
A 63/06 BRASIL - RIO AMAZONAS 

Próximo às ilhas do Jurupari e do Mouratuba - Correção em cartas 

Posições: a) OP 44' .50 S 52° 39' .50 W b) OjO 47'.50 S 53° 36'.40 W 

Detalhes: 1 - Substituir o quadro de precauções (cautela e advertência) e nível do rio Amazonas existente 
na posição a) pelo quadro que acompanha este aviso. 

2 Substituir o quadro de precauções (cautela e advertência) e infonnações sobre o rio 
Amazonas existente na posição b) pelo quadro que acompanha este aviso. 

Cartas afeladas (Úllima correção] - N°s 41028 (1) (4' ed. 17/04/00] - 4103A (2) (20/05]. 
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Correçªo para a carta 4102B - 4“ EDI˙ˆO.


N˝VEL DO RIO AMAZONAS


As informaçıes sobre o nivel do Rio Amazonas em SantarØm sªo 


disseminadas diariamente por meio de emissoras de radiodifusªo, 


televisªo e jornais, nas cidades de BelØm, Manaus, SantarØm e MacapÆ.


Tais informaçıes podem ser obtidas tambØm na Capitania dos Portos 


de Manaus e nas Delegacias da Capitania dos Portos em SantarØm e 


Santana e no Serviços de Sinalizaçªo NÆutica do Norte, em BelØm. 


Acompanha o aviso N”A63 de 2006.


CAUTELA


estÆ sujeita a constantes alteraçıes na batimetria, com aparecimento 


e desaparecimento de bancos e ilhas. Os navegantes somente  devem 


demandar a Ærea com perfeito conhecimento do local.


entre as ilhas de AcarÆ - Açu e do Mouratuba (proximidades de Prainha)


O trecho compreendido entre as ilhas do Itanduba e do Mouratuba


(proximidades de Prainha) estÆ sujeito a constantes alteraçıes na 


A navegaçªo ao sul da ilha do Jurupari e no trecho compreendido 


batimetria, com aparecimento e desaparecimento de bancos e ilhas.


ADVERT˚NCIA


Durante o período de janeiro a agosto, grande quantidade de troncos de 


Ærvores e vegetaçªo descem o rio, com tendŒncia a se concentrarem


nas partes mais profundas do canal, onde a correnteza Ø mais forte.


Os navegantes somente devem demandar a Ærea com perfeito 


conhecimento local.








Correçªo para a carta 4103A - 6“ EDI˙ˆO.


N˝VEL DO RIO AMAZONAS


As informaçıes sobre o nivel do Rio Amazonas em SantarØm sªo 


disseminadas diariamente por meio de emissoras de radiodifusªo, 


televisªo e jornais, nas cidades de BelØm, Manaus, SantarØm e MacapÆ.


Tais informaçıes podem ser obtidas tambØm na Capitania dos Portos 


de Manaus e nas Delegacias da Capitania dos Portos em SantarØm e 


Santana e no Serviços de Sinalizaçªo NÆutica do Norte, em BelØm. 


    5 Cm


Acompanha o aviso N”A63 de 2006.


conhecimento local.


O trecho compreendido entre as ilhas do Itanduba e do Mouratuba


(proximidades de Prainha) estÆ sujeito a constantes alteraçıes na 


batimetria, com aparecimento e desaparecimento de bancos e ilhas.


ADVERT˚NCIA


Durante o período de janeiro a agosto, grande quantidade de troncos de 


Ærvores e vegetaçªo descem o rio, com tendŒncia a se concentrarem


nas partes mais profundas do canal, onde a correnteza Ø mais forte.


CAUTELA


A batimetria apresenta constantes alteraçıes com aparecimento e 


desaparecimento de bancos e ilhas. A navegaçªo deverÆ ser realizada


com perfeito conhecimento local.


Os navegantes somente devem demandar a Ærea com perfeito 





