
E 61 /08 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE 

Correções em cartas 

Carta nO 1400 [Última correção: 50/08] Datum: Córrego Alegre 

Substituir 
Posição - 20° 15' .00 S 41° 00' .00 W 

Substitu ir no "quadro de precauções" existente na posição, as notas de precaução "PLATAFORMAS", "ÁREA A SER EVITADA", 
"TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES", "CANALlZAÇÂO SUBMARINA", "REBOQUE" e "REBOQUES" pelas notas que acompanham este 
aviso. 

Carta nO 23000 (INT.2123) [Última correção: 50108] Datum: WGS-84 

Substituir 
Posição - 22° 28' .00 S 43° 00' .00 W 

Substituir o "quadro de precauções" existente na posição pelo quadro que acompanha este aviso. 

Carta nO 70 [Última correção: 50/08] Datum: Córrego Alegre 

Substituir 
Posição - 18° 00' .00 S 42° 00' .00 W 
Substituir o "quadro de precauções" existente na posição pelo quadro que acompanha este aviso. 

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

Desktop
Realce

Desktop
Linha

Desktop
Realce

Desktop
Linha





Acompanha o aviso N” E 61 de 2008.


Correçªo para a carta 23000(INT2123) - 2“ EDI˙ˆO.
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`REA DE TESTES:   `rea  de testes e mediçıes da Marinha do Brasil.


ExistŒncia de cabos submarinos e equipamentos submersos.  Existence of submarine cables and submersed equipments.  


TEST AREA:  Test  and  measurement  area  of  the  Brazilian  Navy.


`REA  DE  EXERC˝CIOS  DE  SUBMARINOS:  `rea  frequentemente 


utilizada para exercícios de submarinos. Os navegantes deverªo  ter


atençªo e observar os Avisos aos Navegantes quanto aos  limites e


both surfaced and dived, in the area indicated on this chart. 


A  good  lookout  is  to  be  kept  for them when passing through 


these waters. See Notice to Mariners.períodos de sua interdiçªo.


SUBMARINE  EXERCISE  AREA:  Submarines exercise frequently, 
.. 


`REA A SER EVITADA: ExistŒncia de plataformas de produçªo de


petróleo e gÆs, canalizaçıes submarinas, monobóias, quadro de  bóias 


de amarraçªo e intensa movimentaçªo de embarcaçıes de apoio na Ærea


da Bacia Petrolífera de Campos. Para evitar risco de colisªo, poluiçªo 


PLATAFORMAS: As plataformas de produçªo de petróleo e gÆs  exibem 


a navegaçªo nªo autorizada a menos de 500 metros destas estruturas. A


navegaçªo a menos de 2 milhas nÆuticas destas estruturas nªo Ø 


recomendÆvel.


TR`FEGO DE EMBARCA˙ÕES: ExistŒncia de intenso trÆfego marítimo


de embarcaçıes de apoio entre a cidade de MacaØ e a regiªo da Bacia


Petrolífera de Campos. Os navegantes devem ter cautela ao trafegar 


na Ærea.


AREA TO BE AVOIDED: Existence of oil and gas production 


platforms, submarine pipelines, mooring buoys and an intense 


movement of supply vessels in the area of Campos Oilfield. In order 


to avoid the risks of collision, pollution and damages to the environment, 


that area has been designated by the International Maritime Organization 


PLATFORMS:


signaling lights, constituted by a fixed all-round red light at its top 


TRAFFIC OF VESSELS: Existence of intense traffic of supply


vessels between MacaØ city and the area of Campos Oilfield. Caution  


is recommended when navigating in the area.


 e danos ao meio ambiente, essa Ærea foi designada pela Organizaçªo 


 and a white rhythmical light signaling letter "U" in Morse code


 - Mo (U)W. Non authorized navigation less than 500 meters from these


structures is prohibited. Navigation less than 2 nautical miles from 


these structures is not recommended.


Oil and gas  production  platforms  exhibit  night 


sinalizaçªo noturna composta de luz fixa encarnada no tope e luz branca


rítmica indicativa da letra "U" em código Morse - Mo(U)B. É proibida


Marítima  Internacional  como  "`rea a Ser Evitada". Os  navios que


nªo  estejam  envolvidos  nas  atividades  de  apoio  à  produçªo  e


prospecçªo de  petróleo e gÆs devem evitar navegar na Ærea.


as an "Area To Be Avoided". Ships not involved in support activities


to  oil  and  gas  production  and  prospection  shall  avoid  sailing


within that area.












CORRENTES


A  velocidade  mØdia  da  corrente  Ø  cerca de 1,5  nós. Nos canais


estreitos   atinge   a   3 nós   influenciada,  porØm, pela  direçªo   e


intensidade do vento.


Correçªo para a carta 70 - 2“ EDI˙ˆO.


Acompanha o aviso N” E 61 de 2008.
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PRECAU˙ÕES


Navengantes.


A


B


REBOQUES


COMPRIMENTO VELOCIDADE


MÆximo MÆximaMínimo Mínima


400 m 350 m 10 nós 5 nós


nªo divulgado por Avisos aos Navegantes.


