
S 177/08 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL 

Ba ía de Guanabara - Enseada de Botafogo e de Jurujuba - Correções em carta 

Carta nO 1511 (Última correção: 155/08] Datum: WGS-84 

Substituir 

Posições: a) 22° 54' .00 S 43° 03' .55 W 
b) 22" 56' .90S 43" 10'.20W e 

c) 22" 55' .57 S 43" 06' .57 W. 

Substitu ir o quadro de precauções existente na posição a) pelo quadro que acompanha este aviso e a anotação 
"BALIZAMENTO PARTICULAR" existente nas posições b) e c) pela anotação "BALIZAMENTO DE USO RESTRITO". 

(Ver Nota) (Ver Nota) 

85206971
Sublinhado

85206971
Sublinhado

75334933
Realce





Acompanha o aviso N” S177 de 2008.


Correçªo para a carta 1511 -   4“ EDI˙ˆO.


5 CM


FUNDEADOUROS


`rea de fundeio No.4 - para navios LASH/CONTAINER.


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


submarina.


CANALIZA˙ÕES  SUBMARINAS


evitar possibilidade de danos a cabos e canalizaçıes submarinas.


de 300m para cada lado do percurso.


TRAJETO  DE  BARCAS


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


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


`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


INTERDI˙ˆO PERMANENTE


`rea    interditada    permanentemente    à    navegaçªo.


e guindastes.


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


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


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


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









