
 

 

 

E 79/09 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE 

Próximo a Regência - Correções em cartas 

Carta n' 1420 [Última correção: 4/09] Oatum: WG5-84 

Cancelar 
Posição - a) 19' 41'.75 5 39' 49'.86 W 

Cancelar da posição a) o símbolo de "bóia de luz especial" e próximo as anotações "Lp.A.3s" e "AM
• 

Inserir 
Posições - b) 19' 41'.275 39' 50'.00 W 

c) 19' 41'.27 5 39' 50'.60 W 
d) 19' 42'.50 5 39' 50'.00 W 

Inserir na posição b) um símbolo de "bóia de instalação de petróleo ou gás" e próximo a anotação "Lp.A.6s" e na posição c) um símbolo 
de "bóia de amarração". 
Inserir na posição d) um símbolo de "fundeadouro recomendado" e próximo a anotação "FUNOEAOOURO". 

(Ver Nota ) 

Substituir 
Posição - e) 19' 48'.905 40' 10'.50 W 

Substitu ir as notas de precauções "CANALIZAÇÃO SUBMARINA", "REBOQUE" e "REBOQUES" existentes na posição e) pelo 
"quadro" que acompanha este aviso. 

Carta n' 1402 [Última correção: 2' ed . 10/12/08 ] Oatum: WG5-84 

Cancelar 
Posição - f) 19' 41 '.75 5 39' 49'.86 W 

Cancelar da posição f) o símbolo de "bóia de luz especial" e próximo as anotações "Lp.A.3s" e "A". 

Inserir 
Posições - g) 19' 41'.275 39' 50'.00 W 

h) 19' 42'.50 5 39' 50'.00 W 

Inserir na posição g) um símbolo de "bóia de instalação de petróleo ou gás" e próximo a anotação "Lp.A.6s", e na posição h) um 
símbolo de "fundeadouro recomendado" e próximo a anotação "FUNDEADOURO N° 5". 

(Ver Nota) 

Substitu ir 
Posição - i) 19' 49'.00 5 40' 30'.00 W 

5ubstitu ir as notas de precauções"CANALlZAÇÃO 5UBMARINE" e "FUNOEAOOURO" existentes na posição i) pelo "quadro" que 
acompanha este aviso. 

Carta n' 1400 [Última correção: 50109] Oatum: Córrego Alegre 

Cancelar 
Posição - j) 19' 41'.75 5 39' 49'.86 W 

Cancelar da posição j ) o símbolo de bóia de luz especial" e próx imo as anotações "Lp.A.3s" e "A". 

Inserir 
Posições - k)19' 41' .275 39'50'.00W 

I) 19' 42'.50 5 39' 50'.00 W 

Inserir na posição k) um símbolo de "bóia de instalação de petró leo ou gás" e próximo a anotação "Lp.A.6s", e na posição I) um símbolo 
de "fundeadouro recomendado" e próximo a anotação "FUNDEADOURO". 

(Ver Nota) 

Substituir 
Posição - m) 20' 23'. 00 S 41 ' 00' .00 W 

Substituir as notas de precauções "CANALIZAÇÃO SUBMARINA-, "REBOQUE" e "REBOQUES" existentes na posição m) pelo quadro 
que acompanha este aviso. 

Carta n' 22800 (INT.2121 ) [Última correção: 50109] Oatum: WG5-84 

Cancelar 
Posição - n) 19' 41'.755 39'49'.86W 

Cancelar da posição n) o símbolo de "bóia de luz especial" e próximo as anotações "Lp.A.3s" e "A". 
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Inserir 
Posições - o) 19' 41'.27 S 39' 50'.00 W 

p) 19' 42'.50 S 39' 50'.00 W 

Inserir na posição o) um símbolo de "bóia de instalação de petróleo ou gás" e próximo a anotação "Lp.A.6s", e na posição p) um 
símbolo de "fundeadouro recomendado" e próximo a anotação "FUND EADOURO". 

(Ver Nota) 

Substituir 
Posição - q) 18' 56'.50 S 40' 05'.00 W 

Substitu ir as notas de precauções "REBOQUE - TOWING" e "PLATAFORMAS - PLATFORMS" existentes na posição q) pelo quadro 
que acompanha este aviso. 

[Carta 12000 - Simbolos, Abreviaturas e Termos (3' ed . 2008) pags. 43 L (16) e 51 N (10)] 

Este Aviso cancela o Aviso-Rádio nO E 7318/09. 

E 79/09 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE 

Próximo a Regência - Correções em cartas 

Republicados os seguintes itens referente a carta 22800 (INT.2121) divulgado no fo lheto n' 9/09 com incorreção: 

No item cancelar 
Onde se lê "Lp. A. 3s" e "A" leia-se "FI.Y. 3s" e "Y". 

Nos itens inserir 
Onde se lê "Lp. A. 6s" leia-se "FI. Y. 6s"; e 

Onde se lê "FUNDEADOURO" leia-se "FUNDEADOURO". 
(Ver Nota ) (Ver Nota) 

ANCHORAGE 
(See Note) 
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Correçªo para a carta 1402 - 2“ EDI˙ˆO.


