
P 71/07 BRASIL - LAGOA DOS PATOS 

Correções em carta 

Carta nO 2109 [Ú ltima correção: 28/07] Datum: Capitania Astronômica 

Substituir 
Posição - 30° 02'.00 S 51 ° 20'.80 W 
Substituir o quadro de "PRECAUÇÕES" existente na posição pelo quadro que acompanha este aviso. 

Posições: a) 30° 03'.49 S 51 ° 15'.15 W 
b) 30' 05'.82 8 51 ' 16'.60 W 
c) 30' 09'.62 8 51 ' 17'.45 W 

Substituir a anotação "Ver Precaução B " existente nas posições a), b) e c) pela anotação "TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES". 
(Ver Nota) 

Inserir 
Posição - 30001'.60S 51 ° 14'.10 W 
Inserir na posição a anotação "Bravo". 

Substituir 
Posição - 30° 06'.69 S 51 ° 16'.48 W 
Substituir a anotação "Ver Precaução C " existente na posição pela anotação "BALIZAMENTO PARTICULAR". 

(Ver Nota) 
Cancelar 
Posições: d) 30° 03'.00 S 51 ° 14'.60 W 

e) 30' 06'. 10 8 51 ' 17' .80 W 
f) 30' 12'. 10851 ' 16'.10 W 

Cancelar a anotação "Ver Precaução A " existente nas posições d), e) e f) . 
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85206971
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Realce
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Realce





Correçªo para a carta 2109 - 2“ EDI˙ˆO.


canais estreitos e rasos  provoca  redemoinhos e efeitos  anormais


hØlices dos navios.


acesso ao clube Jangadeiro.  Alteraçıes nªo sujeitas a Avisos aos


Navegantes.


TR`FEGO DE EMBARCA˙ÕES


BALIZAMENTO PARTICULAR


FUNDEADOURO


`rea de fundeio Bravo - Destina-se independentemente do  tipo  de 


abertura do vªo  móvel  da  ponte  Getœlio  Vargas  e/ou  visita  de 


carga  transportada,  para  espera   por  vaga  nos  terminais, pela


ExistŒncia de trÆfego frequente de comboios no trecho compreendido


entre Porto Alegre e  Rio  Grande, nªo  divulgado  por  Avisos  aos


metros e velocidade estimada de 4 nós. Os navegantes deverªo ter 


cautela e atençªo na Ærea.


da Ægua que podem resultar em colisªo das  embarcaçıes  com  os 


de grande porte quando navegando  nos  canais  estreitos,  mesmo


As pequenas embarcaçıes devem manter-se afastadas  dos  navios


que tenham preferŒncia  no  trÆfego.  O movimento  dos navios  em


ExistŒncia  de   balizamento  particular   demarcando  o  canal  de


 Navegantes. Características dos comboios: comprimento mÆximo 211


autoridades potuÆrias Getœlio  Vargas  e/ou  visita  de  autoridades  


portuÆrias (Vigilância SanitÆria, Polícia Federal e Receita  Federal).


As embarcaçıes nesta situaçªo deverªo  comunicÆ-la  à  Delegacia 


da Capitania dos Portos  em Porto  Alegre  com  antecedŒncia  nªo


superior a seis horas antes do fundeio.


Acompanha o aviso N” P 71 de 2007.
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