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SEÇÃO I - INFORMAÇÕES GERAIS
A publicação “Avisos aos Navegantes (NAVAREA V)” é um folheto quinzenal elaborado pelo Centro de Hidrografia da

Marinha (CHM), sob delegação da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), com o propósito principal de fornecer aos navegantes
e usuários em geral, informações destinadas à atualização das cartas e publicações náuticas brasileiras, em cumprimento à Regra V/9
da SOLAS. Adicionalmente, são apresentados alguns dos Avisos-rádio Náuticos em vigor, bem como outras informações gerais
importantes aos navegantes. O Folheto compreende as seguintes seções:

1 – ESTRUTURA DO FOLHETO

Seção I – Informações Gerais: descreve a estrutura do Folheto, apresenta informações sobre a classificação, definição, numeração
dos Avisos, a divulgação do Folheto de Avisos aos Navegantes e das Informações de Segurança Marítima, os limites das NAVAREA,
bem como recomendações e advertências relevantes aos navegantes.

Seção II – Avisos-Rádio Náuticos: apresenta alguns dos Avisos-rádio Náuticos que, na data de edição do Folheto, estão em vigor há
mais de 6 semanas.

Os avisos-rádio náuticos que entraram em vigor na quinzena a que se refere o Folheto estão apresentados em inteiro teor.
Os avisos-rádio em vigor, porém já publicados nos folhetos anteriores, estão indicados apenas por meio de seus números e dos
números dos folhetos mais recentes nos quais foram publicados em inteiro teor.

Nos Folhetos nºs 1 e 13, todos os Avisos-rádio Náuticos em vigor são publicados em inteiro teor.
Não constam do Folheto, os Avisos-rádio Náuticos relativos a interdição de área marítima, realização de reboques,

ocorrência de derrelitos, regatas, movimentação de navios engajados em levantamentos marítimos e outros eventos de curta duração
e Avisos SAR (busca e salvamento). Tais avisos-rádios são, exclusivamente, divulgados via rádio/satélite e disponibilizados na Internet
(ver item 5).

Seção III – Correções às Cartas Náuticas: apresenta os Avisos Temporários, Preliminares e Permanentes, com vistas à atualização
das cartas náuticas.

Os Avisos Temporários, Preliminares e Permanentes que entraram em vigor na quinzena a que se refere o Folheto estão
apresentados em inteiro teor. O intervalo de numeração destes Avisos consta na folha de rosto do folheto.

Os Avisos Temporários e Preliminares em vigor, porém já publicados em folhetos anteriores, estão indicados apenas por
meio de seus números e dos números dos folhetos mais recentes nos quais foram publicados em inteiro teor.

Todos os Avisos Temporários e Preliminares em vigor são publicados em inteiro teor nos Folhetos nºs 1 e 13.
Nos Folhetos nºs 1 e 13, sairá a "Relação Numérica das Cartas afetadas" pelos Avisos Temporários,  Preliminares e Avisos

Permanentes do semestre anterior.

Seção IV – Correções às Publicações Náuticas: apresenta as informações destinadas à correção da Lista de Faróis, da Lista de
Auxílios-rádio, dos Roteiros e de outras publicações náuticas (Catálogo de Cartas e Publicações, Lista de Sinais Cegos, etc.), por meio
das subseções IV.1, IV.2, IV.3 e IV.4, respectivamente.

Seção V – Avisos Permanentes Especiais: apresenta os Avisos Permanentes Especiais que entraram em vigor na quinzena a que
se refere o Folheto.

Anualmente, no Folheto nº 1, são publicados todos os Avisos Permanentes Especiais em vigor.

Seção VI – Notícias Diversas : apresenta informações sobre a produção de cartas e publicações náuticas, notas aos usuários e a
relação dos agentes e postos de vendas de cartas e publicações.

Seção VII – Extrato em Inglês: apresenta um extrato em inglês das Seções I, II (apenas os Avisos-rádio Náuticos NAVAREA e
Costeiros), III (apenas os Avisos Temporários, Preliminares, Permanentes da quinzena) e V (apenas os Avisos Permanentes Especiais
da quinzena).

Seção VIII - Reproduções de Trechos, Notas e Quadros: fornece os “Bacalhaus”, as “Notas” e os “Quadros” a serem inseridas nas
cartas náuticas, conforme instruções fornecidas pelos respectivos avisos permanentes.

2 – CLASSIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES DOS AVISOS

Em função do propósito a que se destinam, os Avisos são classificados como Avisos-rádio Náuticos, Avisos Temporários (T),
Avisos Preliminares (P), Avisos Permanentes e Avisos Permanentes Especiais (APE).

a - Avisos-rádio Náuticos  – destinam-se a prover informações urgentes de interesse à navegação segura. Juntamente com os Avisos
SAR e as Informações Meteorológicas (as quais possuem divulgação exclusiva) os Avisos-rádio Náuticos compreendem o que se
denomina de “Informações de Segurança Marítima”. Devido à urgência que se deseja com que cheguem aos navegantes, têm como
método de disseminação principal as transmissões via rádio e/ou via satélite.

a.1 - Em função do tipo de navegação a que irá, primordialmente, interessar, os Avisos-rádio Náuticos são classificados como Avisos
de Área, Avisos Costeiros e Avisos Locais.

Avisos-rádio de Área – fornecem informações de interesse à navegação de longo curso praticada na área oceânica sob a
responsabilidade do Brasil (NAVAREA V – ver quadro na página 8) ou numa faixa de 700 milhas náuticas no entorno desta.

Avisos-rádio Costeiros  – fornecem informações de interesse à navegação de cabotagem praticada na área oceânica sob a
responsabilidade do Brasil numa faixa entre 3 e 50 milhas náuticas da costa ou numa faixa de 700 milhas náuticas no entorno da
NAVAREA V.

Avisos-rádio Locais  – fornecem informações de interesse restrito à navegação praticada em áreas litorâneas até 3 milhas
da costa ou em vias navegáveis interiores nacionais (baías, portos e seus canais de acesso, rios, lagos e lagoas) onde, normalmente,
os navios somente navegam com auxílio de práticos locais.
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a.2 - Adicionalmente à classificação anterior, os Avisos-rádio Náuticos são classificados também em função da região onde o fato ou
evento náutico informado ocorreu, como Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul, Bacia Amazônica, Lagoa dos Patos, Área Estrangeira e
Geral.

Avisos-rádio da Costa Norte – Avisos-rádio de Área, Costeiros ou Locais ocorridos na região da NAVAREA V situada ao
norte do paralelo 05o 10,00’ S.

Avisos-rádio da Costa Leste – Avisos-rádio de Área, Costeiros ou Locais ocorridos na região da NAVAREA V situada entre
os paralelos 05o 10,00’ S e 23o 01,00’ S.

Avisos-rádio da Costa Sul – Avisos-rádio de Área, Costeiros ou Locais ocorridos na região da NAVAREA V situada ao sul
do paralelo 23o 01,00’ S.

Avisos-rádio da Bacia Amazônica – Avisos-rádio Costeiros ou Locais ocorridos nos rios Amazonas, Pará e seus tributários
até a região marítima adjacente aos estuários dos rios Pará e Amazonas limitada pelo paralelo 01o 40,00’ N, a partir do Cabo do Norte
até a longitude de 048o 35,00’ W’, e daí até o Farol de Salinópolis (exclusive).

Avisos-rádio da Lagoa dos Patos  – Avisos-rádio Locais ocorridos no interior da Lagoa dos Patos, ao norte do paralelo 32o

S (proximidade de São José do Norte-RS), e nos rios que nela deságuam.
Avisos-rádio de Área Estrangeira – Avisos-rádio de Área, Costeiros ou Locais ocorridos numa faixa de 700 milhas náuticas

no entorno da NAVAREA V.
Avisos-rádio Gerais  – Avisos-rádio de Área, Costeiros ou Locais que abranjam mais de uma região ou que sejam de

interesse geral, não específico de uma região, ou ocorridos em vias navegáveis interiores não enquadradas como Bacia Amazônica ou
Lagoa dos Patos.

b - Avisos Temporários, Preliminares e Permanentes – Destinam-se a prover informações de correções para as cartas náuticas.

b.1 - Avisos Temporários – provêem informações de correções de caráter transitório. As correções decorrentes destes avisos devem
ser feitas a lápis.

b.2 - Avisos Preliminares – antecipam informações de correções, que, posteriormente, serão objeto de Avisos Permanentes. As
correções decorrentes destes avisos devem ser feitas a lápis.

b.3 - Avisos Permanentes – provêem informações de correções definitivas. As correções decorrentes destes avisos devem ser feitas
a caneta ou por inserção de bacalhaus ou notas, conforme o caso. Após a realização da correção, o campo de "Pequenas Correções"
(canto inferior esquerdo da carta) deve ser preenchido com o ano e o número do Aviso Permanente correspondente.

b.4 - Os Avisos Temporários, Preliminares e Permanentes são classificados em função da região onde o fato ou evento náutico
informado ocorreu, como Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul, Bacia Amazônica, Lagoa dos Patos, Área Estrangeira e Geral, conforme
detalhado na alínea a.2.

c - Avisos Permanentes Especiais  – embora não impliquem em correções às cartas náuticas, destinam-se a prover informações
gerais de caráter permanente, importantes aos navegantes.

3 – NUMERAÇÃO DOS AVISOS

a – Os Avisos-rádio Náuticos  são identificados pela letra indicativa da região de ocorrência, seguida de numeração seqüencial anual
dentro das faixas abaixo discriminadas, e do ano de entrada em vigor do aviso.

N - Costa Norte; E - Costa Leste; S - Costa Sul; A - Bacia Amazônica;
P - Lagoa dos Patos T - Área Estrangeira; G - Gerais.

0001 a 3999 - Avisos-rádio Náuticos de Área (NAVAREA);
4001 a 6999 - Avisos-rádio Náuticos Costeiros;
7001 em diante - Avisos-rádio Náuticos Locais.

Exemplos: S 7021/06 (Aviso-rádio Náutico Local da Costa Sul do ano de 2006).
E 4027/05 (Aviso-rádio Náutico Costeiro da Costa Leste, do ano de 2005).

b – Os Avisos Temporários, Preliminares e Permanentes são identificados pela letra indicativa da região de ocorrência, seguida de
numeração seqüencial anual única (a partir de 001) e letra indicativa do tipo de aviso (no caso dos avisos Temporário – T - e
Preliminares - P) e do ano de entrada em vigor do aviso.
Exemplos: A 78(T)/05 (Aviso Temporário da Bacia Amazônica, do ano de 2005).

N 94(P)/06 (Aviso Preliminar da Costa Norte, do ano de 2006).
E 2/06 (Aviso Permanente da Costa Leste, do ano de 2006).

c – Os Avisos Permanentes Especiais são identificados pela sigla “APE” seguida de numeração seqüencial anual e do ano de
entrada em vigor do aviso.
Exemplo: APE 5/99 (Aviso Permanente Especial, do ano de 1999).

4 – DIVULGAÇÃO DO FOLHETO DE AVISOS AOS NAVEGANTES

O Folheto de “Avisos aos Navegantes (NAVAREA V)” está disponível para distribuição gratuita nas Capitanias dos Portos e
em suas Delegacias e Agências, nos Serviços de Sinalização Náutica sediados em Belém (PA), Natal (RN), Salvador (BA), Rio Grande
(RS) e Ladário (MS); na Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (RJ); e nos Agentes e Postos de Venda de Cartas e Publicações
Náuticas listados na Seção VI. O Folheto também está disponível para acesso gratuito na INTERNET, no endereço
“http://www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/folheto/pdf.htm”.

As informações sobre a Hidrovia Tietê-Paraná são, exclusivamente, divulgadas por meio do Folheto de “Avisos aos
Navegantes (Hidrovia Tietê-Paraná )”, de periodicidade Trimestral,  disponível para distribuição gratuita na Capitania Fluvial de Tietê-
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Paraná (Barra Bonita-SP), na Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio (Presidente Epitácio-SP) e na INTERNET, no endereço
“http://www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/hidrovia/tietepdf.htm”.

As informações sobre a Hidrovia Paraguai-Paraná são, exclusivamente, divulgadas por meio do Folheto de “Avisos aos
Navegantes (Hidrovia Paraguai-Paraná)”, de periodicidade mensal, disponível para distribuição gratuita na Capitania Fluvial do
Pantanal em Corumbá (Corumbá - MS), na Agência Fluvial de Cáceres (Cáceres-MT), Agência Fluvial de Porto Murtinho (Porto
Murtinho – MS), no Serviço de Sinalização Náutica do Oeste (Ladário-MS) e na INTERNET, no endereço
“http://www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/hidrovia/parpdf.htm”.

5 – DIVULGAÇÃO DE AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS E SAR

As divulgações de Avisos-rádio Náuticos e Avisos SAR, bem como de Informações Meteorológicas estão resumidas no
quadro apresentado no item 8.

Os Avisos-rádio Náuticos e SAR de Área e Costeiros são transmitidos diariamente via rádio (HF) e via satélite (INMARSAT
C) até serem publicados no Folheto de Avisos aos Navegantes ou cancelados, o que ocorrer primeiro. Caso ainda continuem em vigor
após decorridas 6 semanas, passam a constar apenas do Folheto, deixando, definitivamente, de serem divulgados via rádio/satélite,
exceto quando representarem grande risco à navegação, caso em que continuarão sendo divulgados até o cancelamento.

