
E 139/09 ATLÂNTICO SUL" BRASIL- COSTA LESTE 

Próximo a Campina, Miriri e Mamanguape - Existência de Área de Proteção Ambiental 

Carta nO 806 (Última correção: 224/08] Datum: Local Caboclo 

Inserir 

Posições: a) 06° 44'.008 34° 54 '.69 W 
b) 06° 51 '.70 8 34° 53'.30 W 
c) 06° 52'.09 8 34° 53'.59 W 
d) 06° 52'.08 8 34° 54'.00 W e 
e) 06° 49'.10 8 34° 54'.25W. 

Inserir um "limite marítimo de caráter geral para área restrita" ligando as posições a) a d) e na posição e) a anotação 
"ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL". 

(Ver Nota) 

Substituir 

Posição - n or 09'.30 8 34° 51 '.10 W 

Substituir as notas de "POSICIONAMENTO POR SATÉLITE", "NOTAS", "PRECAUÇÕES" e "FUNDEADOURO" existentes na posição 
f) pelo quadro que acompanha este aviso. 

[Carta 12000 - Símbolos, Abreviaturas e Termos (3a ed. 2008) pág. 51 N (2.1)] 
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AZUL


POSICIONAMENTO POR SATÉLITE


minuto para LESTE a fim de serem plotadas nesta carta.


As posiçıes obtidas pelo sistema de  navegaçªo satØlite,  referidas


ao  WGS-84, devem   ser corrigidas  0,07 minuto para  SUL  e  0,03


Correçªo para a carta 806 - 1“ EDI˙ˆO.


Acompanha o aviso N” E 139 de 2009.
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5 cm


1
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PRECAU˙ÕES


raias de aproximaçªo.


3


FUNDEADOURO


ExistŒncia de dispositivos flutuantes na cor amarela  nas praias do 


Beça, do  Poço, Formosa, Ponta do Mato e do JacarØ, demarcando 


A  hidrografia  do  rio  Paraíba,  ao  sul  da  ilha  das  Andorinhas, 


procede de levantamentos efetuados em 1920.


O balizamento  especial  cego, de  formato padronizado, existente


no rio Paraíba, canal de acesso ao estaleiro da Nordeste  Drydock,


Ø de uso particular e sujeito a alteraçªo nªo publicada  em  Avisos 


aos Navegantes.


Sªo  proibidos o fundeio e a  pesca  a  menos  de 500  metros dos 


cabos submarinos.


`REA DE PROTE˙ˆO AMBIENTAL


pelo  Decreto  Federal  n” 924  de  10/09/1993,  com  o  objetivo  de


garantir  a  conservaçªo do  "habitat"  do Peixe-Boi Marinho  e  sua


proteçªo. É proibido o uso de embarcaçıes motorizadas, exceto


as destinadas à realizaçªo de pesquisas, ao controle ambiental, à 


guarda costeira e à fiscalizaçªo.


BARCOS PESQUEIROS


ADVERT˚NCIA


Recomenda-se aos navegantes a mÆxima atençªo e cautela quando 


navegando próximo à costa do nordeste brasileiro, principalmente 


no  período  noturno, devido  à  grande  concentraçªo  de  barcos  
pesqueiros em atividade.


`rea de fundeio para iates e pequenas embarcaçıes. 


`rea  de  Proteçªo  Ambiental da Barra do Rio Mamanguape foi criada









