ativado. 

26.1.3. Como funciona a opção “consulta objetos com o mouse” ? 

Quando esta opção estiver ativada, ao passar o ponteiro do mouse sobre um objeto 

(waypoint, área, texto, ícone, alvo, nave, etc), o ponteiro do mouse se transformará numa 

mão e possibilitará o clique para visualizar e/ou editar as propriedades do objeto. 

Caso contrário, ao passar o mouse sobre um objeto, nada ocorrerá. 

A nossa recomendação de uso é de que esta opção esteja sempre ativada. 

26.1.4. Como funciona a opção “emenda cartas” ? 

Com esta opção ativada, o NASAREH realiza a emenda automática de cartas. Imagens de 

cartas adjacentes são exibidas de forma concatenada, como se fossem uma única carta. 

Recomendamos que esta opção esteja sempre ativada. 

26.1.5. Como funciona a opção “melhor carta” ? 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH ficará verificando a posição corrente da nave 

e trocará de carta automaticamente sempre que houver uma carta de MAIOR ESCALA 

disponível. 

26.1.6. Como funciona a opção “mostra barra de escala” ? 

Quando esta opção está ativada, uma barra de escala é exibida na parte inferior esquerda 

da janela da carta, que serve como orientação de comprimento visual da carta. 

O comprimento da barra irá variar de acordo com o nível de zoom aplicado à carta, mas 

será sempre inferior à metade do comprimento total da janela da carta. Por isso a barra de 

escala poderá representar diferentes valores de milhas náuticas (1M, 10M, 100M, 1000M, 

etc).  
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26.1.7. Como funciona a opção “sempre 1:1” ? 

Quando esta opção está ativada, o NASAREH mantém a imagem da carta sempre em 

proporção original. Nessa situação teremos a melhor qualidade de imagem da carta. 

Sempre que uma carta é aberta, a imagem aparece em escala 1:1. 

26.1.8. Como funciona a opção “movimento relativo” ? 

Quando esta opção estiver ativada e a nave estiver navegando, a nave permanecerá parada 

no mesmo ponto da tela e todo o restante (carta, objetos, alvos, etc) é que se deslocará em 

relação à ela. 

Já se esta opção estiver desativada, a nave é que deslocará sobre a tela (carta e objetos 

permanecerão parados). Os alvos também se deslocarão caso as suas posições mudem. 

26.1.9. Como funciona a opção “salva área de trabalho ao terminar” ? 

Toda vez que o encerramento do NASAREH é solicitado, uma janela de confirmação é 

exibida, onde há uma opção para salvar a área de trabalho ao terminar a aplicação, que 

estará marcada ou desmarcada, conforme estiver configurada na aba “Principal” da janela 

“Opções”. 

Se esta opção estiver marcada ao se confirmar o término do NASAREH, uma Hipercarta 

temporária será automaticamente salva, contendo todos os objetos em memória (exceto 

os alvos). 

 

Toda vez que o NASAREH for executado, caso o encerramento anterior tenha sido com a 

opção “salva área de trabalho ao terminar” marcada, os objetos salvos desta forma serão 

carregados automaticamente. 

Funciona como uma gravação de segurança, para o caso de ter havido um esquecimento de 

gravação dos objetos. 

26.1.10. Como funciona a opção “falar o rumo a cada” ? 

Durante uma navegação, o NASAREH indica, através do seu Painel de Controle, o rumo 

para se alcançar o próximo waypoint de destino. 

Este rumo indicado no Painel de Navegação também pode ser “falado” pelo NASAREH. Para 

que isso ocorra, basta assinalar a opção “falar o rumo a cada” e informar o intervalo de 

tempo entre cada fala e/ou a variação de rumo entre cada fala. 
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26.1.11. Como funciona a opção “próximo waypoint automático” ? 

Durante uma navegação, quando o waypoint de destino for atingido, o NASAREH tornará, 

automaticamente, o waypoint seguinte da rota como o próximo waypoint de destino, caso 

esta opção esteja marcada. 

Caso contrário, o operador do NASAREH será questionado se deseja que o waypoint 

seguinte da rota se torne o waypoint de destino. 

26.1.12. Como funciona a opção “rumo p/ cima” ? 

Quando esta opção estiver marcada, o NASAREH irá girar, automaticamente, a imagem da 

carta náutica e de todos os objetos plotados sobre ela, de forma a manter a direção da 

proa da Nave, fixa na tela, sempre voltada para cima. Assim, pode-se ter uma visão 

orientada dos acidentes geográficos.  

Esta preferência de navegação é muito utilizada em navegação interior (hidrovias). 

26.1.13. Como funciona a opção “wpt com raio” ? 

Todo waypoint costuma ter um raio de chegada configurado. Quando a opção “wpt com 

raio” estiver marcada, o NASAREH exibirá os raios de todos os waypoints plotados na tela. 

Veja um exemplo de exibição de um waypoint com raio e outro sem raio. 

      

26.1.14. Como funciona a opção “símbolo do waypoint transparente” ? 

Quando um waypoint é criado, o seu símbolo padrão será preenchido por um preto sólido 

ou transparente, conforme estiver marcada esta opção no momento da sua criação. 

  



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

148 
 

26.1.15. Como funcionam as opções de Alarme ? 

As opções existentes neste quadro definem como os alarmes do NASAREH se comportarão. 

Eles podem ser completamente desativados, caso a opção “alarmes ativos “ esteja 

desmarcada, o que não é recomendado na maioria dos casos. Neste caso o NASAREH não 

irá gerar alarmes visuais ou sonoros. O botão “Alarmes”, na Barra Superior de Botões, 

representa esta opção (pressionado = alarmes ativos / solto = alarmes inativos). 

Os alarmes podem estar ativos, mas sem emitir alertas sonoros. Isso ocorre se a opção 

“alarme sonoro” estiver desmarcada. 

Numa situação típica de uso, ou seja, com os alarmes ativos, cada ocorrência de alarme 

provocará um alerta visual que permanecerá na tela por X segundos. Esta duração, em 

segundos, é determinada pela opção “alerta visual por”. 

Passados X segundos após o disparo de um alarme, ele será novamente disparado para 

alertar o operador do NASAREH. Este intervalo, em segundos, é determinado pela opção 

“intervalo p/ recorrência”. 