Os Avisos-rádio Náuticos e SAR Locais são, normalmente, divulgados em apenas 2 transmissões consecutivas via rádio
(HF), mesmo que permaneçam em vigor após isto (alguns avisos Locais, contudo, por tratarem de eventos que representem grande
risco à navegação, como novos perigos e alterações críticas de balizamento, são divulgados diariamente até serem cancelados). Caso
ainda continuem em vigor após decorridas 6 semanas, passam a constar apenas do Folheto, deixando, definitivamente, de serem
divulgados via rádio.

A relação completa de todos os Avisos-rádio Náuticos e SAR em vigor pode ser acessada pela INTERNET, no endereço
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/avradio/index2.htm. Esta relação é atualizada, em média, duas vezes por dia.

Para recepção via satélite, os navegantes dotados de receptores EGC do Sistema Inmarsat-C devem programar seus
equipamentos para a NAVAREA V, selecionando o Satélite Leste do Atlântico(AOR-E).

Semanalmente, às quartas-feiras, são divulgados 3 Avisos-rádio Náuticos de Conhecimento Geral, contendo nos seus textos
a relação numérica de todos os Avisos de Área, Costeiros e Locais que permanecem em vigor.

Os navegantes que necessitarem receber quaisquer Avisos-rádio Náuticos ou SAR fora dos horários normais de transmissão
devem solicitar suas irradiações às estações da Rede Nacional de Estações Costeiras (RENEC) da Embratel, cuja relação consta no
Apêndice V-2 da publicação "Lista de Auxílios-Rádio". As freqüências de chamada constam do quadro apresentado no item 8.

Os Avisos-rádio Náuticos eventualmente cancelados por Avisos Temporários, Preliminares ou Permanentes, permanecerão,
durante 2 semanas após a data de publicação do Folheto, figurando na relação de Avisos-rádio Náuticos, em vigor, divulgada às
quartas-feiras.

6 – RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

a) Alguns Avisos-rádio Náuticos podem decorrer de informações incompletas, imprecisas, ou mesmo não confirmadas, devendo os
navegantes levar isto em conta quando decidirem o grau de confiança que atribuirão à informação divulgada.
b) Os Avisos Temporários serão automaticamente cancelados a partir da data de término especificada em seus textos.
c) Publicações Náuticas

Para navegação nas águas sob jurisdição brasileira, recomenda-se o uso exclusivo das publicações náuticas editadas pela
Marinha do Brasil, ou por ela homologadas, a serem mantidas atualizadas e disponíveis para uso a bordo.

Para a atualização das publicações, os navegantes devem acompanhar, sistematicamente, as correções e informações
disponibilizadas nas Seções IV e VI do Folheto de Avisos aos Navegantes. As seguintes publicações devem ser utilizadas em
complemento às cartas náuticas:

Lista de Faróis e Lista de Sinais Cegos (editadas pela DHN) – destinam-se a fornecer informações detalhadas sobre os
sinais luminosos (faróis, faroletes e bóias luminosas) e cegos (bóias cegas e balizas).

Lista de Auxílios-Rádio (editados pela DHN) - destina-se a fornecer informações detalhadas sobre os serviços-rádio de
auxílio à navegação marítima existentes no Brasil  e outros serviços-rádio úteis ao navegante na área do Atlântico Sul.

Roteiros (editados pela DHN) – destinam-se a fornecer informações gerais de interesse à navegação, tais como descrições
da costa, informações sobre demanda dos portos e fundeadouros, perigos, profundidades em barras e canais, informações
meteorológicas, recursos de portos, estações de sinais visuais de toda natureza. É enfaticamente recomendada a leitura do Capítulo 1
(INFORMAÇÕES GERAIS) dos Roteiros.

Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM - 72) – destina-se a normatizar os sinais (sonoros e
visuais) a serem exibidos pelas embarcações, bem como as diversas regras de governo a serem adotadas pelos navegantes.

Tábua das Marés (editadas pela DHN) - destina-se a fornecer as previsões de marés para os principais portos brasileiros e
alguns portos estrangeiros de interesse.

Carta 12000 (INT1) (editadas pela DHN) - destina-se a descrever os símbolos e as abreviaturas utilizadas nas cartas
náuticas.
d) Cartas Náuticas

Para navegação nas águas sob jurisdição brasileira, recomenda-se o uso exclusivo das cartas náuticas e croquis de
navegação editados pela DHN ou por ela homologados, a serem mantidas atualizadas e disponíveis para uso a bordo.

Para a atualização das cartas náuticas, os navegantes devem acompanhar, sistematicamente, as correções e informações
disponibilizadas nas Seções III e VI do Folheto de Avisos aos Navegantes e congregadas anualmente na publicação DH20 – “Relação
das Cartas Náuticas” com as correções divulgadas por Avisos aos Navegantes.

As coordenadas para inserção de “Notas” e “Quadros” referem-se ao canto inferior esquerdo da nota ou do quadro, conforme
o exemplo gráfico abaixo.

Posição de
inserção

NOTA DE PRECAUÇÃO

—————> O
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O navegante deve ter atenção para a existência de cartas contíguas e/ou do mesmo trecho com "datums" diferentes. Em
face disto, quando da mudança de carta, recomenda-se que a plotagem da posição a ser transferida seja feita com base em referência
(marcação/distância) a pontos notáveis em terra. A informação sobre o "datum" das cartas, quando disponível, consta abaixo do título
das mesmas.
e) Referência das Informações

As marcações referentes a setores de visibilidade de faróis, direções de luzes de alinhamento, de objetos conspícuos e de
direções indicadoras de perigos são verdadeiras, de 000º a 360º, tomadas ao largo, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio.
Quando, nas descrições de perigos, suas posições forem informadas por uma distância e uma marcação, estas serão dadas a partir do
ponto estabelecido como referência.

As posições geográficas são expressas em graus, minutos e centésimos de minutos e referem-se, salvo indicação em
contrário, à carta de maior escala.

Os horários  referem-se, salvo indicação em contrário, à Hora Média de Greenwich (HMG).
As profundidades  são referidas ao nível de redução da carta.
As altitudes são dadas em metros e referidas ao nível médio do mar.

f) Canalizações e cabos submarinos
Recomenda-se evitar fundear e pescar nas áreas onde haja indicação nas cartas náuticas de existência de canalizações e

cabos submarinos.
g) Plataformas de Petróleo

Os navegantes devem ter atenção às diversas plataformas e navios-sonda de exploração e explotação de petróleo
existentes nas águas jurisdicionais brasileiras. A sinalização destas estruturas é regulamentada pelas Normas da Autoridade Marítima
para a Sinalização Náutica (NORMAM 17) e a navegação a menos de 500 metros das mesmas é proibida.

As plataformas fixas estão posicionadas conforme representado nas cartas náuticas brasileiras. As plataformas móveis e
navios-sonda têm suas posições divulgadas, periodicamente, por meio de Aviso-rádio Náutico Geral.

As plataformas (fixas/móveis) e os navios-sonda situados na bacia petrolífera existente ao largo do Cabo de São Tomé não
estão representados nas cartas, nem tem suas posições divulgadas por aviso-rádio náutico. Os navegantes devem ter cautela ao
trafegar pela área.
h) As bóias  não devem ser utilizadas pelos navegantes como referências confiáveis para a determinação da posição de suas
embarcações.
i) Os navegantes devem ter atenção à existência de navios envolvidos em levantamentos hidroceanográficos e sísmicos, sinalizados
conforme estabelecido no RIPEAM. Tais embarcações além de terem restrições de manobra, por vezes estão rebocando longos
dispositivos.

7 - COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES OU USUÁRIOS

A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) solicita aos navegantes:
a) que, ao constatarem quaisquer irregularidades que possam afetar a segurança da navegação, informem à estação-rádio costeira
(RENEC) e encaminhem, posteriormente, a “Folha de Informações de Irregularidades” (conforme modelo existente na parte final deste
Folheto) ao Centro de Hidrografia da Marinha por FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br ou pelo correio (CHM - Divisão
de Informações de Segurança da Navegação, Rua Barão do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) ou às
Capitanias dos Portos (ou suas Delegacias e Agências) mais próximas;

b) que, ao constatarem quaisquer omissões ou inexatidões nas cartas ou publicações náuticas da DHN, encaminhem a “Folha de
Correções a Cartas e Publicações Náuticas” (conforme modelo existente na parte final deste Folheto) ao Centro de Hidrografia da
Marinha por FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br ou pelo correio (CHM - Divisão de Informações de Segurança da
Navegação, Rua Barão do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) ou às Capitanias dos Portos (ou suas
Delegacias e Agências) mais próximas;

c) que façam observações meteorológicas no mar a qualquer distância da costa, efetuando o registro no modelo DHN-5934-3 (Registro
Meteorológico FM 12-XI SYNOP- FM 13-XI SHIP) e enviando a mensagem meteorológica com base no modelo DHN-5938-3
(Mensagem FM 13-XI SHIP) para a Estação da RENEC mais próxima. Tais modelos DHN-5934-3 e DHN-5938-3 são obtidos
gratuitamente nos seguintes locais: Unidade de Assessoramento Meteorológico (UAM), situada na Rua Barão de Jaceguay s/nº, Ponta
da Armação, Niterói-RJ (Tel./Fax: 55 0XX21 2189-3254, e-mail: uam@chm.mar.mil.br), na Capitania dos Portos do  Estado de São
Paulo, em Santos-SP, e na Capitania dos Portos do Estado de Pernambuco, em Recife-PE.

d) as informações referentes ao funcionamento e atos de vandalismo a sinais náuticos verificados nos Estados da Bahia e Sergipe,
podem ser comunicados ao Serviço de Sinalização Náutica do Leste (SSN-2) por meio do número 0800-284-2201.

e) as informações referentes ao funcionamento e atos de vandalismo a sinais náuticos verificados nos Estados do Pará e Amapá,
podem ser comunicados à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) por meio do número 0800 280 7200.
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8 – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA MARÍTIMA (Avisos-rádio Náuticos, Avisos SAR e
Informações Meteorológicas)

A) TRANSMISSÕES VIA RÁDIO (FAIXA DE HF) - ESTAÇÃO RÁDIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

SERVIÇOS HORÁRIOS
(DIÁRIOS)

CANAIS
(*) FREQÜÊNCIAS CONTEÚDOS

0400-0445Z RI

1430-1530Z RDAVISOS-RÁDIO NÁUTICOS
E SAR

2130-2215Z RI

Avisos-rádio de Área e Costeiros
(Português/Inglês);
Avisos-rádio Locais (Português), excetos aqueles
que já constam nos Folhetos de Avisos aos
Navegantes.

0230-0330Z RD

0600-0730ZMETEOROMARINHAS E
AVISOS DE MAU TEMPO

1845-1930Z
RI

4.266,0 KHz (a
pedido do

navegante)
6.448,0 KHz
8.580,0 KHz

12.709,0 KHz
16.974,0 KHz

Previsões meteorológicas

0745-0925ZCARTAS
METEOROLÓGICAS 1630-1810Z

RS
12.665,0 KHz
16.978,0 KHz

- Análise da pressão atmosférica à superfície
- Altura e direção de ondas
- Vento à 10m da superfície
- Temperatura da superfície do mar

B) TRANSMISSÕES VIA RÁDIO (FAIXA DE VHF E HF) - REDE DE ESTAÇÕES COSTEIRAS (RENEC) DA EMBRATEL

SERVIÇOS HORÁRIOS CANAIS
(*) FREQÜÊNCIAS CONTEÚDOS

METEOROMARINHAS,
AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS E

SAR

a pedido do
navegante

Previsões meteorológicas, Avisos-rádio de Área,
Costeiros e Locais

AVISOS DE MAU TEMPO,
AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS E

SAR

Conforme a
necessidade

RL
156,8 MHz
4.125,0 KHz

Previsões meteorológicas, Avisos-rádio de Área,
Costeiros e Locais urgentes

C) TRANSMISSOES VIA SATÉLITE (INMARSAT-C) - ESTAÇÃO TERRESTRE DE TANGUÁ DA EMBRATEL

SERVIÇOS HORÁRIOS
(DIÁRIOS) SATÉLITE CONTEÚDOS

AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS E
SAR 0400Z e 1230Z

Avisos-rádio de Área e Costeiros (Inglês), exceto
aqueles que já constam nos Folhetos de Avisos aos
Navegantes

METEOROMARINHAS E
AVISOS DE MAU TEMPO 0730Z e 1930Z

Atlântico Leste (AOR-E)

Previsões meteorológicas (Inglês)

D) INTERNET
SERVIÇOS Links no Site www.mar.mil.br/dhn/ CONTEÚDOS

Avisos aos Navegantes ?Avisos-Rádio
Náuticos em vigor

Todos os Avisos-rádio de Área, Costeiros e Locais
(Português)AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS

E SAR Avisos aos Navegantes ? English version
? Radio Navigational Warnings in Force Todos os Avisos-rádio de Área e Costeiros (Inglês)

Avisos aos Navegantes ? Folheto
Quinzenal (PDF)

- Avisos-rádio de Área, Costeiros e Locais (Português)
em vigor a mais de 6 semanas.FOLHETOS DE AVISOS AOS

NAVEGANTES (**) Avisos aos Navegantes ? English version
? Notices to Marines (PDF)

- Avisos-rádio de Área e Costeiros (Inglês) em vigor a
mais de 6 semanas.

