
 

 

· E1 56/11 ATLÂNTICO SUL BRASIL - COSTA LESTE 

Porto de Salvador - Fundeadouros 

Fonte: Centro da Hidrografia da Marinha 
Referencia: Folheto de AVIsos aos Naveganles - seção I, P!l 6, item 7d, §3°· notas 

Carta nO 1101 Datum: C. Alegre [Última correção: 142/11] 

Inseri r nota que acompanha este aviso 12" 57'.26 S 38" 39'.96 W 

Retirar o texto BANCO DE S. ANTÔNIO la) 13" 01'.1 0 S 38" 31 '.15 W 

Inserir o texto ADVERTÊNCIA (a) acima 

Carta nO 1102 Datum: WGS-84 [Última correção: 142111} 

Inseri r nota que acompanha este aviso 13" 00'.0135 38" 30'.730 W 
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FUNDEADOUROS


a fortes correntes.


ADVERT˚NCIA


FERRY-BOATS


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


BALIZAMENTO DE USO RESTRITO


Navegantes ou  Avisos-RÆdio NÆuticos.


conhecimento do local.


reparos   e  desembarque  de  tripulantes  de  navios  com  calado igual ou


inferior a 10 metros.


vistorias, pequenos reparos e desembarque de tripulantes de navios


O  banco de Santo Antônio Ø sujeito a variaçıes e o canal ao norte


`rea  de fundeio No.1 - destinada  ao reabastecimento, vistorias, pequenos


`rea  de  fundeio  No.2 - destinada ao fundeio livre de navios com calado


dos  terminais de Sªo Joaquim a Bom Despacho, em uma faixa de 300 metros 


Carta NÆutica, cujas alteraçıes nªo sªo divulgadas por Avisos aos 


Recomenda-se   ao   Navegante   somente  utilizÆ-lo com  perfeito 


Proibido  o  fundeio  de  navios  ou embarcaçıes no trajeto dos ferry-boats


para cada lado do percurso.


Correçªo para Carta 1102 - 5° EDI˙ˆO.  
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5
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m


`rea   de   fundeio  No.3 - destinada   ao  fundeio  livre,  reabastecimento,


igual ou inferior a 10 metros.


com calado superior a 10 metros.


Acompanha o Aviso N° E 156 de 2011.  












POSICIONAMENTO POR SATÉLITE


FUNDO IRREGULAR


FUNDEADOUROS


`REA DE EXERC˝CIOS


As posiçıes  obtidas pelo sistema de navegaçªo satØlite, referidas


dentro  da   isobÆtica   de 10  metros,  a  batimetria  apresenta-se


pequenos  reparos  e  desembarque  de  tripulantes de navios com


a fortes correntes.


`rea destinada a exercícios de navios da Marinha do Brasil.


`rea de fundeio No.3 - destinada ao fundeio livre, reabastecimento,


navios com calado superior a 10 metros.


vistorias,  pequenos   reparos  e  desembarque  de  tripulantes  de


`rea  de  fundeio  No.2 - destinada  ao fundeio livre de navios com


 O banco  de Santo Antônio Ø sujeito a variaçıes e o canal ao norte 


     `rea  de  fundeio No.1 - destinada  ao  reabastecimento,  vistorias,
.


Na  Ærea entre a ponta de Manguinhos e SW da Barra do Pote, por


devem  ter  especial atençªo às arrebentaçıes existentes na Ærea,


que só deverÆ ser investida com perfeito conhecimento local.


Correçªo para a Carta 1101 - 4° EDI˙ˆO. 


calado igual ou inferior a 10 metros.


calado igual ou inferior a 10 metros. 


5 cm


5
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m


bastante   irregular,  com   formaçªo  coralígena.  Os  navegantes


plotadas diretamente.


 a  fim  de  serem  plotadas  nesta  carta. As longitudes podem ser


ao  datum WGS-84, devem ser corrigidas 0,01 minuto para NORTE,


A interdiçªo serÆ divulgada em Avisos-RÆdio NÆuticos.


ADVERT˚NCIA


Acompanha o Aviso N° E 156 de 2011.









