
 

S 85/10 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL 

Proximidades da Baia de Guanabara - Correções em cartas 

Cancelar e inserir 

Posições - 1) 23' 02'.00 S 43' 08' .68 W 11) 22' 54'.37 S 43' 08'.58 W 21) 22' 47' .80 S 43' 08'.25 W 
2) 23' 01 ' .97 S 43' 08' .70 W 12) 22' 54'.32 S 43' 08'.35 W 22) 22' 47' .80 S 43' 07' .70 W 
3) 22' 58'.32 S 43' 04' .71 W 13) 22' 54'.57 S 43' 08'.18 W 23) 22' 48'.05 S 43' 07' .70 W 
4) 22' 58'.62 S 43' 04' .70 W 14) 22' 54' .82 S 43' 08'.42 W 24) 22' 48'.20 S 43' 08'.25 W 
5) 23' 00'.70 S 43' 06' .00 W 15) 22' 52'.65 S 43' 10'.85 W 25) 22' 52'.65 S 43' 10'.60 W 
6) 22' 55'.50 S 43' 02' .50 W 16) 22' 50'.10 S 43' 08'.25 W 26) 22' 51 '.03 S 43' 08'.75 W 
7) 23' 00'.30 S 43' 06'.80 W 17) 22' 48'.88 S 43' 08'.27 W 27) 22' 46'.08 S 43' 08'.84 W e 
8) 22' 55'.00 S 43' 03' .00 W 18) 22'49'.25 S 43' 07' .10 W 28) 23' 02'.00 S 43' 08'.68 W 
9) 22' 58'.63 S 43' 04' .67 W 19) 22' 49'.45 S 43' 07' .27 W 

10) 22' 52'.65 S 43' 10' .85 W 20) 22' 48'.00 S 43' 08'.35 W 

Carta n' 1501 [ Last correção: 42/10) Oatum: WGS-84 

Cancelar o símbolo de "fundeadouro recomendado" existente próximo da posição 1) e inserir uma área circu lar de fundeio , com um 
ra io de 0.5 da milha náutica centrado na posição 2) e no interior da área o símbolo de fundeadouro, com designação alfanumérico 
"No.13"; 

Cancelar a anotação "Exclusivo para plataformas" próximo à posição 3) e inserir o símbolo de fundeadouro, com designação 
a lfanumérico "No.14" na posição 4); 

Inserir a anotação "FUNOEAOOUROS" próximo da posição 5) e 
(Ver Nota) 

Inserir a "Nota" que acompanha este aviso na posição 6); 

Carta n' 1506[ Last correção: 77/10) Oatum: WGS-84 

Cancelar o símbolo de "fundeadouro recomendado" existente próximo da posição 1) e inserir uma área circu lar de fundeio , com um 
ra io de 0.5 da milha náutica centrado na posição 2) e no interior da área o símbolo de fundeadouro, com designação alfanumérico 
"No.13"; 

Cancelar a anotação "Exclusivo para plataformas", o símbolo de fundeadouro e a área ci rcu lar próximo à posição 3) e inserir o símbolo 
de fundeadouro, com designação alfanumérico "No.14" na posição 4) ; 

Inserir a anotação "FUNOEAOOUROS" próximo da posição 7) ; 
(Ver Nota) 

Inserir a "Nota" que acompanha este aviso na posição 8); 

Carta n' 1511 [ Last correção: 42/10) Oatum: WGS-84 

Substituir a anotação "N' 6" existente próximo da posição 9), pela anotação "FUNDEAOOUROS"; 
(Ver Nota) (Ver Nota) 

Substituir as "Notas" existentes pelas "Notas" que acompanham este aviso; 

Substituir a anotação "No.3", próximo da posição 1 O) pela anotação "No.3A"; 

Inserir um limite de área de fundeio preferencial para plataformas interligando as posições de 11 ) a 14) e no interior da área o símbolo 
de fundeadouro e a anotação "No.11 ". 