METEOROMARINHAS Meteorologia Navegação

AVISOS DE MAU TEMPO Aviso de Mau Tempo
- Previsões meteorológicas

CARTAS
METEOROLÓGICAS

Meteorologia Navegação ? Previsão do
Tempo
ou
Aviso de Mau Tempo ? Previsão do
Tempo

- Análise da pressão atmosférica à superfície
- Altura e direção de ondas
- Vento à 10m da superfície
- Temperatura da superfície do mar

(*) RI: Radioteleimpressor; RD: Radiodados; RS: Radiofacsímile; RL: Radiotelefonia.

(**) Não constam do Folheto, Avisos SAR (busca e salvamento) e os Avisos-rádio Náuticos relativos a interdição de área de tiro,
realização de reboques, ocorrência de derrelitos, regatas, movimentação de navios engajados em levantamentos marítimos e outros
eventos de curta duração.
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SEÇÃO II – AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS
Apresentam-se, a seguir, alguns dos Avisos-Rádio Náuticos em vigor em 31 de agosto de 2007. Sugere-se a leitura das

informações contidas na Seção I deste Folheto.

COSTA NORTE

AVISOS-RÁDIO DE ÁREA (NAVAREA V)

Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nenhum.

Avisos-Rádio de Área que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO COSTEIROS

Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto
N 4295/05 13/07

Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
N 7691/03 13/07 N 7129/07 13/07
N 7905/06 13/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

COSTA LESTE

AVISOS-RÁDIO DE ÁREA (NAVAREA V)

Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto
E 0847/06 13/07

Avisos-Rádio de Área que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO COSTEIROS

Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
E 4398/04 13/07 E 4628/07 15/07
E 4109/07 13/07

Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
E 7554/04 13/07 E 7454/06 13/07 E 8983/06 13/07 E 7821/07 13/07
E 7833/04 13/07 E 7870/06 13/07 E 9163/06 13/07 E 7866/07 14/07
E 7823/05 13/07 E 8695/06 13/07 E 7284/07 13/07 E 8060/07 15/07
E 8395/05 13/07 E 8711/06 13/07 E 7804/07 13/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

E 8236/07 ENSEADAS DO CABO FRIO – PROXIMIDADES DA PRAIA DO FAROL – CARTA 1503 – BALIZAS ESTABELECIDAS E
SITUACAO ATUAL DO BALIZAMENTO:
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BALIZA AMARELA ESPECIAL ENSEADA DO CABO FRIO NR 1 – NRORD RJ-23 – ESTABELECIDA NA POSICAO: 22-
59.92S 042-00.26W – SITUACAO ATUAL: DESAPARECIDA.
BALIZA AMARELA ESPECIAL ENSEADA DO CABO FRIO NR 2 – NRORD RJ-27 – ESTABELECIDA NA POSICAO: 23-
00.05S 042-00.32W – SITUACAO ATUAL: DESAPARECIDA.

COSTA SUL

AVISOS-RÁDIO DE ÁREA (NAVAREA V)

Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
S 0798/04 13/07 S 0440/07 13/07
S 0307/07 13/07

Avisos-Rádio de Área que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO COSTEIROS

Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
S 4451/07 13/07 S 4507/07 14/07
S 4587/07 13/07 S 4616/07 15/07

Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

S 4459/07 PROXIMIDADES DA BARRA DE PARANAGUA – CARTA 1820 – FUNDEADOURO NR 12 - EXISTENCIA DE FERRO
(ANCORA) NA POSICAO: 25-38.50S 048-12.00W - DESPRENDIDO DO NAVIO PERLAV. RECOMENDA-SE CAUTELA.

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
S 8486/04 13/07 S 7168/06 13/07 S 9065/06 13/07 S 7820/07 13/07
S 7075/05 13/07 S 7643/06 13/07 S 9114/06 13/07 S 7923/07 14/07
S 7300/05 13/07 S 7945/06 13/07 S 9144/06 13/07 S 7936/07 14/07
S 7654/05 13/07 S 7951/06 13/07 S 7026/07 13/07 S 7977/07 14/07
S 8230/05 13/07 S 8166/06 13/07 S 7117/07 13/07 S 8009/07 14/07
S 8504/05 13/07 S 8442/06 13/07 S 7413/07 13/07 S 8026/07 15/07
S 8837/05 13/07 S 8557/06 13/07 S 7600/07 13/07 S 8055/07 15/07
S 7134/06 13/07 S 8563/06 13/07 S 7681/07 13/07
S 7135/06 13/07 S 8891/06 13/07 S 7726/07 13/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

S 8122/07 BAIA DE GUANABARA - CANAL DE ACESSO A VALA BOCA LARGA - CARTA 1501 - BOIA DE LUZ REDUC NR 3 -
NRORD 2543.24 - 22-44.55S 043-13.50W - APAGADA.

LAGOA DOS PATOS

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
P 8168/01 13/07 P 8180/06 13/07 P 7465/07 13/07 P 8080/07 15/07
P 8321/01 13/07 P 8181/06 13/07 P 7466/07 13/07 P 8081/07 15/07
P 8456/03 13/07 P 8281/06 13/07 P 7806/07 13/07 P 8082/07 15/07
P 7576/04 13/07 P 8636/06 13/07 P 7808/07 13/07 P 8089/07 15/07
P 7296/05 13/07 P 8698/06 13/07 P 7809/07 13/07 P 8090/07 15/07
P 8345/05 13/07 P 8752/06 13/07 P 7815/07 14/07 P 8091/07 15/07
P 7680/06 13/07 P 8780/06 13/07 P 7816/07 14/07 P 8098/07 15/07
P 8105/06 13/07 P 7462/07 13/07 P 7971/07 14/07
P 8106/06 13/07 P 7463/07 13/07 P 8078/07 15/07
P 8156/06 13/07 P 7464/07 13/07 P 8079/07 15/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.
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BACIA AMAZÔNICA

AVISOS-RÁDIO COSTEIROS

Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
A 4863/06 13/07 A 4540/07 14/07 A 4546/07 14/07 A 4645/07 15/07
A 4523/07 14/07 A 4545/07 14/07 A 4556/07 14/07 A 4711/07 15/07

Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto Nº do Aviso Nº do Folheto
A 7936/98 13/07 A 7386/03 13/07 A 7564/06 13/07 A 7099/07 13/07
A 7019/00 13/07 A 7794/03 13/07 A 7565/06 13/07 A 7543/07 13/07
A 7550/00 13/07 A 8337/03 13/07 A 7825/06 13/07 A 7623/07 13/07
A 7752/00 13/07 A 8419/03 13/07 A 7960/06 13/07 A 7658/07 13/07
A 8312/00 13/07 A 7699/04 13/07 A 8140/06 13/07 A 7659/07 13/07
A 8150/01 13/07 A 8319/04 13/07 A 8231/06 13/07 A 7660/07 13/07
A 8167/01 13/07 A 8320/04 13/07 A 8245/06 13/07 A 7669/07 13/07
A 8293/01 13/07 A 7702/05 13/07 A 8346/06 13/07 A 7699/07 13/07
A 8355/01 13/07 A 8280/05 13/07 A 8783/06 13/07 A 7703/07 13/07
A 8380/01 13/07 A 8567/05 13/07 A 8989/06 13/07 A 7770/07 13/07
A 8044/02 13/07 A 8856/05 13/07 A 9000/06 13/07 A 7842/07 14/07
A 7026/03 13/07 A 7036/06 13/07 A 9031/06 13/07 A 7960/07 14/07
A 7027/03 13/07 A 7042/06 13/07 A 9079/06 13/07 A 8107/07 15/07
A 7028/03 13/07 A 7054/06 13/07 A 9082/06 13/07
A 7146/03 13/07 A 7184/06 13/07 A 7098/07 13/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

GERAL

AVISOS-RÁDIO DE ÁREA (NAVAREA V)

Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto
G 0598/06 13/07
G 0515/07 14/07

Avisos-Rádio de Área que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO COSTEIROS

Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nenhum.

Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.

AVISOS-RÁDIO LOCAIS

Avisos-Rádio Locais em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº do Folheto
G 8810/06 13/07

Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.
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ÁREA ESTRANGEIRA

AVISOS-RÁDIO DE ÁREA (NAVAREA V)

Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nenhum.

Avisos-Rádio de Área que entraram em vigor após a publicação do folheto anterior:

Nenhum.
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SEÇÃO III- CORREÇÕES ÀS CARTAS NÁUTICAS

RELAÇÃO NUMÉRICA DAS CARTAS AFETADAS PELOS AVISOS PUBLICADOS NESTE FOLHETO

DESIGNAÇÃO E NÚMERO DOS AVISOSCarta Nº Temporários Preliminares Permanentes
10 (INT.216) T 84 - -

1300 E 81 - -
1402 E 81 - -
1501 - - S 83
1511 - - S 83
1512 - - S 83
1622 S 82 - -
1623 S 82 - -
1636 S 82 - -
1701 S 82 - -

19400 (INT.215) T 84 - -
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Apresentam-se, a seguir, os Avisos Temporários (T) e Preliminares (P) em vigor e os Avisos Permanentes da quinzena a que
se refere este Folheto. Sugere-se a leitura das informações contidas na Seção I deste Folheto.

COSTA NORTE

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
N 64(T)/04 720 13/07 N 94(P)/04 703 – 720 13/07
N 77(T)/05 400 13/07 N 167(P)/04 400 13/07
N 45(T)/07 720 13/07 N 155(P)/06 21900 (INT.2112) 13/07
N 117(P)/99 40 – 100 – 4011 13/07 N 4(P)/07 40 – 300 – 21020 (INT.2003) 13/07
N 153(P)/02 703 13/07 N 59(P)/07 413 – 414 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena:

Nenhum.

COSTA LESTE

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
E 129(T)/05 1300 – 1301 – 1310 – 1312 13/07 E 138(P)/04 1107 – 1110 – 1170 – 1171 13/07
E 52(T)/06 1401 – 1410 13/07 E 45(P)/05 70 – 1400 – 1403 13/07
E 76(T)/06 1401 13/07 E 47(P)/05 1104 – 1105 – 1107 13/07
E 144(T)/06 902 13/07 E 97(P)/05 1300 – 1310 – 1311 13/07

E 147(T)/06 1101 – 1110 – 21050
(INT.2006) 13/07 E 98(P)/05 1104 – 1105 – 1107 – 1110 13/07

E 148(T)/06 1100 – 21050(INT.2006) 13/07 E 164(P)/05 60 – 1000 13/07
E 149(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/07 E 78(P)/06 1104 – 1105 – 1107 13/07
E 162(T) /06 1402 13/07 E 99(P)/06 60 – 1100 – 21050 (INT.2006) 13/07

E 176(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) –
23000 (INT.2123) 13/07 E 167(P)/06 1312 13/07

E 6(T)/07 70 – 1300 13/07 E 15(P)/07
802 – 902 – 930 – 1003 – 1101 –

1102 – 1104 – 1105 – 1201 – 1401
– 23000 (INT 2123)

13/07

E 68(P)/95 1101 – 1110 13/07 E 67(P)/07 1311 13/07
E 120(P)/04 70 – 1400 – 23000 (INT.2123) 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena:

E 81(T)/07 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE

                 Serviços de dragagem em execução

Carta nº 1300

Conceição da Barra - Barra do rio São Mateus - Área delimitada pelas posições:
a) 18º 36'.14 S  39º 43'.14 W        d) 18º 36'.25 S  39º 43'.61 W
b) 18º 36'.23 S  39º 43'.66 W        e) 18º 36'.31 S  39º 43'.12 W.
c) 18º 36'.24 S  39º 43'.67 W
(Início: 8/AGO/05) (Término: 19/AGO/07)

Carta nº 1402

Terminal da Ponta do Ubu – Área delimitada pelas posições:
a) 20º 47'.15 S  40º 34'.53 W           c) 20º 47'.25 S  40º 34'.38 W.
b) 20º 47'.15 S  40º 34'.38 W
Embarcações envolvidas: chata Mobala I e rebocador Navemar XV.
 (Início: 07/MAI/07) (Término:07/AGO/07)

Este Aviso substitui o Aviso Temporário nº E 55(T)/07.

COSTA SUL

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
S 122(T)/04 1501 – 1512 – 1517 13/07 S 96(P)/04 2101 – 2110 – 2112 13/07
S 140(T)/05 1511 – 1512 – 1515 13/07 S 66(P)/05 1701 13/07
S 150(T)/05 30 (INT.201) – 90 13/07 S 91(P)/05 1607 – 1620 – 1621 – 1622 13/07

S 29(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) –
23000 (INT.2123) 13/07 S 103(P)/05 1607 – 1632 – 1637 13/07

S 32(T)/06 1607 – 1622 – 1623 13/07 S 151(P)/05 2101 – 2110 13/07
S 39(T)/06 1804 13/07 S 54(P)/06 1822 13/07
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S 84(T)/06 1701 13/07 S 58(P)/06 2101 – 2112 13/07
S 130(T)/06 1511 13/07 S 86(P)/06 1810 – 1902 13/07
S 150(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/07 S 93(P)/06 1642 – 1644 – 1645 13/07
S 165(T)/06 2010 13/07 S 179(P)/06 1901 – 1909 – 1910 – 1911 13/07
S 178(T)/06 1801 13/07 S 184(P)/06 1506 – 1620 – 23100 (INT. 2124) 13/07
S 8(T)/07 1804 13/07 S 43(P)/07 1621 13/07

S 38(T)/07 30 (INT. 201) – 21070 (INT.
2008) 13/07 S 56(P)/07 1501 – 1512 13/07

S 44(T)/07 1822 13/07 S 74(P)/07
1501 – 1511 – 1635 – 1702 – 1801

– 1901 – 1905 – 2101 – 2102 –
2112 – 23300 (INT. 2126)

14/07

S 51(T)/07 1515 – 1512 – 1511 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES (P) e PERMANENTES da quinzena:

S 82(T)/07 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL

                Serviços de dragagem em execução

Carta nº 1623

Porto de Itaguaí – canais de acesso principal e secundário – Área delimitada pelas posições:
a) 22º 56’.76 S  43º 51’.23 W d) 22º 56’.33 S  43º 49’.48 W
b) 22º 55’.94 S  43º 50’.66 W e) 22º 57’.13 S  43º 50’.75 W.
c) 22º 55’.90 S  43º 49’.99 W
(Início: 09/MAR/07) (Término: 09/SET/07)

Carta nº 1622

Baía de Sepetiba - Canal de acesso ao rio São Francisco – Área delimitada pelas seguintes posições:
a) 22º 54’.44 S  43º 49’.24 W          c) 22º 57’.82 S  43º 44’.52 W
b) 22º 54’.40 S  43º 44’.56 W          d) 22º 57’.85 S  43º 49’.21 W.

