
S 186/08 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL 

Ilha de Alcatrazes - Correção em cartas 

Carta nO 1700 (Última correção: 57/08] Datum: Córrego Alegre 

Substituir 
Posição - 24° 02'.40 S 46° 43'.00 W 
Substitu ir o "quadro de precauções" existente na posição pelo "quadro" que acompanha este aviso. 

Carta n' 23100 (INT.2124) [Ú ltima correção: 66/08] Datum: WGS-84 

Posição - 23° 12'.00 S 45° 52'.00 W 
Substitu ir o "quadro de precauções" existente na posição pelo "quadro" que acompanha este aviso. 

Carta nO 21070 (INT.2008) [Última correção: 67/08] Datum: WGS-84 

Posição - 24° 20'.00 S 48° 00' .00 W 
Substitu ir as precauções "ÁREA DE EXERCíCIO" e "EXERCI SE AREA". "ÁREA D" e "AREA D", e "TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES" e 
"TRAFFIC DF VESSELS" existentes na posição pelas precauções que acompanham este aviso. 
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5 cm


Acompanha o aviso N”S186 de 2008.


Correçªo para a carta 1700 - 3“ EDI˙ˆO.


fundeio e a pesca.


AREA "D"


ExistŒncia  de  cabos submarinos na  enseada.  Proibido o


A Ærea "D", que abrange a "Raia de  Tiro  Almirante Newton 


Braga de Faria", Ø periodicamente  reservada  a  exercícios 


de tiro real dos navios  da  Marinha  do  Brasil.  Visando  a 


segurança da navegaçªo e a salvaguarda da  vida  humana


no mar, nesse período, sªo proibidos a navegaçªo e o fundeio  


no interior da Ærea. As ilhas de Alcatrazes, Sapata e Porto, 


e as lajes Dupla e Singela, estªo sob jurisdiçªo da Marinha 


do Brasil,  sendo  terminantemente  proibido  o  acesso  às
mesmas.


ENSEADA DE SANTO AMARO












5 cm


Acompanha o aviso N”S186 de 2008.


Correçªo para a carta 21070 (INT2008) - 2“ EDI˙ˆO.


                                


`REAS DE EXERC˝CIO:`reas de exercício de navios da Marinha do


Brasil,cujas interdiçıes serªo divulgadas em Avisos aos Navegantes. Interdictions for those areas will be promulgated by Notice to Mariners.


TR`FEGO DE EMBARCA˙ÕES: ExistŒncia de intenso trÆfego marítimo


de embarcaçıes de apoio entre a cidade de MacaØ e a regiªo da Bacia


Petrolífera de Campos. Os navegantes devem ter cautela ao trafegar 


na Ærea.


EXERCISE  AREAS:  Exercise  areas  for  Brazilian  Navy  vessels.


between  MacaØ  city  and  the  area of Campos  Oilfield.  Caution is


recommended when navigating in the area.


TRAFFIC OF VESSELS: Existence of intense traffic of supply vessels


navegaçªo e o fundeio no interior da Ærea.


line" is reserved peridiocally for pratices of real firing  by Brazilian 


Navy vessels.  To  ensure  safety  of  navigation  and  the  safety  of 


area are prohibited.


 life at sea, in that period, the  navigation  and anchoring  within  the 


`REA D: A Ærea "D", que abrange a "Raia de Tiro Almirante Newton  


 Braga de Faria", Ø periodicamente reservada a exercícios de tiro real 


dos navios da Marinha do Brasil. Visando a segurança da navegaçªo e  


a salvaguarda da vida humana no mar, nesse período, sªo proibidos a 


AREA D: Area D that comprises the Newton Braga de Faria  firing·s












5 cm


Acompanha o aviso N”S186 de 2008.


Correçªo para a carta 23100 (INT2124) - 1“ EDI˙ˆO.


INTERDI˙ˆO PERMANENTE:


navegar no interior das Æreas E e F.


As Æreas A e C sªo utilizadas para


exercícios pela Marinha do Brasil.


Nenhuma embarcaçªo, a menos


que expressamente autorizada pelo  Comando do  1° Distrito  


Naval, deverÆ


`REA D:


PERMANENT INTERDICTION:


authorized  by  the  1"  Naval


within areas E, and F.


District Command shall navigate


No  vessel,  uniess  expressly


Areas A and C are used for exercise by the


AREA D :


`REAS DE EXERC˝CIO: EXERCISE AREAS:


RECIFES : ExistŒncia de recifes artificiais.


A Ærea "D", que abrange a "Raia de Tiro  Almirante 


Newton   Braga  de  Faria",  Ø  periodicamente  reservada  a  


exercícios de tiro real  dos  navios  da   Marinha  do  Brasil.


humana no mar, nesse período, sªo proibidos a navegaçªo e 


o fundeio no interior da Ærea. As ilhas de Alcatrazes, Sapata


Marinha do Brasil, sendo terminantemente proibido o acesso


às mesmas.


Area  D  that comprises the Newton Braga de Faria 


firing·s line" is reserved peridiocally for pratices of real firing


by Brazilian Navy vessels. To ensure safety of navigation and 


the safety of life at sea, in that  period,  the  navigation  and 


anchoring within the area are prohibited.  ilha de  Alcatrazes, 


Brazilian Navy jurisditcion, and the access to  these areas  is 


Visando a segurança da navegaçªo e  a  salvaguarda  da  vida 


Brazilian Navy.


e Porto, e as lajes Dupla e Singela, estªo sob  jurisdiçªo da 


Sapata and Porto and the Dupla and Singela rock are under  the 


REEFS :  Existence of artificial reefs.


categorically prohibited.