Carta n' 1512[ Last correção: 42/10) Oatum: WGS-84 

Substituir a anotação "No.3" existente próximo da posição 15) pela anotação" " No.3A", a anotação "No.6" existente próximo da 
posição 16) pela anotação "No.6A" e a anotação "No.8" existente próximo da posição 17) pela anotação "No.8A"; 

Substituir o "títu lo e Notas" existentes pelos "titu lo e Notas" que acompanham este aviso; 

Cancelar a "área de funde io ci rcu lar", o símbolo de "fundeadouro" e anotação "No.?" existentes próximo da posição 18) e inserir na 
posição 19) a mesma área com a mesma designação; 

Cancelar a "área de funde io" e a anotação "No.8" existentes próximo da posição 20) e inserir um novo limite interligando as posições 
de 21) a 24) e no interior da área inserir o símbolo de fundeadouro e a anotação "No.8"; 

Inserir um limite de área de fundeio preferencial para plataformas interligando as posições de 11 ) a 14) e no interior da área o símbolo 
de fundeadouro e a anotação "No.11 ". 
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Carta n' 1513 [Lasl correção: 159/09] Dalum: WGS-84 

Substituir as nota "FUNDEAOOUROS" existente pela "Nota" que acompanham este aviso ; 

Cancelar a "área de Fundeio ci rcu lar", o símbolo de "fundeadouro" e anotação "No. r existentes próximo da posição 18) e inserir na 
posição 19) a mesma área com a mesma designação; 

Carta n' 1515[ Lasl correção: 42/10] Dalum: WGS-84 

Substituir a nota "FUNOEAOOUROS" existente pela "Nota" que acompanham este aviso; 

Substituir a anotação "No.3" existente próximo da posição 25) pela anotação" " No.3A", e a anotação "No.6" existente próximo da 
posição 26) pela anolação "No.6A"; 

Substituir a nota "FUNOEAOOUROS" existente pela "Nota" que acompanham este aviso; 

Carta n' 1531 [Lasl correção: 159/09] Dalum: WGS-84 

Cancelar a "área de Fundeio" e a anotação "No.8" existentes próximo da posição 20) e inserir um novo limite interligando as posições 
de 21) a 24 ) e no interior da área inserir um símbolo de fundeadouro e a anotação "No.8"; 

Substituir a nota "FUNOEAOOUROS" existente pela "Nota" que acompanham este aviso; 

Inserir o símbolo de fundeadouro, com designação alfanumérico "No.12" na posição 27 ); 

Carta n' 23000 (INT.2123) [Lasl correção: 153/09] Dalum: WGS-84 

Cancelar o símbolo de "fundeadouro recomendado" existente próximo da posição 28). 

[Carta 12000 - Simbolos, Abrevialu ras e Termos (3' ed. 2008) pág . 51 N (11 .1 e 11.2)] 
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encontram-se no verso da carta.


pistas dos aeroportos Ø proibida.


INFLAM`VEIS


DE JANEIRORIO


BRASIL  -  COSTA  SUL


ESCALA  1: 20 000  (22°51’,30)


Profundidades


Altitudes


Sinais  de  Navegaçªo :


Projeçªo :


Levantamentos :


em  metros  reduzidas  aproximadamente  ao  


Sistema  de  Balizamento  Marítimo


Ver  Diagrama  de  Levantamentos  quanto


da  IALA - Regiªo  B.


em  metros  acima  do  nível  mØdio  do  mar.


a  informaçıes  que  possam  afetar  o  uso  desta  carta.  


Posiçıes 


 EM  METROSPROFUNDIDADES 


Ø permitido entre os pilares assinalados.


O trÆfego sob  o vªo  central, entre os pilares 100 e 101, Ø privativo 


de navios  de  mais de 12,19m (40 pØs) de calado  ou  50 000  TDW. 


sob os vªos principais adjacentes ao central e seguir as indicaçıes. 


As embarcaçıes entre 1 000 e 50 000 TDW somente deverªo trafegar


O  plano  de   luzes  da  ponte  e  as  alturas  dos  vªos   navegÆveis


PORTO  DO


O trÆfego sob  a ponte Ø permitido para as embarcaçıes  de  passeio,


recreio e pesca.


`REA DE SEGURAN˙A:


referidas  ao  Datum  WGS-84.


liquefeito  de  petróleo  com  carga e descarga de inflamÆveis. Sªo 


 proibidos  fundeio,  pesca  e  uso  de chamas na Ærea delimitada. 


TR`FEGO SOB A PONTE: O  trÆfego  de  embarcaçıes  sob a Ponte  


Presidente Costa e Silva só  


de rebocadores para  o O emprego  trÆfego  


 deverÆ  de navios  ou embarcaçıes   


O fundeio e a pesca sªo proibidos na Ærea assinalada.


na  Ærea  de segurança da  ponte, 


ADVERT˚NCIA


navios  e  embarcaçıes devem  Nas proximidades dos  aeroportos  os


ter   especial  atençªo  com  aviıes  à baixa  altitude,  em pouso ou  


decolagem.   É  proibido  operar  guindastes ou  lanças  que  devem 


 permanecer na posiçªo horizontal.  A  pesca  a  menos  de  400m das 


cabeceiras das


CANALIZA˙ÕES  SUBMARINAS


evitar possibilidade de danos a cabos e canalizaçıes submarinas.