1) Existência de “bóia de luz especial” com característica: “Lp. A” e alcance luminoso: 3 milhas náuticas na posições c) e d),
estabelecendo limite geográfico da área restrita;

2) Existência de duas “lanternas amarelas” com luz fixa e alcance luminoso 1 milha náutica para sinalizar as extremidades dos dutos de
sucção e drenagem;

3) Existência de “lâmpadas de cor branca” na parte superior das estacas ao longo do duto de drenagem; e

4) Existência de “bóias cegas” ao longo das linhas de coleta da draga.

Embarcação envolvida: draga Elisa. (Início: 31/OUT/06) (Término: 31/OUT/07)

Carta nº 1636

Baía de Jacuacanga – Canal de acesso ao estaleiro Brasfels – Bóias estabelecidas para sinalizar a área de dragagem nas seguintes
posições:
a) 23º 00’.92 S  44º 14’.72 W          d) 23º 00’.80 S  44º 14’.86 W
b) 23º 00’.61 S  44º 14’.73 W          e) 23º 00’.62 S  44º 14’.88 W
c) 23º 00’.30 S  44º 14’.74 W           f) 23º 00’.43 S  44º 14’.91 W.
(Término: DEZ/08)

Carta nº 1701

Canal de Piaçaguera – Canal de acesso aos terminais da Ultrafértil e da Cosipa. Área delimitada por bóias de luz especiais com
característica: Lp. A – Período: 8 seg – Alcance luminoso: 5 milhas náuticas nas seguintes posições:
a) BL nº 1 - 23º 54’.92 S  46º 22’.22 W          d) BL nº 4 - 23º 53’.93 S  46º 22’.52 W
b) BL nº 2 - 23º 54’.85 S  46º 22’.15 W          e) BL nº 5 - 23º 52’.45 S  46º 22’.68 W
c) BL nº 3 - 23º 53’.98 S  46º 22’.57 W           f) BL nº 6 - 23º 52’.47 S  46º 22’.45 W.
(Início: 31/MAR/07) (Término: 31/JAN/08)

Este Aviso substitui o Aviso Temporário nº S 60(T)/07.

S 83/07 ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA SUL

             Baía de Guanabara – Enseada de Jurujuba – Próximo ao Aeroporto Santos Dumont – Alteração em rota de barcas

Cartas nºs 1511 [Última correção:  78/07] Datum: WGS-84
                   1501 [Última correção: 105/06] Datum: WGS-84

Cancelar

Posições: a) 22º 55’.73 S  43º 05’.97 W
b) 22º 55’.08 S  43º 06’.97 W
c) 22º 54’.92 S  43º 08’.08 W

d) 22º 54’.05 S  43º 09’.68 W
e) 22º 54’.17 S  43º 10’.27 W.
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Cancelar o limite de “rota de barca” existente entre as posições a), b), c), d) e e).

Inserir

Posições: a) 22º 55’.75 S  43º 05’.95 W
b) 22º 54’.00 S  43º 09’.44 W

c) 22º 54’.18 S  43º 10’.27 W.

Inserir um limite de “rota de barca (percurso regular da embarcação)” ligando as posições a), b) e c).

Carta nº 1512 [Última correção:  78/07] Datum: WGS-84

Cancelar

Posições: a) 22º 54’.90 S  43º 08’.08 W
b) 22º 54’.05 S  43º 09’.68 W

c) 22º 54’.17 S  43º 10’.27 W.

Cancelar o limite de “rota de barca” existente entre as posições a), b), e c).

Inserir

Posições: a) 22º 54’.90 S  43º 07’.62 W
b) 22º 54’.00 S  43º 09’.44 W

c) 22º 54’.18 S  43º 10’.27 W.

Inserir um limite de “rota de barca (percurso regular da embarcação)” ligando as posições a), b) e c).

[Carta 12000 – Símbolos, Abreviaturas e Termos (2ª ed. 1995) pág. 48 IM(50)]

LAGOA DOS PATOS

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
P 139(T)/93 2105 13/07 P 164(P)/96 2109 – 2111 – 2140 13/07
P 90(T)/94 2113 13/07 P 75(P)/98 2103 – 2108 – 2109 13/07
P 65(T)/95 2109 – 2111 – 2113 – 2140 13/07 P 31(P)/00 2103 – 2104 13/07

P 176(T)/97 2103 – 2105 – 2106 – 2107 –
2108 – 2109 – 2111 – 2112 13/07 P 143(P)/03 2109 – 2111 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES (P) e PERMANENTES da quinzena:

Nenhum.

BACIA AMAZÔNICA

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
A 78(T)/05 200 – 201 – 210 13/07 A 98(P)/04 4104A - 4104B 13/07
A 82(T)/05 200 – 201 – 210 – 220 13/07 A 99(P)/04 203 – 204 13/07
A 83(T)/05 304 – 316 – 320 13/07 A 100(P)/04 4103A 13/07
A 75(T)/07 320 14/07 A 101(P)/04 4106A 13/07
A 70(P)/00 204 - 205 - 220 - 242 13/07 A 74(P)/05 304 - 310 - 316 13/07
A 95(P)/00 4202A 13/07 A 85(P)/05 304 - 316 13/07
A 44(P)/01 231 - 300 13/07 A 87(P)/05 200 - 230 - 232 13/07

A 90(P)/01 203 - 204 - 220 13/07 A 158(P)/05 4110 - 4106B - ATLAS 4150
(HS-A1) 13/07

A 93(P)/01 300 - 302 - 303 - 310 - 313 13/07 A 48(P)/06 201 - 210 13/07
A 157(P)/02 Folha 3 do Croqui 13/07 A 137(P)/06 304 - 316 13/07
A 58(P)/03 4102B 13/07 A 30(P)/07 ATLAS 4150 - HS - A4 13/07
A 126(P)/03 204 - 205 - 242 - 4101A 13/07 A 35(P)/07 304 - 4110 13/07
A 5(P)/04 Croqui de Navegação do rio

Negro nº 004 13/07 A 40(P)/07 ATLAS 4500 - HM-B8 13/07

A 26(P)/04 304 13/07 A 76(P)/07 4103A 14/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena:

Nenhum.
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GERAL

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
G 156(P)/04 10 (INT.216) - 20 (INT.202) -

50 - 60 - 70 13/07

G 173(P)/06 2791 - 2792 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena:

Nenhum.

ÁREA ESTRANGEIRA

AVISOS TEMPORÁRIOS (T) e PRELIMINARES (P) em vigor, publicados em folhetos anteriores:

Nº do Aviso Nº da Carta Folheto
T 45(P)/99 10 (INT.216) – 4011 13/07

T 115(P)/99 31 – 19001 (INT.20) – 19002
(INT.22) 13/07

AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena:

T 84(T)/07 OCEANO ATLÂNTICO

                    Norte e Sul da Cadeia Meso Atlântica e Noroeste e oeste da Zona de Fratura Romanche - Alteração em posição de bóias
                    e tipo de bóia

Cartas nºs 10 (INT.216) - 19400 (INT.215)

Posições: a) 14º 59'.90 N  37º 58'.80 W  (nº 1)
b) 11º 30'.30 N  38º 00'.70 W  (nº 2)
c) 07º 57'.00 N  38º 02'.20 W  (nº 3)

d) 04º 06'.70 N  37º 57'.80 W  (nº 4)
e) 00º 00'.10 S  34º 59'.30 W  (nº 5).

Altura:  3,5 metros Descrição:  base toroidal com faixas brancas e laranjas com 3,5 metros de altura

Existência nas posições de bóias cegas demarcando equipamentos de pesquisas oceanográficas.
Este Aviso substitui o Aviso Temporário nº T 105(T)/05 e cancela os Avisos-rádio nºs T 0860/06 e N 0863/06.
As posições das bóias referem-se ao datum WGS-84.
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SEÇÃO IV – CORREÇÕES ÀS PUBLICAÇÕES NÁUTICAS

SEÇÃO IV.1 – LISTA DE FARÓIS, BRASIL, 2003
Nenhuma.

SEÇÃO IV.2 – LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO, BRASIL, 1992
Nenhuma.

SEÇÃO IV.3 – ROTEIROS, BRASIL

ROTEIRO COSTA NORTE, 1994
Correções nº 22

Página 71 (Folheto nº 2/07), linha 33

Cancelar  e substituir  por

com duas varandas, verde, com 42m de altura e luz de lampejo branco na altitude de

Página 95, nova linha 31

Cancelar  e substituir  por

da página 72 (carta 310).

ROTEIRO COSTA LESTE, 2003

Correções nº 5

Página 87, linha 30

Cancelar  e substituir  por

Farol Santa Isabel (1402) (10º 49,64' S - 036º 56,18' W) - Uma estrutura

Página 87, linha 33

Cancelar  e substituir  por

68m com alcances de 26M (luz branca) e 21M (luz encarnada). É o farol de aterragem no

Página 121 (Folheto nº 11/06), linha 44

Cancelar  e substituir  por

na altitude de 9m com alcance de 3M, localizado na margem leste da ilha de Itaparica.

Página 175 (Folheto nº 11/05), linha 16

Cancelar  e substituir  por

Carneiro, 41, 9º andar, Vitória, telefone (27) 3200-3898; fac-símile (27) 3224-3866, e-mail

Página 195 (Folheto nº 11/05), linha 6

Cancelar  e substituir  por
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3200-3898; fac-símile (27) 3224-3866; e-mail praticagem@praticagem.com.br. A empresa

Página 213, linhas 6 e 7

Cancelar  e substituir  por

Casco soçobrado - perigoso à navegação, na posição 03º 50,03' S - 032º 24,23' W,

balizado por bóia luminosa de perigo isolado, próximo da ponta do molhe.

ROTEIRO COSTA SUL, 1994

Efetuar as correções da "Folha de Correções nº 22", constante no final deste folheto.

SEÇÃO IV.4 – OUTRAS PUBLICAÇÕES

DIA DE NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA UTILIZANDO A TAMAYA NC 2000

MODELO DHN-0624-1

O modelo DHN-0624-1, Dia de Navegação Astronômica Utilizando a

Tamaya NC 2000, cuja criação foi divulgada pelo folheto quinzenal "Avisos aos

Navegantes" nº 8, de 30/4/2007, foi produzido em papel e encadernado em bloco contendo

as "Instruções para Utilização e Preenchimento do Modelo", um "Exemplo de Preenchimento

do Modelo" e 50 folhas em branco do modelo.

Os possuidores da TAMAYA NC 2000 podem solicitar o modelo DHN-0624-1 ao

Posto de Venda da  Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), pelo telefone

(21) 2189-3316, fax (21) 2189-3314 ou e-mail postodevenda@bhm.mar.mil.br.

TÁBUAS DAS MARÉS PARA  2007

Foram constatadas inconsistências nas previsões das Tábuas das Marés da DHN para 2007, para o Porto de Santana-ICOMI (AP).
Foram elaboradas novas previsões que podem ser obtidas pelos usuários através dos seguintes meios:

1 – Na Internet, no site http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm, no link “Previsões 2007 atualizadas para o Porto de Santana-
ICOMI”, para impressão no formato das tábuas em papel; e

2 – No Serviço de Sinalização Náutica do Norte em Belém-PA e na Delegacia da Capitania dos Portos em Santana-AP.