REBOQUE


Os navegantes deverªo ter cautela nesse trecho.


Marítimo de Belmonte/BA,


compreendido entre o Terminal de Barra do Riacho/ES e o Terminal


ExistŒncia   de   trÆfego   freqüente  de  reboques  no  trecho  


PLATAFORMAS


noturna composta de luz fixa encarnada no tope e luz branca rítmica 


As  plataformas  de  produçªo de petróleo e gÆs exibem  sinalizaçªo


navegaçªo nªo autorizada a menos de 500 metros destas estruturas.


A navegaçªo a menos de  2  milhas nÆuticas destas estruturas nªo Ø  


recomendÆvel.


`REA A SER EVITADA


ExistŒncia   de   plataformas   de  produçªo   de   petróleo   e   gÆs, 


canalizaçıes submarinas, monobóias, quadro de bóias de amarraçªo


e intensa movimentaçªo de embarcaçıes de apoio na Ærea da  Bacia 


Petrolífera  de  Campos.  Para  evitar  risco de  colisªo,  poluiçªo  e 


danos ao meio ambiente,  essa Ærea foi designada pela  Organizaçªo 


TR`FEGO DE EMBARCA˙ÕES


ExistŒncia de intenso  trÆfego  marítimo  de embarcaçıes  de  apoio 


entre a cidade de MacaØ e a regiªo da Bacia Petrolífera de  Campos. 


Os navegantes devem ter cautela ao trafegar na Ærea.


A Ærea ¤A¤ destina-se a exercícios  submarinos.  A  interdiçªo


 serÆ divulgada em Aviso-RÆdio aos Navegantes.


A Ærea ¤B¤ destina-se a exercícios dos Navios  da  Marinha do


  Brasil. A   interdiçªo   serÆ   divulgada  am Aviso - RÆdio   aos


indicativa  da  letra  "U"  em  código  Morse  -  Mo(U)B. É  proibida a 


Marítima Internacional como "`rea  a  Ser Evitada". Os navios que nªo


estejam envolvidos nas atividades de apoio à produçªo e prospecçªo


de  petróleo e gÆs devem evitar navegar na Ærea. 


DECLINA˙ˆO MAGNÉTICA


As  curvas  de  declinaçªo  magnØtica  sªo  para  o  ano  de  2000.


A  declinaçªo  magnØtica Ø expressa em graus, seguida pela letra W


ou  E,  conforme o caso,  em algumas posiçıes da curva. A variaçªo


anual Ø expressa em minutos, com a letra W ou E, e entre parŒnteses,


após a declinaçªo.












Acompanha o aviso N” E 61 de 2008.


Correçªo para a carta 1400 - 2“ EDI˙ˆO.
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REBOQUES


COMPRIMENTO VELOCIDADE


MÆximo MÆximaMínimo Mínima


400 m 350 m 10 nós 5 nós


nªo divulgado por Avisos aos Navegantes.


REBOQUE


Os navegantes deverªo ter cautela nesse trecho.


Marítimo de Belmonte/BA,


compreendido entre o Terminal de Barra do Riacho/ES e o Terminal


ExistŒncia   de   trÆfego   freqüente  de  reboques  no  trecho  


CANALIZA˙ˆO SUBMARINA


ExistŒncia  de  canalizaçªo  submarina e quadro de bóias  de


amarraçªo, assinalado por bóia luminosa de balizamento especial.


`REA A SER EVITADA


ExistŒncia  de plataformas  de  produçªo  de  petróleo e gÆs,


canalizaçıes    submarinas,   monobóias,   quadro   de   bóias   de


amarraçªo  e  intensa  movimentaçªo  de  embarcaçıes de apoio na


Ærea  da  Bacia  Petrolífera de Campos. Para evitar risco de colisªo,


poluiçªo e danos ao meio ambiente, essa  Ærea foi designada


pela Organizaçªo Marítima Internacional como "`rea a Ser Evitada".


PLATAFORMAS


As   plataformas  de  produçªo   de   petróleo  e   gÆs exibem


sinalizaçªo  noturna  composta de luz  fixa encarnada no tope e luz


branca  rítmica   indicativa  da  letra "U" em código Morse - Mo(U)B. 


É  proibida  a  navegaçªo  nªo  autorizada  a  menos de 500 metros 


destas estruturas. A navegaçªo a menos de 2 milhas nÆuticas


destas estruturas nªo Ø recomendÆvel.


Os  navios  que  nªo  estejam  envolvidos nas atividades de apoio à 


produçªo  e  prospecçªo  de  petróleo  e  gÆs  devem  evitar  navegar


na Ærea.


TR`FEGO DE EMBARCA˙ÕES


ExistŒncia de intenso  trÆfego  marítimo  de embarcaçıes  de  apoio 


entre a cidade de MacaØ e a regiªo da Bacia Petrolífera de  Campos. 


Os navegantes devem ter cautela ao trafegar na Ærea.