`REA  PROIBIDA


Proibida a navegaçªo, a menos que expressamente autorizada.


Os  navios, quando  em  movimento  na  Baía de Guanabara, deverªo


manter os  ferros  (âncoras)  acima da linha  de  flutuaçªo, a  fim de


ExistŒncia de balizamento cego particular demarcando o canal.


Proibido o fundeio no trajeto das barcas Rio - Niterói, em uma faixa


de 300m para cada lado do percurso.


ExistŒncia  de  gasoduto  e  de  parque  de  armazenamento   de  gÆs


BALIZAMENTO  PARTICULAR


TRAJETO  DE  BARCAS


PONTE  DO  GALEˆO


ser de acordo com as normas  de trÆfego e permanŒncia no porto.


PONTE  PRESIDENTE  COSTA  E  SILVA


Mercator.


nível  da  baixa - mar  mØdia  de  sizígia.


`rea de fundeio No.6A - para navios em reparo e visitas.


`rea de fundeio No.8A - para navios que operam  no terminal de GranØis


Líquidos.


`rea de fundeio No.11 - preferencial para plataformas.


FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No.1 - temporÆrio    para    inspeçªo    de     saœde, 


alfândega, polícia  marítima   excepcionalmente   na   parte norte da  


Ærea, para submarinos, plataformas  e  embarcaçıes  que operam com 


lanças e guindastes.


`rea de fundeio No.2 - exclusivo para navios de guerra.


              `rea de fundeio No.3 - para carga e descarga de mercadorias.


               `rea de fundeio No.4 - para barcaças, contŒineres e abastecimento.


`rea de fundeio No.5 - para barcaças de navios LASH.


atracaçªo


     e litígio.


               `rea de fundeio No.7 - para navios com mercadorias perigosas.


`rea de fundeio No.8 - para  navios  que  operam  no  Terminal 


Almirante  TamandarØ.


`rea de fundeio No.9 - para uso exclusivo de navios fora de serviço.


`rea de fundeio No.3A - para carga e descarga de mercadorias. 


Correçªo para a carta 1512 - 4“ EDI˙ˆO.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


 `rea de fundeio  No.6 - para navios em reparo, aguardando 


 5 cm


 5 cm












Correçªo para a carta 1513 - 1“ ediçªo.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


FUNDEADOUROS


Almirante TamandarØ.


de GranØis Líquidos.


Para navios em reparo e visitas. 


         Para navios com mercadorias perigosas.


Para   navios   que   operam   no   Terminal


Para    navios   que   operam   no Terminal  


Preferencialmente    para    navios   GNL. 


Para navios com produtos químicos.  


`rea de fundeio No.6A -  


         `rea de fundeio No.7 - 


`rea de fundeio No.8 - 


`rea de fundeio No.8A- 


`rea de fundeio No.10 - 


`rea de fundeio No.12 - 


 5 cm


 5 cm












Correçªo para a carta 1511 - 4“ Ediçªo.


Acompanha o aviso N” S 85 de 2010.


pistas dos aeroportos Ø proibida.


`REA DE SEGURAN˙A:


TR`FEGO SOB A PONTE:


Presidente Costa e Silva só  


O  emprego  trÆfego  


 deverÆ  


O fundeio e a pesca sªo proibidos na Ærea assinalada.


ADVERT˚NCIA


navios  e  embarcaçıes devem  


ter   especial  atençªo  com  aviıes  à


ou  lanças  que  devem 


 menos  de  400m das 


cabeceiras das


encontram-se no verso da carta 1512.


O  trÆfego sob  o vªo  central, entre os pilares 100 e 101,  Ø  privativo 


de  navios  de  mais de 12,19m  (40 pØs)  de calado  ou  50 000  TDW. 


As  embarcaçıes  entre  1 000 e 50 000 TDW somente deverªo trafegar


sob  os  vªos  principais adjacentes ao central e seguir  as  indicaçıes. 


O  plano  de   luzes   da   ponte  e   as  alturas  dos  vªos   navegÆveis


de  navios  ou embarcaçıes   na  Ærea  de  segurança  da  ponte, 


ser de  acordo  com  as normas  de  trÆfego  e  permanŒncia  no  porto.