SEÇÃO V – AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS

Nenhum.
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SEÇÃO VI – NOTÍCIAS DIVERSAS

CARTAS EM PRODUÇÃO

Nº DA CARTA TÍTULO EDIÇÃO
802 Porto de Natal 8ª
1003 Barra do Rio Sergipe 8ª
1102 Porto de Salvador 5ª
1410 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão 3ª
2110 Proximidades do Porto do Rio Grande 4ª

4103A De Prainha à Costa do Ituqui 7ª
4103B Da Costa do Ituqui à Ilha do Meio 7ª
4104A Da I. do Meio à I. de Santa Rita 3ª
4104B Da I. Santa Rita a Parintins 3ª

CARTAS REIMPRESSAS

N.º DA CARTA TÍTULO MÊS
40* Da Baía do Oiapoque ao Rio Parnaíba Março
50* Do Rio Parnaíba ao Recife Março

1410* Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão Julho
1634 Da Ponta de Juatinga à Ilha das Couves Janeiro
1711* Proximidades do Porto de Santos Março
2112 De Rio Grande à Feitoria Março

NOVAS EDIÇÕES DE CARTAS PUBLICADAS

N.º DA CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO MÊS
1401 Portos de Vitória e Tubarão

Novo Limite: lat. 20º 15’.50 S e 20º 21’.70 S
long. 40º 13’.00 W e 40º 22’.00 W

1:15000 9ª 20 de Março

2101 Porto do Rio Grande 1:25000 7ª 11 de Junho

NOVAS CARTAS PUBLICADAS EM 2006

Nº DA CARTA TÍTULO ESCALA EDIÇÃO MÊS
1514 ** Ponta da Armação

Limite: lat. 22º 52’.75 S e 22º 53’.33 S
long. 43º 07’.70 W e 43º 08’.50 W

1:2500 1ª Janeiro

NOVAS EDIÇÕES DE PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS EM 2006

Nº TÍTULO EDIÇÃO
DH3 Anais Hidrográficos – Tomo LXII 62ª
DG6 Tábuas das Marés para 2007 44ª
DN5 Almanaque Náutico para 2007 63ª

DG6-I Extrato das Tábuas das Marés para 2007 - COSTA NORTE 14ª
DG6-II Extrato das Tábuas das Marés para 2007 - COSTA LESTE 14ª
DG6-III Extrato das Tábuas das Marés para 2007 - COSTA SUL 14ª

PUBLICAÇÕES REIMPRESSAS EM 2006

Nº TÍTULO OBSERVAÇÃO
DG3-2 Manual do Observador Meteorológico 1ª Reimpressão corrigida

*  RNC: Reimpressão não corrigida
** Uso restrito à Marinha do Brasil
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NOTAS AOS USUÁRIOS

1 – LEGISLAÇÃO SOBRE CARTOGRAFIA BRASILEIRA, PESQUISA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NA PLATAFORMA
       CONTINENTAL E ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA E CONTROLE DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

       a) Foi publicada a 2ª edição, de 2003, do folheto que contém a legislação abaixo discriminada e que cancela e substitui a 1ª
            edição, de 1995:

           Decreto-Lei nº 243, de 28/02/1967: Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira e dá outras Providências;

           Decreto nº 89.817, de 20/06/1984: Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas  da Cartografia Nacional;

           Decreto nº 96.000, de 02/05/1988: Dispõe sobre a Realização de Pesquisa e Investigação Científica na Plataforma
           Continental e em Águas sob Jurisdição Brasileira; e

           Portaria nº 121/MB, de 23/04/2003: Instruções para Controle dos Levantamentos Hidrográficos pela Marinha do Brasil.

      b) O texto do folheto em questão também pode ser consultado na página da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) na
           INTERNET: www.dhn.mar.mil.br, ícone CHM/LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO.

2 – PREÇOS DAS CARTAS E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS

Desde 1º de janeiro de 2005, os documentos náuticos editados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) foram
reajustados. Passaram a ser praticados os preços abaixo:

Cartas

Cartas Náuticas ................................................................................................. R$   34,00
Atlas da Hidrovia Madeira – Amazonas – 4500 .................................................. R$ 344,00
Atlas da Hidrovia Tietê – Paraná – 2800 ............................................................. R$ 344,00
Atlas da Hidrovia do Rio Solimões – 4150 ......................................................... R$ 344,00
Croquis .............................................................................................................. R$   34,00
Atlas de Cartas Piloto ........................................................................................ R$   34,00

Publicações

Almanaque Náutico ........................................................................................... R$   39,00
Tábuas das Marés ............................................................................................. R$   39,00
Tábuas para Navegação Astronômica .............................................................. R$   39,00
Extrato das Tábuas das Marés (Costa Norte, Leste ou Sul) ............................. R$   17,00 (cada)
Roteiros ............................................................................................................. R$   49,00 (cada)
Lista de Faróis ................................................................................................... R$   49,00
Catálogo de Cartas e Publicações .................................................................... R$   34,00
Lista de Auxílios-Rádio ...................................................................................... R$   39,00
Lista de Sinais Cegos ........................................................................................ R$   39,00
Lista de Sinais da Hidrovia Paraguai-Paraná .................................................... R$   39,00
Agulhas Magnéticas .......................................................................................... R$   39,00
Cartas de Correntes de Maré ............................................................................ R$     8,00
Navegação: A Ciência e a Arte (vol. I, II ou III) .................................................. R$   86,00 (cada)
Marés – Fundamentos, Análise e Previsão ....................................................... R$   49,00
Oceanografia ..................................................................................................... R$   19,00
Cartografia – Noções Básicas ........................................................................... R$   17,00
Geodésia (vol. I ou II) ........................................................................................ R$   49,00 (cada)
Livro de Cronômetros e Comparadores ............................................................ R$   17,00
Livro das Agulhas Magnéticas ........................................................................... R$     8,00
Manual do Observador Meteorológico ............................................................... R$   17,00
Tábuas de Distâncias ........................................................................................ R$     8,00
Tábuas de Distâncias dos Rios da Bacia Amazônica ....................................... R$   24,00

Impressos

Regras de Governo e Navegação ..................................................................... R$     3,00
Luzes e Marcas ................................................................................................. R$     3,00
Sinais Sonoros e Luminosos ............................................................................. R$     3,00
Sistema de Balizamento Marítimo – Região “B” ................................................. R$     3,00
Classificação de Nuvens ................................................................................... R$     8,00
Escala Beaufort ................................................................................................. R$     8,00

Por força de contrato, os Agentes e Postos de Venda relacionados neste Folheto foram credenciados pela Base de
Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN) para comercialização das Cartas e Publicações Náuticas, editadas pela DHN, pelos preços
da tabela  acima  estipulada. Caso o usuário constate  a inobservância da referida tabela, por parte de algum Agente de Venda,
solicita-se comunicar tal fato à DHN pelos telefones (0XX21)2189-3314 e 2189-3316. Todo usuário de Cartas e Publicações Náuticas
deve exigir as “Listas de Correções” que afetam as Cartas ou as “Folhas de Correções” que afetam as publicações, por ocasião da
compra.
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3 – CENTROS DE COORDENAÇÃO DE BUSCA E SALVAMENTO NO BRASIL

ORGANIZAÇÃO TELEFONE FAX OUTROS

SALVAMAR BRASIL 21 2104-6056
21 2104-6743 21 2104-6038 Inmarsat-C:  471009910

E-mail: mrccbrazil@con.mar.mil.br

SALVAMAR SUL (Rio Grande)
53 3233-6130
53 3233-6131
53 3233-6139
0800-6451519

53 3231-1519
53 3233-6180 E-mail: rccsouth@5dn.mar.mil.br

SALVAMAR SUESTE
(Rio de Janeiro)

21 2253-6572
21 2104-6119
0800-2856158

21 2104-6104
21 2104-6196 E-mail: mrccrio@1dn.mar.mil.br

SALVAMAR LESTE (Salvador)
71 3320-3730
71 3320-3711
0800-2843878

71 3320-3726
71 3320-3772

Telex: 38 711398
E-mail: rcceast@2dn.mar.mil.br

SALVAMAR NORDESTE (Natal) 84 3221-1947
0800-2802255

84 3216-3049
84 3216-3057 E-mail: mrccnortheast@3dn.mar.mil.br

SALVAMAR NORTE (Belém)
91 3216-4030
91 3216-4031
91 3216-4123
0800-2834141

91 3241-4700 E-mail: 30msg@4dn.mar.mil.br

SALVAMAR OESTE (Ladário) 67 3234-1180 67 3234-1014
67 3234-1008 E-mail: cc@6dn.mar.mil.br

SALVAMAR NOROESTE (Manaus) 92 3233-3733
0800-2807200

92 2123-2238
92 2123-2239 E-mail: cop@9dn.mar.mil.br

COMCONTRAM 21 2104-6353 21 2104-6341 Telex: 38 21 30933
E-mail: controle@cotram.mar.mil.br

4 - INFORMA-SE AOS USUÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE GRATUITAMENTE DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD OS ARQUIVOS
      DAS SEGUINTES CARTAS NÁUTICAS RASTER:

1503 – Enseadas do Cabo Frio
1504 – Enseada de Búzios
1505 – Do Cabo Búzios ao Cabo Frio
1506 – Proximidades da Baía de Guanabara
1508 – Do Cabo Frio a Ponta Negra

5 – AGENTES E POSTOS DE VENDA DE CARTAS E PUBLICAÇÕES

BRASIL

AMAZONAS

RENT EQUIPO NAVAL LTDA – Av. Humaitá, 253 – Cachoeirinha – 69065-040 – Manaus, AM – Telefones:  (0XX92) 3232-9355, 3232-
8669 – Fax: (0XX92) 3232-8357 – E-mail: rent@argo.com.br

AMAPÁ

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SANTANA – Rua Cláudio Lúcio Monteiro nº 2000 -  Daniel – 68925-000 – Santana –
AP.  Telefone: (0XX96) 281-5480 – FAX (0XX96) 281-5324, 281-5323.

PARÁ

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORTE – Rodovia Artur Bernardes s/nº,  Val-de-Cães, 66115-000 – Belém, PA –
Telefones: (0XX91) 216-2923 e 216-4524 –Telefax: (0XX91) 257-1733.

DELEGACIA FLUVIAL EM SANTARÉM – Av. Tapajós nº 1937 – Aldeia – 68040-000 – Santarém – PA –Telefone: (0XX91) 523-2923 -
Fax: (0XX91) 522-5721.

BLONEL MATERIAL NÁUTICO – Travessa Apinages, 101/A,   Batista Campos – 66025-080 – Belém, PA -  Telefone: (0XX91) 3224-
5165 – Fax: (0XX91) 3223-6303 – E-mail: blonel@blonel.com.br

MARANHÃO

CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Av. Dom Pedro II nº 2 – Centro –
65010-450 – São Luís, MA – Telefones: (0XX98) 232 -5431 e 231-1022 – Fax: (0XX98) 222-4054.

PIAUÍ

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Av. Nações Unidas, nº 530 – Carmo –
64.200-040 – Parnaíba, PI. Telefone: (0XX86) 321-2770 – Fax: (0XX86) 321-2844 – Telex: (0XX86) 2447.
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CEARÁ

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ – Rua Dragão do Mar,  nº 160 – Praia de Iracema – 60060-390 – Fortaleza – CE – Telefone:
(0XX85) 3219-7555 – Fax: (0XX85) 3219-2802.

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CAMOCIM (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Rua Dr. João 
nº 113 – Centro – 62400-000 – Camocim, CE. Telefone: (0XX88) 3621-1317 – Fax: (0XX88) 3621-1003 – Telex: (0XX85) 1072.

RIO GRANDE DO NORTE

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – Rua Chile, nº 232 – Ribeira – 59012-250 – Natal – RN – Telefones:
(0XX84) 3201-9630, 3201-9629, 3211-1013 – Fax: (0XX84) 3201-9629.

PARAÍBA

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Rua Barão do Triunfo, nº 372 –
Viradouro -  58310-400, João Pessoa, PB – Telefone:  (0XX83) 3228 – 1166, 3241-2805 – Fax: (0XX83) 3241-2228 – E-mail:
cppb@mar.mil.br

PERNAMBUCO

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Rua São Jorge, nº 25 – Bairro
do Recife – 50030-240 -  Recife,  PE – Telefone: (0XX81) 3424-7111 / Fax: 3424-7754 (SECOM) / 3424-7019 (CCP-20) / 3424-7608
(GABINETE) – E-mail: secom@cpcife. Mar.mil.br

BAHIA

CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Avenida das Naus, s/nº, Centro – 40015-
270 – Salvador, BA .  Telefones: (0XX71) 320-3737, 320-3756 e 320-3777 – Fax: 320-3779.

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS – Rua Major Homem Del Rey,  nº 217 – Cidade Nova – 45652-180 – Ilhéus,
BA  Telefones: (0XX73) 634-2912 – Fax: : (0XX73) 231-2618 – E-mail: secom@dlheus.mar.mil.br

DISTRITO FEDERAL

DELEGACIA FLUVIAL DE BRASÍLIA – Esplanada dos Ministérios, BL. “N”, Anexo “A” – Térreo – 70055-900 – Brasília, DF. Telefone:
(0XX61) 429-1448 Fax: (0XX61) 429-1450 – E-mail: secom@delbra.mar.mil.br

ESPÍRITO SANTO

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO – Rua Belmiro Rodrigues da Silva, nº 145 – Enseada do Suá – 29050-435 – Vitória,
ES. Telefone: (0XX27) 3334-6400 – Fax: (0XX27) 3324-1805 – E-mail: admin@cpvito.mar.mil.br

PORTO VITÓRIA  COM. E SERV.  LTDA – Rodovia BR 262 Km 5,5 – nº 7015, Vila Palestina – 29145-711- Cariacica – ES – Telefone:
(0XX27) 2124-6969 – Fax: (0XX27)2124-6970 –
E-mail: pvitoria@portovitoria.com.br

IATE NÁUTICA E WIND COM. LTDA – ME – Praça do Iate Clube, nº 200, Lojas 01/02 – Praia do Canto – 29055-730 – Vitória – ES –
Telefone: (0XX27) 3227-7640 – Fax: (0XX27) 3227-7640 – E-mail: iatenautica@iatenautica.com.br.

RIO DE JANEIRO

BHMN – DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS NÁUTICOS – Rua Barão de Jaceguay,  s/nº, Ponta da Armação – 24 048-
900 – Niterói, RJ. Telefone: (0XX21) 2189-3316 – Fax: (0XX21) 2189-3314 –
E-mail: postodevenda@bhm.mar.mil.br.