 

26.1.16. Como funciona a opção “alvo com nome” ? 

Quando esta opção estiver marcada, O NASAREH exibirá os nomes de todos os alvos AIS  

recebidos, quando estes os alvos possuírem. Caso contrário serão exibidos somente os 

símbolos dos alvos. 

26.1.17. Como funciona a opção “”distingue alvo parado” ? 

Se a opção “distingue alvo parado” estiver desmarcada, todos os alvos AIS estarão 

representados por um triângulo verde. 

Se a opção “distingue alvo parado” estiver marcada, também deverá ser informada a 

velocidade máxima, em nós, considerada para um alvo “parado”. Feito isso, os alvos com 

velocidade igual ou inferior à informada serão representados por um losango verde. 

 

Diferenciação entre alvos em movimento e parados pode ajudar na interpretação do 

tráfego ao redor da nave. 
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26.1.18. Como funciona a opção “remove alvos sem atualização após X min” ? 

A recepção de alvos pode ser interrompida, alvos podem entrar em áreas de sombra ou 

alvos podem simplesmente ultrapassar os limites de distância que possibilite a recepção de 

mensagens. 

Em qualquer um destes casos, o NASAREH deixará de receber mensagens de determinados 

alvos. 

Neste tipo de situação, a posição na qual um alvo esteja plotado torna-se não confiável 

após algum tempo, pois é possível que o alvo já não esteja mais naquela posição. 

Recomenda-se que se estabeleça um período de tempo máximo sem a recepção de uma 

nova mensagem, para que se remova um alvo da tela do NASAREH. Esta é uma medida de 

segurança, que evitará que uma informação errada seja plotada na tela. 

Por tanto, o valor informado nesta opção, será o tempo máximo de espera por uma nova 

mensagem de um alvo, para que o mesmo seja removido da tela e da memória do 

NASAREH. 

Caso uma nova mensagem de um alvo já removido, chegue no NASAREH, o alvo voltará a 

ser plotado. 

26.1.19. Como funciona a opção “ativar recursos vetoriais na abertura” ? 

As versões AXL, AXS e AXP do NASAREH, não fazem uso de recursos vetoriais (cartas 

náuticas vetoriais). 

Nas versões AXV e AXH do NASAREH, este uso é facultado, mas normalmente utilizado. 

Portanto, esta opção se aplica somente às versões AXV e AXH do NASAREH. 

Quando marcada esta opção, o NASAREH habilitará, na sua abertura, os recursos 

necessários para a manipulação de cartas eletrônicas vetoriais. Caso contrário, não 

habilitará estes recursos e será capaz de manipular somente cartas digitais raster. 

26.1.20. Como funciona a opção “brilho geral” ? 

Esta opção é configurada por meio de uma barra de rolagem e determina a intensidade do 

brilho da tela quando o botão ”Brilho” estiver pressionado, também conhecido como Visão 

Noturna. 

Em ambientes de pouca luminosidade, costuma-se a Visão Noturna para não ofuscar a vista 

e causar incômodo ao operador do NASAREH durante a sua utilização. 
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26.2. Aba VETORIAL (somente no NASAREH AXV ou AXH) 

Esta aba contém configurações de recursos que só terão efeito quando o NASAREH estiver fazendo 

uso de cartas vetoriais. Por isso esta aba só estará visível nas versões AXV e AXH do NASAREH. 

Ainda assim, para que esta aba esteja visível nestas versões, é preciso que a opção “ativar recursos 

vetoriais na abertura”, localizada na aba “Principal” da janela “Opções”, esteja marcada. 

 

26.2.1. Como funciona a opção “mostra profundidades fundas” ? 

Numa carta náutica vetorial, as profundidades da mesma formam uma camada de 

informações que o NASAREH consegue ler e interpretar. 

O sistema entende como profundidades fundas, aquelas superiores à 5 metros. 

Portanto, a ativação/desativação desta opção, faz com que estas profundidades da carta 

vetorial, consideradas fundas, sejam exibidas ou não sobre a carta. 
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26.2.2. Como funciona a opção “mostra profundidades rasas” ? 

Numa carta náutica vetorial, as profundidades da mesma formam uma camada de 

informações que o NASAREH consegue ler e interpretar. 

O sistema entende como profundidades rasas, aquelas iguais ou inferiores à 5 metros. 

Portanto, a ativação/desativação desta opção, faz com que estas profundidades da carta 

vetorial, consideradas rasas, sejam exibidas ou não sobre a carta. 

    

26.2.3. Como funciona a opção “só 2 tonalidades profundidade” ? 

Por padrão, numa carta náutica vetorial são utilizadas 4 tonalidades de cores diferenciar as 

áreas que contém profundidades, separadas pelas linhas dos contornos de profundidade 

existentes, que são 3:  

▪ Contorno Raso (menor ou igual à 2 metros) 

▪ Contorno de Segurança (menor ou igual à 5 metros) 

▪ Contorno Profundo (menor ou igual à 10 metros) 

 

Os valores informados para cada contorno também são padrões, mas podem ser alterados, 

como será visto nos próximos itens. 

A ativação da opção “só 2 tonalidades profundidade” faz com que a carta náutica vetorial 

diferencie as áreas que contém profundidades, por apenas 2 tonalidades de cores. Neste 

caso, a linha de contorno utilizada como separação destas tonalidades, é a do contorno de 

segurança. 



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

152 
 

 

26.2.4. Como funciona a “Correção da profundidade” ? 

Numa carta náutica vetorial, as profundidades da mesma formam uma camada de 

informações que o NASAREH lê, interpretar e exibe. 

Em razão da variação da maré, as profundidades originais da carta náutica vetorial podem 

não representar uma situação de momento. 

Através da “Correção da profundidade”, é possível informar um valor, positivo ou negativo 

(basta utilizar o sinal de menos a frente do valor), que será utilizado pelo NASAREH para 

“corrigir” a exibição das profundidades da carta náutica vetorial. 

Quando houver algum valor diferente de zero informado nesta opção, este valor será 

somado a cada profundidade da carta náutica vetorial exibida pelo NASAREH, ou seja, as 

profundidades exibidas sobre a carta náutica terão sido alteradas. 

Além disso, no Painel de Navegação, a janela “AJUSTE BATIMETRIA” informará o valor de 

correção aplicado. 

Por motivo de segurança, esta informação não é armazenada pelo NASAREH. Por isso, toda 

vez que o NASAREH for iniciado, a correção de profundidade estará zerada. 