Acompanha o aviso N” E 79 de 2009.


5 cm


marítima.


 explosivas.


`rea A 


`rea B - para plataformas, embarcaçıes especiais e navios em reparo.


`rea C - para navios de guerra e submarinos.


`rea D


- para   espera  de   prÆtico,  inspeçªo   sanitÆria  e   polícia 


CANALIZA˙ˆO SUBMARINA


FUNDEADOUROS


programados aos Terminais do Porto de Vitória.


Fundeadouro  No.  1  -  Destinado   preferencialmente  aos  navios 


Fundeadouro  No.  2  -  Destinado   preferencialmente  aos  navios 


programados aos Terminais de Carvªo de Praia Mole, Terminais de


Produtos  Siderœrgicos  ( TPS ),  Terminais  de Produtos  Diversos 


(TPD) e Terminal  de GranØis Líquidos.


Fundeadouro  No.  3  -  Destinado   preferencialmente  aos  navios 


programados  aos  Terminais  de  MinØrio   de   Ferro  de  Tubarªo


Fundeadouro  No.  4  -  Destinado aos navios a serem submetidos a  


Inspeçªo Naval, Inspeçªo de Saœde (ANVISA), Inspeçªo da Polícia 


(Píer I Norte e Sul e Píer 2).


Federal (NEPOM) ou mediante concessªo da Autoridade Marítima.


- para  navios  com  cargas  inflamÆveis,   perigosas   ou 


 ExistŒncia de canalizaçªo submarina, bóia de amarraçªo e monobóia, 
assinalada por bóia luminosa de balizamento especial. 


 aguardar ordens.


Fundeadouro No. 5 -    RecomendÆvel   para aguardar  amanhecer   ou












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


Acompanha o aviso N” E 79 de 2008.


5 cm


REBOQUES


COMPRIMENTO VELOCIDADE


MÆximo MÆximaMínimo Mínima


400 m 350 m 10 nós 5 nós


REBOQUE


Os navegantes deverªo ter cautela nesse trecho.


CANALIZA˙ˆO SUBMARINA


FUNDEADOURO


RecomendÆvel para aguardar amanhecer ou aguardar ordens.


ExistŒncia   de   canalizaçªo   submarina,  bóia  de  amarraçªo    e


monobóia, assinalada por bóia luminosa de  balizamento  especial.


ExistŒncia de trÆfego freqüente de reboques no trecho compreendido 


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


 Belmonte/BA, nªo divulgado por Avisos aos Navegantes.












Correçªo para a carta 1420 - 2“ EDI˙ˆO.


Acompanha o aviso N” E 79 de 2009.


5 cm


REBOQUES


COMPRIMENTO VELOCIDADE


MÆximo MÆximaMínimo Mínima


400 m 350 m 10 nós 5 nós


REBOQUE


Os navegantes deverªo ter cautela nesse trecho.


ExistŒncia de trÆfego freqüente de reboques no trecho compreendido


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


Belmonte/BA, nªo divulgado por Avisos aos Navegantes.


assinalada por bóia luminosa de balizamento especial.


ExistŒncia de canalizaçªo submarina bóia de amarraçªo e monobóia,


FUNDEADOURO


RecomendÆvel para aguardar amanhecer ou aguardar ordens.


CANALIZA˙ˆO SUBMARINA












Correçªo para a carta 22800(INT2121) - 1“ EDI˙ˆO.


Acompanha o aviso N” E 79  de 2009.


5 cm


REBOQUE: ExistŒncia  de  trÆfego  freqüente  de  reboque no trecho 


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


Marítimo    de    Belmonte/BA,    nªo  divulgado   por Avisos    aos


Navegantes. Os navegantes deverªo ter cautela nesse trecho.


TOWING:


estruturas nªo Ø recomendada.


PLATAFORMAS:  As plataformas  de  produçªo  de petróleo e  gÆs


exibem sinalizaçªo noturna composta de luz fixa encarnada no tope e 


destas estruturas. A  navegaçªo a menos de 2 milhas nÆuticas destas 


 night  PLATFORMS:  Oil  and  gas  production  platforms   exhibit   


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


structures is prohibited. Navigation less than  2 nautical  miles from


these structures is not recommended.


Existence  of  frequent towing between  Barra  do Riacho


Terminal/ES and  Belmonte Maritime Terminal/BA, not  proclaimed    


by Notice to Mariners. Mariners must have caution in this area.


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


 É proibida  a  navegaçªo  nªo  autorizada a menos de 500 metros 


and a white rhythmical light signaling letter "U" in Morse code - Mo (U) B.


Non-authorized  navigation  less  than  500 meters  from  these  


FUNDEADOURO: RecomendÆvel aguardar amanhecer ou aguardar


ordens.


ANCHORAGE: Recommend to wait for dawn or for commandments.