MACAÉ NÁUTICA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA – Rua Bento Martins da Costa nº 198 – Cajueiros – 27916-170 – Macaé – RJ –
Telefone: (0XX22) 2772-3402 – Fax: (0XX22) 2759-10 – E-mail: macaenautica@veloxmail.com.br.

MARINEMAR COMÉRCIO E DIST. LTDA –  Av. Infante  D. Henrique, s/n – Loja 12 – Marina da Glória -20021-140 –Glória – Rio de
Janeiro – RJ.   Telefone: (0XX21) 3235-6222  - Fax: (0XX21) 3135-6228 –
E-mail:maina@realmarine.com.br

GT NÁUTICA LTDA - Av. Luiz Lyrio,  nº 89,  Barra – 27973-010 – Macaé – RJ – Telefone: (0XX22) 2762-3086 – Fax: (0XX22) 2772-
2143 – E-mail: gtnautica@gtnautica.com.br

O NAVEGANTE MATERIAL DE NAVEGAÇÃO LTDA – Rua 1º de março 37/A, 3º andar – 20010-000 – Centro – Rio de Janeiro, RJ –
Telefones: (0XX21) 2233-8633 / 2233-0497 -  Fax: (0XX21) 2253-1158 –
E-mail: comercial@onavegante.com.br

EDIÇÕES MARÍTIMAS LTDA. – Rua da Candelária 79ª, loja, Centro – 20091-020 – Rio de Janeiro, RJ.
Telefones: (0XX21) 2253-9086 – Fax: (0XX21) 2253-9221 – E-mail: oveleiro@uol.com.br

CASH – COMÉRCIO E ASSESSORIA DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA – Sede : Rua Estácio Coimbra, nº 80,  22260-010 – RJ –
Telefone: (0XX21) 2537-7667 – Fax: (0XX21) 2537-9246 –
E-mail: norberto@cashcomputadores.com.br
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ILHA NÁUTICA LTDA.  – Rua Gilberto Torres, nº 270,  loja 11 -  Ilha do Governador- 21930-060 – Rio de Janeiro – RJ – Telefone:
(0XX21) 3396-4915 – Fax: (0XX21) 3396-6961 – E-mail: ilhanautica@uol.com.br

ECOMARINER OFFSHORE DO BRASIL -  Rua Aimoré, 18 Loja – Penha – 21070-230 – Rio de Janeiro – RJ – Telefones: (0XX21)
2560-0091- Fax: 2290-5761,  3866-3697 –
E-mail: ecomariner@ecomarineroffshore.com.br

ILHA MENDES – Ilha Mendes Comércio Ltda. – Rua Sebastião Sampaio, 18 – Bancários – Ilha do Governador – 21910-150 – Rio de
Janeiro – RJ.  Telefone: (0XX21) 3474-6965 – Fax: 3363-4076 –
E-mail: ilhamendes@terra.com.br

DEPOT NÁUTICA COM. E DIST. LTDA – Rua do Comércio, nº 38, Centro- 23900-000 – Angra dos Reis – RJ – Telefone: (0XX24)
3367-1913 – Fax: (0XX24) 3365-5746 – E-mail: ediesteves@terra.com.br

PR BRITO COM. DE PEÇAS P/AUTOS E EMBAR. LTDA – Rua Beni, nº 116, Praia da bandeira – Ilha do Governador- 21921-580 –
Rio de Janeiro – RJ.  Telefone: (0XX21) 2467-6761 – Fax: (0XX21) 3396-4980.
E-mail: prbrito.vendas@gmail.com

SÃO PAULO

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO – Cais da Marinha, Porto de Santos – Macuco – 11045-911 – Santos -  SP – Telefone:
(0XX13) 3221-3454 – Fax: (0xx13) 3222-3188.

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ – Avenida Pedro Ometto, nº 804 – Centro – 17340-000 – Barra Bonita – SP – Telefone:
(0XX14) 3641-0541 – Fax: (0XX14) 3641-0541 – Internet: www.cftp.mar.mil.br

VELAMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – Rua Henrique Schaumann, 302 – Pinheiros – 05413-010 – São Paulo – SP –
Telefone: (0XX11) 853-1633 – Fax: (0XX11) 3064-7831.

MAR MATOS ARTIGOS NÁUTICOS LTDA – Rua Vereador Henrique Soler, 338 – Ponta da Praia – 11030-010 – Santos, SP –
Telefone: (0XX13) 3261-7080 – Fax: (0XX13) 3261-3195 –
E-mail: contato@marmatos.com.br

J.M PLATON NÁUTICA – ME – Av. Guarda Mor Lobo Viana nº 1000 – Porto Grande – 11600-000 – São Sebastião – SP -  Telefone:
(0XX12) 3892-1099 – Fax: (0XX12) 3892-1174 – Televendas: 0800 770 7303 –
E-mail: sportmarnautica@ uol.com.br

BRASLASER COMUNICAÇÕES LTDA – Rua Henrique Schaumann, nº 302, Sub solo – Jardim América – 05413-010 -  São Paulo –
SP. Telefone: (0XX11) 3085-1633 – Fax: (0XX11) 3063-2331.
E-mail: sara@velamar.com.br

P. C. VALENTIM – ME – Rua do Estaleiro, 53 – loja 61- Jardim São José – 11430-050 – Guarujá – SP – Telefones: (0XX13) 3358-
3346  –  Fax: (0XX13) 3358-4312 – E-mail: valentim.nautica@terra.com.br

PARANÁ

CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ – Rua Benjamim Constant, nº707, Centro Histórico – 83203-190 – Paranaguá, PR –
Telefone: (0XX41) 422-3033 – Fax: (0XX41) 420-1566.

SOS. LEGALIZAÇÕES NÁUTICAS LTDA – Rua 
332-6848).

SANTA CATARINA

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA (Posto de Venda de Cartas e Publicações Náuticas) – Rua 14 de julho nº 440 –
Estreito – 88075-010 – Florianópolis, SC -  Telefone: (0XX48) 248-5500 – Fax:
(0XX48) 248-5500.

FORSAFE COM. E SERV. MARÍTIMOS LTDA – Rua José Tedeo, nº 560, São Judas – 88303-370 – Itajaí – SC – Telefone: (0XX47)
3248-1185 – Fax : (0XX47) 32481185 – Email: bandeira@angevinier.com.br

IRMÃOS RODI LTDA – Rua Silva, nº 300,  Itajaí – 88301-310 – Santa Catarina – SC. Telefone: (0XX47) 3348 – 4666  Fax: (0XX47)
3348-4666 – E-mail: irodi@irodi.com.br

RIO GRANDE DO SUL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL – Avenida Almirante Cerqueira e Souza, nº 198 – Centro, 96201-260 – Rio
Grande, RS. Telefone: (0XX53) 3233-4200,  Fax: (0XX53) 3233-6188

EQUINAUTIC COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. NÁUTICOS – Rua Ernesto Paiva, nº 139, Tristeza – 91900-200 – Porto Alegre – RS –
Telefone: (0XX51) 3268-6675 – Fax: (0XX51) 3268-6675.
E-mail: compras@equinautic.com.br

MATO GROSSO DO SUL

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO OESTE – Rua 14 de Março, s/nº, – Centro – 79370-000 – Ladário, MS -  Posto regional
dos rios Paraguai e Cuiabá – Telefone: (0XX67) 234-1012,  234 -1061 – Fax: (0XX67) 234-1061.
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URUGUAI (NÃO CREDENCIADO PELA BHMN)

MONTEVIDEO

CAPTAIN STEPHAN NEDELCHEV

MARINE TECHNICAL SERVICES – J. C. GOMEZ 1145/esc. 605  - 11100 – Montevideo – Uruguay – Telefones: +5982-9163386 –
Fax: +5982-915 68 02  - VHF: Ch. 73 – E-mail: csnmts@adinet.com.uy, csnmts@admiraltycharts.com.uy

ARGENTINA (NÃO CREDENCIADO PELA BHMN)

BUENOS AIRES

LA BODEGA NÁUTICA DEL CAPITAN JUAN CARLOS DELLA VILLA – Calle Rodriguez Peña, 582 – Piso 3 – 1020 – Buenos Aires –
Telefax: +5411- 43718072.

HOLANDA (NÃO CREDENCIADO PELA BHMN)

ROTTERDAM – CENTRUM

SESTREL OBSERVATOR B.V. – Charts and marine supplies Vasteland 16-26, 3011 BL – Telefone: (010) – 130060 – Telex: 26545
obmar nl – Telefax: 010-4332518.
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SEÇÃO VII – EXTRATO EM INGLÊS (ENGLISH EXTRACT)
GENERAL INFORMATION

“Notices to Mariners (NAVAREA V)” is a fortnightly publication elaborated by Centro de Hidrografia da Marinha (CHM),
assigned by Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), for main purpose to provide mariners and users in general with information
destined to update Brazilian nautical charts and publications, complying with Rule V/9 of SOLAS.

“Notices to Mariners (NAVAREA V)” is available for free distribution in Shipping Offices and their Assistant Ports and
Agencies, in Serviços de Sinalização Náutica with headquarters in Belém (PA), Natal (RN), Salvador (BA), Rio Grande (RS) and
Ladário (MS); in Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (RJ) Niterói; and in Agents and Stations for Sale of Nautical Charts and
Publications listed in Section VI. Notices to Mariners will also be available for free access in INTERNET, in address
“http://www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/folheto/pdf.htm”.

This Section if for English language user, consisting of an extract in English of Sections I, II , III and V (only Special
Permanent Notices in the fortnight).

Radio Navigational Warnings: are those to provide urgent information in the interest of safe navigation.
Only NAVAREA and Coastal Radio Navigational Warnings in force more than 6 weeks at the date of  Notices to Mariners

edition are presented. Radio Navigational Warnings that came into force in the fortnight the Notices to Mariners refers to are presented
with their full text. Radio Navigational Warning in force already published in former Notices to Mariners are presented only with their
numbers and associated to the last Notices to Mariners they were fully published.

In Notices to Mariners nºs 1 and 13, all Radio Navigational Warnings in force are fully published.
Radio Navigational Warnings related to maritime area interdiction, tows, derelicts, boat races, movement of vessels in

maritime surveys or other brief activities, SAR (search and rescue) Warning and meteorological information that are issued exclusively
via radio/satellite and available in Internet (see board of Maritime Safety Information issue) are not presented in Notices to Mariners.

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices – are to update Brazilian nautical charts edited by DHN.
Only Temporary, Preliminary and Permanent Notices in the fortnight the Notices to Mariners refers to are presented with their

full text.
Temporary and Preliminary Notices in force already published in former Notices to Mariners are presented only with their

numbers and associated to the last Notices to Mariners they were fully published.
In Notices to Mariners nºs 1 and 13, all Temporary, Preliminary and Permanent Notices in force are fully published.
Notices to Mariners nºs 1 and 13 will contain the “Numeric List of Charts affected” by Temporary,  Preliminary Notices and

Permanent Notices of semester prior.

Special Permanent Notices (SPN): althought they do not produce corrections to nautical charts, they are to provide permanent general
information important to mariners.

Special Permanent Notices that came into force in the fortnight the Notices to Mariners refers to are presented.
Every year, Notices to Mariners nº 1 publishes all Special Permanent Notices in force.

NUMERATION OF WARNINGS AND NOTICES

Radio Navigational Warnings  are identified by the letter that indicates the occurrence region, following the annual sequential
numeration within the series discriminated below, and the year the radio warning came into force.
N – North Coast; E – East Coast; S – South Coast; A – Amazon Basin;
P – Lagoa dos Patos; T – Foreign Area; G – General.

0001 to 3999 – Area Radio Navigational Warnings (NAVAREA);
4001 to 6999 – Coastal Radio Navigational Warnings;
7001 forward – Local Radio Navigational Warnings.

Exemples: S 7021/06 (Local Radio Navigational Warning of South Coast , year 2006).
E 4027/05 (Coastal Radio Navigational Warning of East Coast, year 2005).

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices are identified by the letter that indicates the occurrence region,
followed by the single annual sequential numeration (from 001) and the letter that indicates the kind of notice and year it came into
force.
Exemples: A 78(T)/05 (Temporary Notice of Amazon Basin, year 2005).

N 94(P) /06 (Preliminary Notice of North Coast, year 2006).
E 2/06 (Permanent Notice of East Coast, year 2006).

Special Permanent Notices are identified by abbreviation “SPN” followed by annual sequential numeration and year the
notice came into force.
Exemple: SPN 5/99 (Special Permanent Notice, year 1999).

RECOMMENDATIONS AND CAUTIONS

a) Temporary Notices will be automatically cancelled as of the end date specified in their texts.
b) Nautical Charts

For navigation in waters under Brazilian jurisdiction, it is recommended exclusive use of nautical charts and navigation croqui
edited or ratified by DHN, to be updated and available for use on board.

The coordinates for insertion of “Notes” and “Boards” refer to the left inferior corner of note or board, according to the graphic
example below.
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Inserction
position

PRECAUTION NOTE

—————> O

Mariner should be attentive to existence of contiguous charts and/or charts with the same area with different “data”.
Therefore, when change the chart, it is recommended that the mark in chart of the position to be tranfered is made with reference
(bearing/distance) to notable points on land. The information on chart “datum”, when available, is under the title of the charts.
c) Information Reference

Bearings referring to sector of visibility of lights, directions of leading line lights, conspicuous object and directions indicating
dangers are true, from 000º to 360º,  taken off-shore, clockwise. When, in descriptions of dangers, the positions are informed by a
distance and a bearing, they will be given from the point established as reference.