26.2.5. Como funciona o “Contorno profundo” ? 

As cartas náuticas vetoriais possuem 3 linhas de contorno de profundidade, sendo a do 

contorno profundo uma delas. 

Por padrão, é uma linha de contorno para profundidades menores ou iguais à 10 metros. 

Alterando o valor deste contorno, a exibição das linhas de contorno profundo sobre a carta 

vetorial também será afetada. 

26.2.6. Como funciona o “Contorno segurança” ? 

As cartas náuticas vetoriais possuem 3 linhas de contorno de profundidade, sendo a do 

contorno de segurança uma delas. 

Por padrão, é uma linha de contorno para profundidades menores ou iguais à 5 metros. 
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Alterando o valor deste contorno, a exibição das linhas de contorno de segurança sobre a 

carta vetorial também será afetada. 

26.2.7. Como funciona o “Contorno raso” ? 

As cartas náuticas vetoriais possuem 3 linhas de contorno de profundidade, sendo a do 

contorno raso uma delas. 

Por padrão, é uma linha de contorno para profundidades menores ou iguais à 2 metros. 

Alterando o valor deste contorno, a exibição das linhas de contorno raso sobre a carta 

vetorial também será afetada. 

26.2.8. Como funciona a opção “mostra texto” ? 

As cartas náuticas vetoriais contêm uma camada de textos, cuja exibição é definida por 

esta opção. 

Estes textos podem indicar áreas ou pontos diversos, como cidades, enseadas, morros, 

fundeadouros, avisos, etc. 

26.2.9. Como funciona a opção “mostra se sobre-escala” ? 

Cada carta náutica vetorial é gerada numa determinada escala. 

Durante a manipulação da carta pelo NASAREH, é possível aumentar o nível de zoom sobre 

a carta, extrapolando a sua escala original, situação que chamamos de sobre-escala. 

Quando ocorre uma sobre-escala, pode haver uma indicação desta ocorrência, por meio da 

exibição de linhas pontilhadas verticais sobrea carta. 

 

A exibição/ocultação das linhas que indicam a sobre-escala é controlada pela opção 

“mostra se sobre-escala”. 

26.2.10. Como funciona a opção “mostra grid” ? 

Esta opção faz com que uma grade contendo informações de latitude e longitude seja 

mostrada ou não sobre as cartas náuticas vetoriais. 
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26.2.11. Como funciona a opção “texto c/ outline” ? 

As cartas náuticas vetoriais contêm uma camada de textos. 

Esta opção faz com que os textos (sempre na cor preta), quando exibidos, tenham um 

contorno (outline) na cor branca, ou não.  

26.2.12. Como funciona o “Fator aumento do texto” ? 

Os textos exibidos pela camada Texto das cartas vetoriais, terão os seus tamanhos originais 

multiplicados pelo fator informado. 

26.2.13. Como funciona a opção “alarme de perigos a frente” ? 

O alarme de perigos a frente, quando ativado, irá disparar quando os limites definidos para 

a zona de guarda vetorial forem violados. 

A zona de guarda vetorial define uma área de segurança (em forma de um triângulo 

vermelho invertido) à frente da Nave e limites mínimos internos de profundidade e altura 

(no caso da existência de pontes) para uma navegação segura. 

Para detalhes sobre a configuração e o funcionamento da “Zona de Guarda Vetorial”, siga 

este link. 

 

Na ocorrência deste alarme, uma tarja vermelha com o texto “Perigo a frente!” será 

exibida, acompanhada de uma alarme sonoro, se ativado. 

Áreas internas à linhas de contorno de profundidade, indicam que, naquela área, há 

profundidades que variam de um limite mínimo até um limite máximo (de 5,1 metros até 

10 metros, por exemplo).  

Neste exemplo, se a profundidade mínima da zona de guarda for de 9 metros e a zona de 

guarda violar a linha de contorno, o alarme de perigo a frente irá disparar, ainda que 

dentro da zona de guarda, naquele momento, não haja uma profundidade inferior à 9m.  

Basta que dentro da área delimitada pela linha de contorno haja alguma profundidade 

inferior ao limite mínimo da zona de guarda, que neste exemplo é de 9m. 
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26.2.14. Como funciona a opção “mostra zona de guarda” ? 

A zona de guarda vetorial define uma área de segurança (em forma de um triângulo 

vermelho invertido) à frente da Nave e limites mínimos internos de profundidade e altura 

(no caso da existência de pontes) para uma navegação segura. 

A exibição ou não da zona de guarda vetorial é definida por esta opção.  

Para mais informações sobre “Zona de Guarda Vetorial”, siga este link. 

 

26.2.15. Para que servem a “Largura” e a “Altura” da Tela ? 

Tanto a Largura quanto a Altura da Tela, são obtidas automaticamente pelo NASAREH, 

conforme a configuração da controladora de vídeo do computador. 

É fundamental que as configurações da controladora de vídeo estejam corretas, com a 

resolução de vídeo proporcional às dimensões do monitor utilizado. 

Não pode haver distorções na imagem do monitor, sob pena de haver distorções na carta 

náutica vetorial e nos objetos plotados sobre ela, provocando mudanças de posições dos 

objetos sobre a carta náutica, à medida que a mesma seja arrastada. 

26.2.16. Como funciona a opção “camada vetorial visível” ? 

Esta opção habilita ou desabilita a exibição de cartas vetoriais pelo NASAREH. 

Quando desabilitada, nenhuma camada existente nas cartas vetoriais será exibida. 

Por motivo de segurança, esta configuração não é armazenada pelo NASAREH. Por isso, 

toda vez que o NASAREH for iniciado, a camada vetorial estará visível. 

26.2.17. O que são as “Classes de objeto visíveis” ? 

São todas as camadas (+ de 100) que compõem as cartas náuticas vetoriais e que podem 

ser ativadas ou desativadas individualmente, tornando-as visíveis ou invisíveis no 

NASAREH. 

Por motivo de segurança, estas configurações não são armazenadas pelo NASAREH. Por 

isso, toda vez que o NASAREH for iniciado, todas as camadas vetoriais estarão visíveis. 
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26.3. Aba UNIDADES 

Esta aba contém as configurações de formatos e unidades de medida para importantes informações 

exibidas pelo NASAREH. 

 

26.3.1. Quais são as configurações possíveis para a exibição de “Distâncias” ? 

O NASAREH pode informar distâncias em qualquer uma das seguintes unidades de medida: 

▪ Milhas náuticas (M) 

▪ Quilômetros (km) 

▪ Metros (m) 

Além disso, pode-se definir o número de casas decimais para os valores expressos. 