Nas  proximidades  dos  aeroportos  os


baixa  altitude,  em  pouso  ou  


decolagem.   É  proibido  operar   guindastes


CAUTELA


O navegante deverÆ ter cautela ao demandar a Ærea, devido a existŒncia


Ærea de atividades de mergulho.


O  trÆfego de  embarcaçıes  sob  a  Ponte  


Ø permitido  entre os pilares assinalados.


de rebocadores para o 


 permanecer  na  posiçªo horizontal.  A  pesca  a 


PONTE  PRESIDENTE  COSTA  E  SILVA


CANALIZA˙ÕES  SUBMARINAS


evitar possibilidade de danos a cabos e canalizaçıes submarinas.


de 300m para cada lado do percurso.


Proibido  o  fundeio no trajeto das barcas  Rio - Niterói, em uma faixa


manter  os  ferros  (âncoras)  acima  da  linha  de  flutuaçªo, a  fim de


INTERDI˙ˆO PERMANENTE


`rea    interditada    permanentemente    à    navegaçªo.


BALIZAMENTO DE USO RESTRITO


Navegantes ou  Avisos-RÆdio NÆuticos.


conhecimento do local.


ExistŒncia de balizamento de  "Uso Restrito",  nªo  representado  em 


Carta NÆutica, cujas alteraçıes nªo sªo  divulgadas  por  Avisos  aos 


Recomenda-se    ao   Navegante   somente   utilizÆ-lo   com  perfeito 


Os  navios,  quando  em  movimento  na  Baía  de  Guanabara  deverªo


FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No.1 - temporÆrio  para inspeçªo de saœde,  alfândega,


polícia   marítima  e, excepcionalmente na   parte norte  da  Ærea, para 


submarinos, plataformas e embarcaçıes que operam com lanças
e guindastes.


`rea de fundeio No.2 - exclusivo para navios de guerra.


`rea de fundeio No.5 - para barcaças de navios LASH.


`rea de fundeio No.6 - exclusiva para plataformas de prospecçªo 


submarina.


                `rea de fundeio No.4 - para barcaças, contŒineres e abastecimento.


                `rea de fundeio No.3A - para carga e descarga de mercadorias.


`rea de fundeio No.11 - preferencial para plataformas.  


`rea de fundeio No.14 -  para plataformas e navios similares.


TRAJETO  DE  BARCAS


de  bóias  de  amarraçªo e bóias de formato  padronizado,   demarcando


 5 cm


 5 cm












Correçªo para a carta 1506 - 3“ EDI˙ˆO.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No.13 -  para navios quando houver congestionamento


  no porto ou terminais, navios cujos calados impeçam de entrar


 à barra, navios arribados por avaria e navios em condiçıes materiais 


potencialmente capazes de causar danos ambientais ou a terceiros. 


   `rea de fundeio No.14 - para plataformas e navios similares. 


 5 cm


 5 cm












FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No.13 - para navios quando houver congestionamento


 no porto ou terminais, navios cujos calados impeçam de entrar à barra, 


navios arribados por avaria e navios em condiçıes materiais


potencialmente capazes de causar danos ambientais ou a terceiros.


`rea de fundeio No.14 - para plataformas e navios similares.


Correçªo para a carta 1501 - 4“ EDI˙ˆO.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


 5 cm


 5 cm












Correçªo para a carta 1515 - 3“ EDI˙ˆO.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


FUNDEADOUROS


alfândega,  polícia   marítima   excepcionalmente   na   parte  norte da  


Ærea,  para  submarinos,  plataformas e embarcaçıes  que  operam  com 


lanças e guindastes.


`rea de fundeio No.2 - exclusivo para navios de guerra.


`rea de fundeio No.3 - para carga e descarga de mercadorias.


`rea de fundeio No.3A - para carga e descarga de mercadorias.


`rea de fundeio No.4 - para barcaças, contŒineres e abastecimento.


e litígio.


`rea de fundeio No.6A - para navios em reparo e visitas.


`rea de fundeio No.1 - temporÆrio para inspeçªo de saœde, 


`rea de fundeio No.6 - para navios em reparo, aguardando atracaçªo


 5 cm


 5 cm












Correçªo para a carta 1531 - 2“ ediçªo.


Acompanha o Aviso N” S 85 de 2010.


FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No. 8  - Para navios que operam no Terminal Almirante 


 TamandarØ.


`rea de fundeio No. 12 - Para navios com produtos químicos.


 5 cm


 5 cm