The geographical positions are expressed in degrees, minutes and centesimal of minutes and refer, unless contrary
instruction, to the larger scale chart.

The schedules  refer, unlees contrary instruction, to Greenwich Mean Time (GMT).
The depths are referred to reduction level of the larger scale chart.
The altitudes are given in metres and referred to sea mean level.

d) Submarine pipelines and cables
Anchorage and fishery are recommended to be avoided in areas where there is indication on chart of existence of submarine

pipelines and cables.
e) Oil Drill Rigs

Mariners should be attentive to several existing oil plataforms and drilling rigs in waters under Brazilian jurisdiction. The
signaling norms for these structures is regulated by Normas da Autoridade Marítima para a Sinalização Náutica (NORMAM 17) and
navigation less than 500m from them is prohibited.

Fixed platforms are positioned as presented in Brazilian nautica charts. Mobile platforms and drill rigs have their positions
issued, periodically, by General Radio Navigational Warning.

Fixed/Mobile plataforms and drill rigs in existing oilfield along Cabo de São Tomé are not presented in charts, nor have their
positions issued by radio navigational warning. Mariners should take caution when navigating in area.
f) Mariners should be attentive to existence of vessels involved in hydro-oceanographic and seismic survey works, signaled as
established in RIPEAM. Besides such vessels have maneuver restrictions, sometimes they tow long apparatus.

COLLABORATION OF MARINERS OR USERS

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) requests mariners:
a) when they find any irregularity that can affect safety of navigation, they inform coastal radio station (RENEC) and send afterwards the
“Folha de Informações de Irregularidades” (according to existent model in the final part of this Notices to Mariners) to Centro de
Hidrografia da Marinha by FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br or mail (CHM – Divisão de Informações de Segurança
da Navegação, Rua Barão do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) or to the nearest Shipping Offices (or their
Assistant Ports and Agencies);

b) when they find any omission or inexactness in Brazilian nautical charts edited by DHN, they send the “Folha de Correções a Cartas e
Publicações Náuticas” (according to existent model in the final part of this Notices to Mariners) to Centro de Hidrografia da Marinha by
FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br or mail (CHM – Divisão de Informações de Segurança da Navegação, Rua Barão
do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) or to the nearest Shipping Offices (or their Assistant Ports and
Agencies);

c) that they do meteorological observations at sea at any distance from the coast, making the registration in model DHN-5934-3
(Registro Meteorológico FM 12-XI SYNOP- FM 13-XI SHIP) and send the meteorological message based on model DHN-5938-3
(Message FM 13-XI SHIP) to the nearest RENEC station. Such models DHN-5934-3 and DHN-5938-3 are obtained free at the following
places: Unidade de Assessoramento Meteorológico (UAM), located in the Rua Barão de Jaceguay s/nº, Ponta da Armação, Niterói-RJ
(Tel./Fax: 55 0XX21 2189-3254, e-mail: uam@chm.mar.mil.br), in the Capitania dos Portos do Estado de São Paulo, in Santos-SP, and
in Capitania dos Portos do Estado de Pernambuco, in Recife- PE.
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ISSUE OF MARITIME SAFETY INFORMATION (Radio Navigational Warnings, SAR Warnings and Meteorological Information)

A) TRANSMISSIONS VIA RADIO (HF BAND) – NAVY RADIO STATION IN RIO DE JANEIRO

SERVICES SCHEDULES
(DAILY)

CHANNALS
(*) FREQUENCES CONTENTS

0400-0445Z RI

1430-1530Z RDRADIO NAVIGATIONAL
WARNINGS AND SAR

2130-2215Z RI

Area and Coastal Radio Warnings
(Portuguese/English);
Local Radio Warnings (Portuguese), except
those already published in Notices to Mariners.

0230-0330Z RD

0600-0730Z
METEOROLOGICAL

WARNINGS AND  SEVERE
WEATHER WARNINGS

1845-1930Z
RI

4.266,0 KHz (on

demand of
mariner)

6.448,0 KHz
8.580,0 KHz
12.709,0 KHz

16.974,0 KHz

Weather Forecasts

0745-0925ZMETEOROLOGICAL
CHARTS 1630-1810Z

RS
12.665,0 KHz

16.978,0 KHz

- Analysis of atmospheric pressure on surface
- Height and direction of waves
- Wind at 10m above surface
- Sea surface temperature

B) TRANSMISSIONS VIA RÁDIO (VHF E HF BANDS) – COASTAL STATIONS NET (RENEC) OF EMBRATEL

SERVICES SCHEDULES CHANNALS
(*) FREQUENCES CONTENTS

METEOROLOGICAL
WARNINGS, RADIO

NAVIGATIONAL WARNINGS
AND SAR WARNINGS

on demand of
mariner

Weather Forecasts, urgent Area, Coastal and
Local Radio Warnings

SEVERE WEATHER
WARNINGS, RADIO

NAVIGATIONAL WARNINGS
AND SAR WARNINGS

on demand of
mariner

RL
156,8 MHz
4.125,0 KHz

Weather Forecasts, urgent Area, Coastal and
Local Radio Warnings

C) TRANSMISSIONS VIA SATÉLITE (INMARSAT-C) – TANGUÁ RADIO STATION OF EMBRATEL

SERVICES SCHEDULES
(DAILY) SATELLITE CONTENTS

RADIO NAVIGATIONAL
WARNINGS AND SAR

WARNINGS
0400Z e 1230Z Area and Coastal Radio Warnings (English), except

those already published in Notices to Mariners.

METEOROLOGICAL
WARNINGS AND SEVERE

WEATHER WARNINGS
0730Z e 1930Z

East Atlantic (AOR-E)

Weather Forecasts (English)

D) INTERNET

SERVICES Links in Site www.mar.mil.br/dhn/ CONTENTS
Navigational Warnings ? Radio
Navigational Warnings in Force

All Area, Coastal and Local Radio Warnings
(Portuguese)RADIO NAVIGATIONAL

WARNINGS AND SAR
WARNINGS Navigational Warnings ? English version ?

Radio Navigational Warnings in Force All Area and Coastal Radio Warnings (English)

Notices to Mariners ? Fortnightly Notices to
Mariners (PDF)

- Area, Coastal and Local Radio Warnings
(Portuguese) in force more than 6 weeks.NOTICES TO MARINERS (**) Notices to Mariners ? English version

? Notices to Marines (PDF)
- Area and Coastal Radio Warnings (English) in force
more than 6 weeks.

METEOROLOGICAL
WARNINGS Meteorology Navigation

SEVERE WEATHER
WARNINGS Severe Weather Warning

- Weather Forecasts

METEOROLOGICAL
CHARTS

Meteorology Navigation ? Weather
Forecast or Severe Weather Warning ?
Weather Forecast

- Analysis of atmospheric pressure on surface
- Height and direction of waves
- Wind at 10m above surface
- Sea surface temperature

(*) RI: Radioteleprinter; RD: Radiodata; RS: Radiofac-simile; RL: Radiotelephone.

(**)SAR (search and rescue) Warnings and Radio Navigational Warnings related to gunnery area interdiction, tows, derelicts, boat
races, movement of vessels in maritime surveys and other brief activities are not present in Notices to Mariners.
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RADIO WARNINGS

Below there are some Radio Warnings in force in 31 August 2007. It is recommended the reading of information contained in the
beginning of Section VII.

NORTH COAST

AREA RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS (NAVAREA V)

Area Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nil.

Area Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

COASTAL RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

Coastal Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM
N 4295/05 13/07

Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

EAST COAST

AREA RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS (NAVAREA V)

Area Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM
E 0847/06 13/07

Area Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

COASTAL RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

Coastal Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM
E 4398/04 13/07 E 4628/04 15/07
E 4109/07 13/07

Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

SOUTH COAST

AREA RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS (NAVAREA V)

Area Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM
S 0798/04 13/07 S 0440/07 13/07
S 0307/07 13/07

Area Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

COASTAL RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

Coastal Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM
S 4451/07 13/07 S 4507/07 14/07
S 4587/07 13/07 S 4616/07 15/07

Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

S 4459/07 BARRA DE PARANAGUA VICINITY – CHART 1820 – ANCHORAGE NR 12 - EXISTENCE OF ANCHOR IN POSITION:
25-38.50S 048-12.00W - UNFASTENED OF VESSEL PERLAV. CAUTION ADVISED.
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AMAZON BASIN

COASTAL RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

Coastal Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM Nº of Warning Nº of NM
A 4863/06 13/07 A 4540/07 14/07 A 4546/07 14/07 A 4645/07 15/07
A 4523/07 14/07 A 4545/07 14/07 A 4556/07 14/07 A 4711/07 15/07

Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

GENERAL

AREA RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS (NAVAREA V)

Area Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Warning Nº of NM
G 0598/06 13/07
G 0515/07 14/07

Area Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

COASTAL RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS

Coastal Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nil.

Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.

FOREIGN AREA

AREA RADIO NAVIGATIONAL WARNINGS (NAVAREA V)

Area Radio Navigational Warnings in force, published in former Notices to Mariners:

Nil.

Area Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners:

Nil.
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AMENDMENTS TO NAUTICAL CHARTS

Temporary (T) and Preliminary (P) in force and Permanent Notices in the fortnight

NORTH COAST

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM Nº of Notice Nº of Chart NM
N 64(T)/04 720 13/07 N 94(P)/04 703 - 720 13/07
N 77(T)/05 400 13/07 N 167(P)/04 400 13/07
N 45(T)/07 720 13/07 N 155(P)/06 21900 (INT.2112) 13/07
N 117(P)/99 40 - 100 - 4011 13/07 N 4(P)/07 40 - 300 - 21020 (INT.2003) 13/07
N 153(P)/02 703 13/07 N 59(P)/07 413 - 414 13/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

Nil.

EAST COAST

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM Nº of Notice Nº of Chart NM
E 129(T)/05 1300 – 1301 – 1310 – 1312 13/07 E 138(P)/04 1107 – 1110 – 1170 – 1171 13/07
E 52(T)/06 1401 – 1410 13/07 E 45(P)/05 70 – 1400 – 1403 13/07
E 76(T)/06 1401 13/07 E 47(P)/05 1104 – 1105 – 1107 13/07
E 144(T)/06 902 13/07 E 97(P)/05 1300 – 1310 – 1311 13/07

E 147(T)/06 1101 – 1110 – 21050
(INT.2006) 13/07 E 98(P)/05 1104 – 1105 – 1107 – 1110 13/07

E 148(T)/06 1100 – 21050(INT.2006) 13/07 E 164(P)/05 60 – 1000 13/07
E 149(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/07 E 78(P)/06 1104 – 1105 – 1107 13/07
E 162(T) /06 1402 13/07 E 99(P)/06 60 – 1100 – 21050 (INT.2006) 13/07

E 176(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) –
23000 (INT.2123) 13/07 E 167(P)/06 1312 13/07

E 6(T)/07 70 – 1300 13/07 E 15(P)/07
802 – 902 – 930 – 1003 – 1101

1102 – 1104 – 1105 – 1201 1401 –
23000 (INT 2123)

13/07

E 68(P)/95 1101 – 1110 13/07 E 67(P)/07 1311 13/07
E 120(P)/04 70 – 1400 – 23000 (INT.2123) 13/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

E 81(T)/07 SOUTH ATLANTIC - BRASIL - EAST COAST

Dredging in operation

Chart nº 1300

Conceição da Barra - Barra do rio São Mateus - Area limited by positions:
a) 18º 36'.14 S  39º 43'.14 W        d) 18º 36'.25 S  39º 43'.61 W
b) 18º 36'.23 S  39º 43'.66 W        e) 18º 36'.31 S  39º 43'.12 W.
c) 18º 36'.24 S  39º 43'.67 W
(Beginning: 8/AUG/05) (End: 19/AUG/07)

Chart nº 1402

Terminal da Ponta do Ubu – Area limited by positions:
a) 20º 47'.15 S  40º 34'.53 W            c) 20º 47'.25 S  40º 34'.38 W.
b) 20º 47'.15 S  40º 34'.38 W
Boats involved: barge Modala I and tug Navemar XV.
(Beginning: 07/MAY/07) (End: 07/AUG/07)

This Notice replaces Temporary Notice nº E 55(T)/07.