26.3.2. Quais são as configurações possíveis para a exibição de “Velocidades” ? 

O NASAREH pode informar velocidades em qualquer uma das seguintes unidades de 

medida: 

▪ Nós (kts)  -  equivalente à milhas náuticas por hora 

▪ Quilômetros por hora (km/h) 
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26.3.3. Quais são as configurações possíveis para a representação de “Rumos” ? 

Rumos informados no e pelo NASAREH, podem ser de duas formas: 

▪ Verdadeiro (T) 

▪ Magnético (M) 

Caso a opção seja pelo rumo magnético, a declinação magnética deverá ser informada e, 

caso a leitura seja feita de um GPS, a opção correspondente deverá ser assinalada. 

 

26.3.4. Quais são as configurações possíveis para a representação de “Coordenadas” ? 

Coordenadas geográficas em latitude/longitude informadas no e pelo NASAREH, podem ser 

nos seguintes formatos: 

▪ grau e minuto (g-m) 

▪ grau, minuto e segundo (g-m-s) 

Seja qual for o formato selecionado para uso, deve-se definir o número de casas decimais 

(padrão = 3 casas decimais) para a representação dos valores. 

Veja os exemplos de coordenadas lat/lon abaixo, ambos utilizando 3 casas decimais. 
 
Coordenadas em Coordenadas em 
g-m-s   g-m 

  

26.3.5. Como funciona a configuração do “ponto decimal” ? 

Define o símbolo do separador entre os números inteiros e as casas decimais. 

Pode ser um ponto ou uma vírgula. 
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26.4. Aba LIMITES 

Esta aba contempla diversos parâmetros utilizados pelo NASAREH, contendo limites e valores para as 

diferentes recursos e funcionalidades. 

 

26.4.1. Para que serve o “Raio Wpt.” ? 

O “Raio Wpt.”, cujo significado é raio do waypoint, deverá conter o valor padrão que se 

queira atribuir para o raio de qualquer novo waypoint criado no NASAREH. 

Este valor pode ser alterado a qualquer momento. Se isso ocorrer, os raios dos waypoints 

já existentes não sofrerão alterações, mas os que forem criados depois disso já receberão o 

novo valor de raio. 

O raio atribuído à um waypoint no ato da sua criação, não é um valor definitivo, pois 

poderá ser alterado, de forma individual, a qualquer momento. 
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26.4.2. Para que serve o “Máx. XTE” ? 

O “Máx. XTE”, cujo significado é Máximo XTE do waypoint, deverá conter o valor padrão 

que se queira atribuir para o Máximo XTE de qualquer novo waypoint criado no NASAREH. 

Máximo XTE de um waypoint significa o afastamento máximo permitido, durante uma 

navegação, da Nave em relação à linha que liga o waypoint imediatamente anterior à ele. 

Para mais detalhes sobre Máximo XTE, siga este link. 

Este valor pode ser alterado a qualquer momento. Se isso ocorrer, o Máximo XTE dos 

waypoints já existentes não sofrerão alterações, mas os que forem criados depois disso já 

receberão o novo valor como padrão. 

O Máximo XTE atribuído à um waypoint no ato da sua criação, não é um valor definitivo, 

pois poderá ser alterado, de forma individual, a qualquer momento. 

26.4.3. O que significam “min PMA” e “min TPMA” ? 

PMA significa Ponto de Maior Aproximação (neste caso, da Nave em relação à um Alvo) 

TPMA significa o Tempo para se atingir o PMA 

O propósito do PMA e do TPMA é prevenir possíveis colisões da Nave com qualquer outro 

alvo identificado pelo NASAREH. 

Se nos próximos X minutos (TPMA), a Nave for passar à uma distância menor do que Y 

M/km/m (min PMA) de um alvo qualquer, o sistema deverá produzir um alarme de 

proximidade. 

Portanto, esta distância (na unidade corrente configurada) e este tempo, em minutos, são 

os parâmetros a serem configurados para, respectivamente, “min PMA” e “min TPMA”. 

26.4.4. Quais são e como funcionam os parâmetros relativos à “Rota de rastro” ? 

O NASAREH possibilita a geração de rotas a partir de rastros gravados, e há dois 

parâmetros que determinam como isso é feito. 

Quando uma geração de rota a partir de um rastro é realizada, o NASAREH analisa cada 

ponto do rastro, convertendo-o em um ponto da nova rota, ou desprezando-o. 

O primeiro ponto do rastro será sempre convertido no primeiro ponto da rota. A partir daí, 

dois critérios serão utilizados para converter ou desprezar cada ponto subsequente. Se pelo 

menos um destes dois critérios for satisfeito, o ponto do rastro será convertido em um 

novo ponto da nova. 

O primeiro critério será a distância entre dois pontos consecutivos da nova rota, que 

deverá ser superior à distância informada no parâmetro “distância entre wpts >”. 

O segundo critério será a variação de rumo em graus, entre dois pontos consecutivos da 

nova rota, que deverá ser superior ao valor informado no parâmetro “variação de rumo >”,  

As conversões de pontos de rastros em pontos de rotas não produzem alterações nos 

rastros gravados. Estes servem somente como base para a geração de rotas. 



                Manual NASAREH 
                                                                        v.210806 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

160 
 

26.4.5. O que é e como funciona a Velocidade de corte (calc. e rumo p/ cima) ? 

O parâmetro “Velocidade de Corte” só terá algum efeito se a opção “rumo p/ cima” estiver 

ativada (siga o link para saber mais sobre rumo para cima). 

Neste caso, se a velocidade da Nave for igual ou superior à velocidade de corte 

configurada, o NASAREH irá girar, automaticamente, a imagem do mapa, de forma a 

manter o curso atual da nave para cima na tela (proa para cima). Assim, pode-se ter uma 

visão orientada dos acidentes geográficos. 

Se a velocidade da nave for menor do que a velocidade de corte configurada, a 

funcionalidade rumo p/ cima não terá efeito. 

26.4.6. O que significa e para que serve a “Profundidade mínima” ? 

A “Profundidade mínima” informada deverá ser a profundidade mínima necessária, da 

superfície ao fundo, para que a Nave possa navegar com segurança. 

Caso a Nave esteja sobre uma área com profundidade inferior à mínima, um alarme 

disparará. 

26.4.7. O que significa e para que serve a “Profundidade do transdutor” ? 

A “Profundidade do transdutor” é a profundidade do transdutor da sonda utilizada pela 

Nave, em relação à superfície da água. 

Quando o NASAREH estiver recebendo profundidades oriundas da sonda da Nave, a 

profundidade do transdutor é somada, pelo NASAREH, à profundidade recebida. Dessa 

forma se tem a profundidade da superfície da água até o solo. 

26.4.8. Quais são e como funcionam os critérios de gravação de rastros ? 

Siga este link para saber como funcionam os critérios de gravação de rastros. 

26.4.9. O que é e como funciona a Zona de Guarda Vetorial ? 

A zona de guarda vetorial define uma área de segurança (em forma de um triângulo 

vermelho invertido) à frente da Nave, e limites mínimos internos de profundidade e altura 

(no caso da existência de pontes) para uma navegação segura. 
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Os parâmetros para a construção da Zona de Guarda Vetorial são: 

• Distância (comprimento da zona de guarda) 

• Profundidade mínima  (para navegação, da superfície da água ao solo) 

• Altura mínima  (para navegação sob pontes, a partir da superfície da água) 

• Abertura  (ângulo de abertura do triângulo, a partir da posição da antena do GPS 

da Nave) 

 

O comprimento considerado para a Zona de Guarda, independentemente do valor 

informado no parâmetro “distância”, nunca será inferior ao comprimento do extensor de 

rumo, definido na janela “Propriedades da Nave”.  

Prevalecerá sempre o maior entre estes dois parâmetros para a definição do comprimento 

da Zona de Guarda. 

   

Definição do extensor de rumo da Nave (em segundos), na janela “Propriedades da Nave”.  

O comprimento do extensor é calculado com base na velocidade da Nave (onde a Nave 

estará daqui a X segundos, considerando o rumo corrente). 
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Uma vez definida a Zona de Guarda, é preciso que a opção “alarme de perigos a frente” 

esteja selecionada para que o monitoramento da Zona de Guarda seja feito pelo NASAREH 

e para que os alarmes relativos a ela sejam disparados. 

A Zona de Guarda não precisa estar sendo exibida para que o monitoramento e os alarmes 

referentes a ela, funcionem. 

 

Para ver detalhes sobre o funcionamento do “alarme de perigos a frente”, siga este link. 
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26.4.10. Como funciona zona de guarda como safety frame ? 

Opcionalmente, a zona de guarda pode ser configurada para ser um retângulo protegendo 

ambos os bordos do navio, a proa e a popa. Para isso, na aba “Limites” da janela “Opções”, 

selecione a opção “safety frame” como formato da Zona de Guarda Vetorial. 

 

 

Utilize o botão  para configurar o tamanho e o posicionamento do safety frame. 
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Exemplo que exibição da nave com zona de guarda no formato “safety frame”. 
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26.5. Aba INTERFACES 

Nesta aba são definidas as configurações de interfaces do NASAREH com equipamentos utilizados no 

auxílio à navegação. 

O protocolo padrão de comunicação entre estes equipamentos e o NASAREH é o NMEA 0183. 

Através desta aba também é possível testar a recepção de sentenças NMEA, recebidas dos 

diferentes equipamentos conectados ao NASAREH. 

 

26.6.1. Como configurar a comunicação do NASAREH com o GPS ? 

Uma vez que o GPS já esteja fisicamente conectado ao computador no qual esteja instalado 

o NASAREH, é preciso identificar o número da porta COM na qual ele está conectado. 

É o Windows quem atribui a numeração das portas COM do computador. 

Uma vez identificada a porta COM do GPS, configure-a como sendo a Porta principal (porta 

do GPS). Basta clicar na caixa de escolha da porta e selecionar a porta COM 

correspondente. 

Em seguida selecione a taxa de transmissão da porta do GPS (o padrão é 4800). 
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Caso o seu GPS seja um Garmin USB (com conexão USB nativa para a saída NMEA), não é 

necessário informar a porta COM. Neste caso basta marcar a opção “meu GPS é Garmin 

USB”, conforme a imagem abaixo. 

 

Ao terminar a configuração, clique no botão  da janela. 

Uma vez configurada a interface GPS no NASAREH, o seu estado pode ser verificado 

simplesmente pela cor do símbolo do botão “GPS” da Barra de Ferramentas (localizado no 

canto superior direito).  

 

 

 

 

26.5.2. Como funciona a opção “ativa navegação estimada se GPS falhar” ? 

Esta opção, se ativada, fará com que, no caso de perda do sinal do GPS, a Nave continue 

sendo plotada numa posição estimada, com base na última velocidade e último rumo 

conhecidos. 

 

Neste caso, o símbolo da Nave fica esmaecido, para diferenciá-lo do símbolo normal. 

26.5.3. Como configurar a comunicação do NASAREH com outros equipamentos ? 

Além de se comunicar com um GPS, o NASAREH também pode se comunicar e receber 

dados de diversos outros equipamentos de auxílio à navegação, como Radar, Sonda, 

Bússola digital, Giroscópio e AIS. 

O NASAREH pode ter diversas interfaces com diferentes equipamentos, ativas 

simultaneamente. 

As configurações dessas interfaces deverão ser feitas através do quadro “Outras portas”, 

que possibilita a configuração de até 16 portas seriais, numeradas de 1 à 16. 

Para configurar outras portas, primeiramente será necessário habilitar a opção “configura 

outras portas seriais”. Feito isso, todas as portas COM aptas e reconhecidas pelo Windows, 

estarão disponíveis para seleção e configuração. As demais portas permanecerão 

indisponíveis para seleção. 

Cinza: interface desabilitada 
Vermelho: interface habilitada, mas sem comunicação com o GPS 
Amarelo: interface habilitada, GPS responde mas não identifica posição 
Verde: interface habilitada e recebendo posições do GPS 
Azul: interface habilitada, recebendo posições corrigidas por DGPS 
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Para cada porta ativada, será necessário configurar a taxa de transmissão da porta, que 

deverá acompanhar a velocidade de comunicação da saída NMEA do equipamento em 

questão. 

Transceptores AIS, por exemplo, operam com taxa de transmissão de 38400 bps. 

 

26.5.4. Como obter a posição da Nave pelo AIS ? 

Quando o NASAREH estiver configurado para receber dados de um Transceptor AIS, será 

possível obter a posição da Nave a partir das sentenças recebidas deste AIS, pois todo AIS 

possui um GPS interno, e por isso é capaz de obter coordenadas geográficas. 

Para que o NASAREH obtenha a posição da Nave pelo AIS, a opção “posição da nave pelo 

AIS (!AISVDO)” deverá ser marcada. Neste caso, ainda que haja um GPS conectado ao 

NASAREH, o posicionamento será obtido através do AIS. 

 

26.5.5. Como configurar a interface com o Piloto Automático ? 

A interface com o Piloto Automático é utilizada para o envio de informações para o mesmo. 

 

Caso o piloto automático utilize a mesma saída serial que o GPS, selecione “GPS” na 

configuração da Porta Serial do piloto automático. Caso contrário selecione a porta COM 

correspondente. 

Selecione a taxa de transmissão (4800 é o padrão para piloto automático), o intervalo, em 

segundos, entre as transmissões, e os tipos de sentenças a serem enviadas. 

Defina, ainda, se as transmissões serão feitas somente caso se tenha a posição pelo GPS. 
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26.5.6. Como testar a recepção de sentenças NMEA através das portas seriais ? 

Uma vez configuradas as interfaces desejadas, é possível testá-las, visualizando todas as 

sentenças recebidas através delas. 

Basta clicar no botão  para que que a janela de testes das interfaces se abra. 

Além disso, também é possível simular a recepção de sentenças NMEA (aba Simulador da 

janela de testes das interfaces) para analisar o comportamento do sistema. Essas sentenças 

simuladas podem ser incluídas manualmente ou lidas de um arquivo de testes (arquivo 

composto por sentenças NMEA). 
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26.6. Aba REDE 

Por meio desta aba é possível realizar uma configuração de interface com um aplicativo externo 

habilitado para tal, de forma que se possa iniciá-lo automaticamente ao iniciar o NASAREH, 

transmitir dados para este aplicativo e receber dados deste aplicativo. 

Também é possível fazer com que o NASAREH se comporte como um Servidor e/ou como um Cliente 

de sentenças NMEA. 

 

26.6.1. Como configurar o NASAREH p/ se comunicar com um aplicativo externo ? 

Marque a opção “interface com aplicativo externo habilitado”, selecione o aplicativo em 

questão através do botão “Procura” e indique se deseja que o NASAREH o carregue ao ser 

iniciado. 

Depois informe a Porta TCP do aplicativo externo e a porta TCP do NASAREH para recepção. 

Clique no botão “Restart” para reiniciar a comunicação. 
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26.6.2. Como configurar o NASAREH p/ ser um Servidor de sentenças NMEA via TCP/IP? 

O NASAREH pode se comportar como um Servidor de sentenças NMEA, disponibilizando-as 

para qualquer outro aplicativo que deseje recebê-las. 

Para fazer esta configuração, clique no botão  para acessar a janela 

Cliente/Servidor. 

Nesta janela, defina a porta de saída e clique no botão “Iniciar”. 

Todas as sentenças NMEA recebidas pelo NASAREH serão disponibilizadas na porta de 

saída indicada, para que outros aplicativos possam acessá-la e receber as sentenças. 

Para operar com sentenças gravadas em arquivo, basta carregar o arquivo desejado 

selecionando-o através do botão “Carregar”. 

No rodapé da janela, a linha iniciada por SRV mostra o número da porta definida e, ao lado, 

mostra o número de conexões correntes nesta porta. O número de sentenças transmitidas 

aparece no final da linha. 
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26.6.3. Como configurar o NASAREH p/ ser um Cliente de sentenças NMEA via TCP/IP? 

O NASAREH pode se comportar como um Cliente de sentenças NMEA, disponibilizando-as 

para qualquer outro aplicativo que deseje recebê-las. 

Para fazer esta configuração, clique no botão  para acessar a janela 

Cliente/Servidor. 

Clique no botão “Adicionar” para adicionar uma nova conexão. Nas janelas que se abrirão 

em sequência, informe o IP e a porta do servidor a ser acessado. 

  

Depois selecione a conexão criada e clique no botão “Conectar”. 

Marque as opções conforme as preferências de uso. 

Todas as sentenças NMEA recebidas pelo NASAREH através destas conexões, serão exibidas 

no quadro “Dados recebidos”. 

No rodapé da janela, a linha iniciada por CLIs mostra o número de conexões existentes e 

ativas. O número de sentenças recebidas aparece no final da linha. 
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26.7. Aba Radar 

A integração de imagens de radar com o NASAREH foi desenvolvida para o Centro de Análises de 

Sistemas Navais (CASNAV) da Marinha do Brasil e por enquanto não está disponível para outros 

usuários do sistema. 

Nas licenças comerciais do NASAREH esta aba ainda não está habilitada ou visível. 

26.7.1. Como configurar a recepção da imagem de um radar sobre a carta ? 

O Simulador Radar do CasNav foi modificado para gerar periodicamente um bitmap da 

imagem radar numa pasta de intercâmbio. O NASAREH pode ler essa pasta periodicamente 

e exibir a imagem do radar sobre a carta conforme coordenadas e extensão indicadas pelo 

Simulador Radar. Para isso é necessário ajustar a pasta de intercâmbio para ser a mesma 

usada pelo Simulador Radar. 

Estando com a tela principal do NASAREH em foco, pressione Ctrl+R para exibir ou 

esconder a imagem radar. 
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27. Simulador de Mancha de Óleo 

27.1. O que é o Simulador de Mancha de Óleo ? 

É uma funcionalidade do NASAREH que possibilita a simulação de movimentação e expansão de 

manchas de óleo, com base em alguns parâmetros que deverão ser informados antes que a 

simulação seja iniciada. 

Há muitos fatores envolvidos numa propagação de mancha de óleo. O que o sistema se propõe a 

fazer é uma estimativa, a partir da simulação, dessa propagação.  

Só é possível realizar uma simulação por vez. 

27.2. Como funciona o Simulador de Mancha de Óleo ? 

Uma simulação de mancha de óleo é feita sempre a partir de uma área poligonal fechada, que 

represente, da forma mais precisa possível (dimensões e localização), a mancha de óleo num 

determinado momento. 

Na janela “Simulador de mancha de óleo”, é preciso selecionar a área que representará a mancha a 

ser simulada. Pode ser uma área já carregada em memória ou um arquivo de área, que será 

carregado ao ser selecionado. 

 

Em seguida é preciso informar a aparência da mancha de óleo, considerando quatro possibilidades 

de escolha oferecidas pelo sistema. 
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A espessura da mancha e o percentual de óleo também deverão ser informados. Com estes números 

o simulador informará o volume estimado de óleo, em metros cúbicos. 

A velocidade e direção do vento e também da corrente marítima, são fatores fundamentais que 

também deverão ser informados. Deverão ser informados os percentuais de influência do vento e da 

corrente na propagação da mancha, bem como o percentual de expansão da área (da mancha). 

Informa a data e hora de início da simulação, a duração de tempo da simulação e o intervalo de 

tempo entre cada atualização da simulação. 

Feito isso basta clicar no botão “Iniciar” para que a simulação tenha início. 

A área que representa a mancha de óleo irá se movimentar e se expandir, deixando um rastro que 

representará esta movimentação e expansão ao longo do tempo da simulação. 
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28. Mensagens de Aplicação via AIS 

28.1. O que é um mensagem de aplicação ? 

É uma mensagem enviada por um transceptor AIS, endereçada à um outro transceptor AIS específico 

ou simplesmente transmitida a todos os AIS que estiverem ao alcance da transmissão. 

Há diversos tipos de mensagens de aplicação, como mensagens de texto livre, de dados 

meteorológicos e hidrológicos e de aviso de aos navegantes, entre outras. 

28.2. Como o NASAREH envia e recebe mensagens de aplicação ? 

Através do AISComm, um software capaz de enviar e receber mensagens de aplicação através de um 

Transceptor AIS Classe A ou de uma Estação Base de AIS. 

Quando o AISComm é usado embutido numa aplicação hospedeira, como é o caso do NASAREH, ele 

pode receber e enviar mensagens de aplicação formatadas e endereçadas a partir da aplicação 

hospedeira. 

O AISComm é iniciado através do botão  , localizado na Barra Superior de Botões. 

28.3. Como funciona o AISComm ? 

Para saber sobre o funcionamento do AISComm, consulte o manual próprio desta aplicação, 

digitalizado em formato PDF (AISComm.pdf), que acompanha o NASAREH. 
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29. O NASAREH AXH 

29.1. Quais são os diferenciais do NASAREH AXH em relação às demais versões do NASAREH ? 

O NASAREH AXH é a versão mais completa entre todas as versões do NASAREH. Dispõe de todos os 

recursos e funcionalidades existentes, assim como a versão AXV, mas possui como diferencial, o 

acesso controlado por uma senha e a possibilidade de ser utilizado em modo restrito, através de 

uma tela simplificada. 

Na abertura do NASAREH AXV, uma senha de acesso será solicitada. Se a senha correta for 

informada, a tela de uso do NASAREH completa, contendo todas as características já vistas neste 

manual. 

 

Caso o NASAREH AXV seja iniciado sem o preenchimento da senha ou com o preenchimento 

incorreto da mesma, a tela de uso que se apresentará será simplificada e o acesso ao NASAREH será 

em modo restrito, no qual somente algumas funcionalidades estarão disponíveis.  

29.2. Qual é a razão de existir o modo restrito ? 

O NASAREH AXH e o seu modo restrito de acesso, surgiram a partir das solicitações de alguns 

clientes que utilizam o NASAREH para fins comerciais. 

Estes clientes sentiram a necessidade de restringir o acesso do comandante da embarcação às 

funcionalidades não básicas do sistema, a fim de evitar que os parâmetros de navegação fossem 

desconfigurados e a segurança da navegação fosse comprometida. 

O modo restrito, apresentado numa tela simplificada, dispõe apenas dos recursos básicos e 

essenciais a realização uma navegação.  

Todos os parâmetros de navegação deverão ser previamente configurados por um usuário 

administrador, sabedor da senha de acesso. 

29.3. A senha de acesso é fixa ? 

Não. A senha inicial para qualquer NASAREH AXH é nasareh, mas pode e deve ser alterada logo na 

primeira utilização do sistema. 

A qualquer momento a senha poderá ser alterada para garantir uma maior segurança. 

29.4. Como a senha pode ser alterada ? 

Após acessar o NASAREH AXH informando a senha correta, selecione:  Barra de Menu -> Arquivo -> 

Cadastrar/atualizar senha do modo restrito  e informe a nova senha. 
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29.5. Como é a tela do modo restrito ? 

A tela do modo restrito possui uma barra superior na cor cinza, que contém, no seu canto esquerdo, 

o nome do sistema com a data e hora correntes logo abaixo.  

 

Logo ao lado, na linha superior, é apresentada a escala corrente de exibição da carta, assim como a 

identificação da carta.  

Na linha inferior são exibidas as coordenadas LAT e LON da posição do ponteiro do mouse, o datum 

da carta, o rumo que a nave deveria tomar para alcançar as coordenadas do ponteiro do mouse (em 

linha reta) e a distância da nave até as coordenadas do ponteiro do mouse (em linha reta). 

No canto direito desta mesma barra, são exibidos dois botões: 

O primeiro para ativar o MOB (veja o que é um MOB e como criar um MOB) e o segundo para 

encerrar a seção de uso corrente do NASAREH. 

Além desta barra superior, há uma janela vertical no canto esquerdo da tela, composta por 3 partes 

distintas. 

A primeira parte exibe informações sobre a Nave. 

 

A segunda exibe informações sobre a navegação em curso pela rota selecionada. 

 

O carregamento de rotas e a seleção da rota a ser navegada são feitos através da janela que exibe o 

nome da rota corrente (clicar na seta no canto direito da janela). 

A janela que exibe o nome do waypoint de destino imediato também possibilita o acesso à lista de 

waypoints carregados e ainda selecionar um novo waypoint como destino imediato.  

Modo de posicionamento da Nave: GPS/ Fixo / Estimado 
 
Coordenadas de Latitude e Longitude  

 
Rumo e Velocidade correntes 
 
Profundidade na posição da Nave 
 

Botão para cancelar a navegação em curso 
 

Nome da Rota corrente (permite carregar rotas) 
 
Nome do waypoint de destino imediato 
 

Rumo, em linha reta, para que a Nave alcance o waypoint 
Distância entre a nave e o waypoint (em linha reta) 
 

Tempo para chegar ao waypoint (na velocidade corrente) 
Horário estimado de chagada ao waypoint (na vel. corrente) 
 

Erro XTE do trecho corrente da rota 
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A escolha de um waypoint como destino imediato também pode ser feita clicando-se com o botão 

direito do mouse sobre o waypoint e depois escolhendo a opção Navega. 

 

A terceira exibe os botões de comandos disponíveis no modo restrito. 

 

O botão que abre a janela de propriedades da Nave também indica, conforme a sua cor, o status de 

recepção de posição pelo GPS (para saber mais sobre o status da interface do NASAREH com o GPS, 

siga este link). 

 

Visão geral da tela em modo restrito. 

  

 
▪ Abre janela de propriedades da nave 

▪ Omniview 

▪ Centraliza posição da Nave na tela 

▪ Zoom + 

▪ Zoom – 

▪ Abre Hipercarta 

▪ Brilho (visão noturna) 

▪ Marca em rastro 

▪ Inicia/encerra gravação de rastro 

▪ Limpa objetos da memória 

▪ Ativa/desativa alarmes 

▪ Abre manual do NASAREH 
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LISTA DE ACRÔNIMOS 
 

 

AIS AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 

BRG BEARING – rumo que deve ser tomado para se chegar a um waypoint. 

COG COURSE OVER GROUND – rumo em relação ao fundo. 

DTG DISTANCE TO GO – distância que falta para se chegar a um waypoint. 

DGPS DIFFERENTIAL GPS – GPS diferencial(com correção). 

ETA ESTIMATED TIME OF ARRIVAL – data/hora estimada da chegada a um waypoint. 

ETE ESTIMATED TIME ENROUTE – tempo estimado de duração da rota. 

MOB MAN OVER BOARD – homem ao mar. 

GIS GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM – sistema de informação geográfico. 

GPS GLOBAL POSITIONING SYSTEM – sistema de posicionamento global. 

PROF Profundidade informada pela sonda 

RTE ROUTE – rota ou derrota. 

SOG SPEED OVER GROUND – velocidade em relação ao fundo. 

TDTG TOTAL DISTANCE TO GO – distância total acumulada de uma rota 

TTG TIME TO GO – tempo que falta para se chegar a um waypoint. 

TRK TRACK – rastro. 

VMG VELOCITY MADE GOOD – velocidade projetada em direção a um waypoint. 

WPT WAYPOINT – waypoint. 

XTE CROSS TRACK ERROR – erro transversal da navegação. Indica quanto nos afastamos da linha 
de rumo inicial para um waypoint. 
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TABELA DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO NASAREH 
 

FUNCIONALIDADES COMUNS À TODAS AS VERSÕES 
VERSÃO DO NASAREH 

AXL AXS AXP AXV AXH 

Abertura de cartas digitais raster no formato NOAA/BSB X X X X X 

Criação de áreas poligonais e circulares X X X X X 

Gravação e carregamento de rastros X X X X X 

Criação de rotas e waypoints X X X X X 

Orientação para navegação por rotas X X X X X 

Alarme de desvio de rota X X X X X 

Criação de Ícones , avisos e textos X X X X X 

Transferência de waypoints e rotas do computador para o GPS (1) X X X X X 

Transferência de waypoints e rotas do GPS para o computador (1) X X X X X 

Transferência de rastros do GPS para o computador (2) X X X X X 

Auto-carta, auto-carta rolagem e melhor carta X X X X X 

Salvar e abrir hipercartas X X X X X 

Configuração e ativação de alarmes diversos X X X X X 

Diferenciação entre alvos parados e em movimento X X X X X 

Emenda cartas X X X X X 

Visão noturna X X X X X 

Navegação simulada X X X X X 

Homem ao mar (MOB) X X X X X 

Navegação com rumo para cima X X X X X 

Movimento relativo (nave parada e cenário em movimento) X X X X X 

Janelas de controles de navegação X X X X X 

Orientação de navegação por voz X X X X X 

Opções de customização X X X X X 

Recepção e exibição de Alvos AIS X X X X X 

Grade em latitude e longitude X X X X X 

Múltiplas unidades de medidas X X X X X 

Exportação / importação de cenários e objetos X X X X X 

Suporte a Plugin X X X X X 

Exportação / importa de arquivo GPX (plugin) X X X X X 

Recepção de sentenças NMEA via rede (modo Cliente) X X X X X 

Importação de dados tipo “Shapefile” X X X X X 

 

(1)  Somente com determinados GPS´s Garmin e Furuno (Consulte sobre modelos compatíveis)     
(2)  Somente com determinados GPS´s Garmin (Consulte modelos compatíveis). 

   
(3)  Equipamentos devem possuir interface com protocolo NMEA. 

   
    (1)  (2) e (3)  necessitam de cabo de dados     
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FUNCIONALIDADES RESTRITAS 
DISPONIBILIDADE POR VERSÃO DO NASAREH 

AXL AXS AXP AXV AXH 

Interface com GPS via porta serial ou USB  (3) X X X X 

Interface com AIS via porta serial (3) X X X X 

Interface com Piloto Automático via porta serial (3) X X X X 

Interface com Sonda via porta serial (3) X X X X 

Interface com Giroscópio / Bússola Digital via porta serial (3) X X X X 

Teste das interfaces existentes X X X X 

Posicionamento da Nave orientado por GPS X X X X 

Super browser X X X 

Matriz de objetos X X X 

Simulador de mancha de óleo X X X 

Abertura e configuração de arquivos de profundidades (arquivos XYZ) X X X 

Exibição de coordenadas em XY X X X 

Controle do PMA (Ponto de Maior Aproximação) X X X 

Alarme de risco de colisão por PMA e TPMA X X X 

Cursor em UTM X X X 

Waypoint em UTM X X X 

Gravação automática de rastros (caixa-preta) X X X 

Navegação ortodrômica (Rota no grande círculo) X X X 

Nave vetorial (dimensões em escala) X X X 

Tábua de Marés X X X 

Interface com Radar via porta serial (3) X X X 

Disponibilização de sentenças NMEA via rede (modo Servidor) X X X 

Abertura de cartas náuticas eletrônicas vetoriais X X 

Controle de acesso por senha X 

Configurações bloqueadas para acesso sem senha X 

Tela de navegação simplificada para acesso sem senha X 

            

(1)  Somente com determinados GPS´s Garmin e Furuno (Consulte sobre modelos compatíveis)     
(2)  Somente com determinados GPS´s Garmin (Consulte modelos compatíveis). 

   
(3)  Equipamentos devem possuir interface com protocolo NMEA. 

   
    (1)  (2) e (3)  necessitam de cabo de dados     

 