SOUTH COAST

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM Nº of Notice Nº of Chart NM
S 122(T)/04 1501 – 1512 – 1517 13/07 S 96(P)/04 2101 – 2110 – 2112 13/07
S 140(T)/05 1511 – 1512 – 1515 13/07 S 66(P)/05 1701 13/07
S 150(T)/05 30 (INT.201) – 90 13/07 S 91(P)/05 1607 – 1620 – 1621 – 1622 13/07

S 29(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) –
23000 (INT.2123) 13/07 S 103(P)/05 1607 – 1632 – 1637 13/07
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S 32(T)/06 1607 – 1622 – 1623 13/07 S 151(P)/05 2101 – 2110 13/07
S 39(T)/06 1804 13/07 S 54(P)/06 1822 13/07
S 84(T)/06 1701 13/07 S 58(P)/06 2101 – 2112 13/07
S 130(T)/06 1511 13/07 S 86(P)/06 1810 – 1902 13/07
S 150(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/07 S 93(P)/06 1642 – 1644 – 1645 13/07
S 165(T)/06 2010 13/07 S 179(P)/06 1901 – 1909 – 1910 – 1911 13/07
S 178(T)/06 1801 13/07 S 184(P)/06 1506 – 1620 – 23100 (INT.2124) 13/07
S 8(T)/07 1804 13/07 S 43(P)/07 1621 13/07

S 38(T)/07 30 (INT 201) – 21070 (INT
2008) 13/07 S 56(P)/07 1501 – 1512 13/07

S 44(T)/07 1822 13/07 S 74(P)/07
1501 – 1511 – 1635 – 1702 – 1801
– 1901 – 1905 – 2101 - 2102 - 2112

- 23300 (INT. 2126)
14/07

S 51(T)/07 1515 – 1512 – 1511 13/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

S 82(T)/07 SOUTH ATLANTIC - BRASIL - SOUTH COAST

Dredging in operation

Chart nº 1623

Porto de Itaguaí - Fairway principal and secondary – Area limited by positions:
a) 22º 56'.76 S  43º 51'.23 W          d) 22º 56'.33 S  43º 49'.48 W
b) 22º 56'.94 S  43º 50'.66 W          e) 22º 57'.13 S  43º 50'.75 W
c) 22º 55'.90 S  43º 49'.99 W
(Beginning: 09/MAR/07) (End: 09/SEP/07)

Chart nº 1622

Baía de Sepetiba - Fairway to São Francisco river – Area limited by following positions:
a) 22º 54'.44 S  43º 49'.24 W          c) 22º 57'.82 S  43º 44'.52 W
b) 22º 54'.40 S  43º 44'.56 W          d) 22º 57'.85 S  43º 49'.21 W.

1) Existence of “special light-buoy” with characteristic: “Fl. Y” and luminous range: 3 nautical miles in positions c) and d), establishing
geographic limit of restricted area;

2) Existence of two “yellow lanterns” with fixed light and luminous range 1 nautical mile to mark extremity of duct of suction and
drainage;

3) Existence of “white lamps” in top of piles along of duct of drainage; and

4) Existence of “unlit buoys” along of lines of colect of dredger.

Boats involved: dredge Elisa. (Beginning: 31/OCT/06) (End: 31/OCT/07)

Chart nº 1636

Baía de Jacuacanga – Fairway to Brasfels shipyard – Buoys established to signal dredging area in following positions:
a) 23º 00’.92 S  44º 14’.72 W          d) 23º 00’.80 S  44º 14’.86 W
b) 23º 00’.61 S  44º 14’.73 W          e) 23º 00’.62 S  44º 14’.88 W
c) 23º 00’.30 S  44º 14’.74 W           f) 23º 00’.43 S  44º 14’.91 W.
(End: DEC/08)

Chart nº 1701

Canal de Piaçaguera – Fairway to Terminal da Ultrafértil and Terminal da Cosipa – Área limited by specials light-buoys with
characteristic: Fl. Y – Period: 8 seconds – Luminous range: 5 nautical miles in following positions:
a) Light-buoy nº 1 - 23º 54'.92 S  46º 22'.22 W        d) Light-buoy nº 4 - 23º 53'.93 S  46º 22'.52 W
b) Light-buoy nº 2 - 23º 54'.85 S  46º 22'.15 W        e) Light-buoy nº 5 - 23º 52'.45 S  46º 22'.68 W
c) Light-buoy nº 3 - 23º 53'.98 S  46º 22'.57 W         f) Light-buoy nº 6 - 23º 52'.47 S  46º 22'.45 W.
(Beginning: 31/MAR/07) (End: 31/JAN/08)

This Notice replaces Temporary Notice nº S 60(T)/07.

S 83/07 SOUTH ATLANTIC - BRASIL - SOUTH COAST

             Baía de Guanabara – Enseada de Jurujuba – Near Aeroporto Santos Dumont – Alteration in “ferry” route

Cartas nºs 1511 [Last correction:  78/07] Datum: WGS-84
                   1501 [Last correction: 105/06] Datum: WGS-84

Cancel

Positions: a) 22º 55’.73 S  43º 05’.97 W
b) 22º 55’.08 S  43º 06’.97 W
c) 22º 54’.92 S  43º 08’.08 W

d) 22º 54’.05 S  43º 09’.68 W
e) 22º 54’.17 S  43º 10’.27 W.
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Cancel the existing limit of “ferry” among positions a), b), c), d) and e).

Insert

Positions: a) 22º 55’.75 S  43º 05’.95 W
b) 22º 54’.00 S  43º 09’.44 W

c) 22º 54’.18 S  43º 10’.27 W.

Insert a limit of “ferry” joining positions a), b) and c).

Chart nº 1512 [Last correction:  78/07] Datum: WGS-84

Cancel

Positions: a) 22º 54’.90 S  43º 08’.08 W
b) 22º 54’.05 S  43º 09’.68 W

c) 22º 54’.17 S  43º 10’.27 W.

Cancel the existing limit of “ferry” among positions a), b), and c).

Insert

Positions: a) 22º 54’.90 S  43º 07’.62 W
b) 22º 54’.00 S  43º 09’.44 W

c) 22º 54’.18 S  43º 10’.27 W.

Insert a limit of “ferry” joining positions a), b) and c).

[Chart 12000 – Symbols, Abbreviations and Terms (2nd ed. 1995) page 48 IM(50)]

LAGOA DOS PATOS

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM Nº of Notice Nº of Chart NM
P 139(T)/93 2105 13/07 P 164(P)/96 2109 – 2111 – 2140 13/07
P 90(T)/94 2113 13/07 P 75(P)/98 2103 – 2108 – 2109 13/07
P 65(T)/95 2109 – 2111 – 2113 – 2140 13/07 P 31(P)/00 2103 – 2104 13/07

P 176(T)/97 2103 – 2105 – 2106 – 2107 –
2108 – 2109 – 2111 – 2112 13/07 P 143(P)/03 2109 – 2111 13/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

Nil.

AMAZON BASIN

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM Nº of Notice Nº of Chart NM
A 78(T)/05 200 – 201 – 210 13/07 A 98(P)/04 4104A – 4104B 13/07
A 82(T)/05 200 – 201 – 210 – 220 13/07 A 99(P)/04 203 – 204 13/07
A 83(T)/05 304 – 316 – 320 13/07 A 100(P)/04 4103A 13/07
A 75(T)/07 320 14/07 A 101(P)/04 4106A 13/07
A 70(P)/00 204 – 205 – 220 – 242 13/07 A 74(P)/05 304 – 310 – 316 13/07
A 95(P)/00 4202A 13/07 A 85(P)/05 304 – 316 13/07
A 44(P)/01 231 – 300 13/07 A 87(P)/05 200 – 230 – 232 13/07
A 90(P)/01 203 – 204 – 220 13/07 A 158(P)/05 4110 – 4106B – ATLAS 4150 (HS-A1) 13/07
A 93(P)/01 300 - 302 - 303 - 310 - 313 13/07 A 48(P)/06 201 – 210 13/07
A 157(P)/02 Folha 3 do Croqui 13/07 A 137(P)/06 304 – 316 13/07
A 58(P)/03 4102B 13/07 A 30(P)/07 ATLAS 4150 - HS - A4 13/07
A 126(P)/03 204 – 205 – 242 – 4101A 13/07 A 35(P)/07 304 – 4110 13/07
A 5(P)/04 Croqui de Navegação do rio

Negro nº 004 13/07 A 40(P)/07 ATLAS 4500 – HM-B8 13/07

A 26(P)/04 304 13/07 A 76(P)/07 4103A 14/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

Nil.

GENERAL

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM
G 156(P)/04 10 (INT.216) - 20 (INT.202) -

50 - 60 - 70 13/07

G 173(P)/06 2791 - 2792 13/07
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Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

Nil.

FOREIGN AREA

Temporary (T) and Preliminary (P) Notices in force, published in former Notices to Mariners:

Nº of Notice Nº of Chart NM
T 45(P)/99 10 (INT.216) - 4011 13/07

T 115(P)/99 31 - 19001 (INT.20) - 1902
(INT.22) 13/07

Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight:

T 84(T)/07 ATLANTIC OCEAN

                    North and south of Cadeia Meso Atlântica and Northwest and west of Zona de Fratura Romanche - Alteration in position of
                    buoys and kind of buoy

Charts nºs 10 (INT.216) - 19400 (INT.215)

Positions: a) 14º 59'.90 N  37º 58'.80 W  (nº 1)
b) 11º 30'.30 N  38º 00'.70 W  (nº 2)
c) 07º 57'.00 N  38º 02'.20 W  (nº 3)

d) 04º 06'.70 N  37º 57'.80 W  (nº 4)
e) 00º 00'.10 S  34º 59'.30 W  (nº 5).

Height:  3,5 metres

Description: cylindrical base with white and orange stripes with 3,5 metres height

Existence of unlit buoys in the positions marking oceanographic suevey equipments.

This Notice replaces Temporary Notice nº T 105(T)/05 and cancels Radio Warnings nºs T 0860/06 and N 0863/06.
Positions of buoys refer to datum WGS-84.

SPECIAL PERMANENT NOTICES

Nil.
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NOTE TO USERS

The Directorate of Hydrography and Navigation began 1st July 1997, transmissions of maritime safety information for the area
under the Brazilian responsibility METAREA/NAVAREA V,  using the International SafetyNet-Inmarsat - C, part of the Global Maritime
Distress and Safety System. In these transmissions are released Navigation Warnings and Weather Forecast  and also bad weather
warnings and SAR following the time below:
Navigation Warnings : 0400Z  and  1230Z
Weather Forecast : 0130Z, 0730Z, 1330Z and 1930Z
To receive  these informations ships should have the EGC inmarsat - C Safetynet  receiver. The users must program their receivers to
METAREA/NAVAREA V, selecting the East Atlantic Satellite - AOR - E for which  Embratel the Land station  divulge the informations.

The use of the Safetynet makes efective in Brazil the resources of the GMDSS as set by the 1988 amendments to the
International Convention for the Safety of Life at Sea - 1974 (SOLAS).

We ask the users to inform the quality of signal received on board.
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SEÇÃO VIII – REPRODUÇÕES DE TRECHOS, QUADROS E NOTAS

Nenhum.



COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES OU USUÁRIOS
(COLLABORATION OF MARINERS OR USERS)

I) FOLHA DE INFORMAÇÕES DE IRREGULARIDADES (INFORMATION SHEET ON IRREGULARITIES)

Indicativo e nome Navio/Embarcação: (Indicative and name of Vessel/Ship) ...............................................................................................
Nome do observador (Name of observer): .....................................................................................................................................................
Endereço/e-mail/Fax para correspondência: (Address/e-mail/Fax for correspondence) ...............................................................................
Telefone para contato: (Phone for contact) ...................................................................................................................................................
Data da observação: (Observation date) ......................... Hora da observação (HMG): Observation time (GMT) ........................................
Posição da irregularidade observada: (Position of observed irregularity)  Latitude: .................... Longitude: ................... Datum: ...............
Carta náutica de referência (citar o país de origem) nº ..........................................Edição: (Edition)  ...........................................................
Descrição da(s) irregularidade(s) e comentários: (Description of irregularities and comments).....................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
REMETENTE: (REMITTER) .........................................................................................................................................................................
Assinatura: (Signature) ..................................................................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________________

Observações:
1 - Esta folha destina-se à comunicação de irregularidades constatadas pelo navegante, que possam afetar a segurança da
navegação.
2 - Solicita-se aos navegantes que encaminhem as informações acima detalhadas ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), por
FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br ou pelo correio (CHM - Divisão de Informações de Segurança da Navegação,
Rua Barão do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) ou Capitanias dos Portos (ou suas Delegacias e Agências)
mais próximas.
3 - Solicita-se às Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências que ao receberem estas informações as encaminhe ao CHM, o mais
breve possível. Caso necessário, as informações apresentadas poderão ser complementadas, sob a ótica da Capitania, Delegacia ou
Agência em questão.
4 – No campo “Descrição da(s) irregularidade(s) e comentários” devem ser prestadas informações que caracterizem a irregularidade
constatada, bem como o método empregado na determinação da posição da irregularidade e do navio/embarcação (satélite, por
marcações verdadeiras ou magnéticas de pontos notáveis, por marcação e distância radar, por combinação de métodos. No caso de
marcações magnéticas, informar o valor do desvio da agulha, caso seja conhecido). Caso a posição obtida não seja precisa, tal fato
deve ser informado. No caso de profundidades anormais, informar os meios utilizados para sua determinação (se for possível, anexar
cópia dos registros do ecobatímetro, assinalando no mesmo a data, a hora, a profundidade encontrada, a escala empregada na leitura
da profundidade), a situação meteorológica reinante, o estado do mar (de acordo com a escala Beaufort - modelo DHN-5909) e outros
detalhes julgados de interesse.

Notes:
1 - This sheet is destined to the communication of irregularities verified by mariner, that may affect safety of navigation.
2 - Mariners are requested to send the information above detailed to Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), by FAX (21)-2189-3210,
e-mail: segnav@chm.mar.mil.br or by mail (CHM - Divisão de Informações de Segurança da Navegação, Rua Barão do Jaceguay, S/N,
Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) or nearest Shipping Offices (or its Assistant Ports and Agencies).
3 - Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies are requested, when receive this information, to send it to CHM, as soon as possible.
If necessary, the information presented can be complemented, according to Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies view.
4 - "Description of irregularities and comments” blank should be filled with information that describe the verified irregularity, as well as
the method employed to determinate the position of irregularity and vessel/ship (satellite, by magnetic or true bearings of conspicuous
points, by bearing and radar distance. In the case of magnetic bearings, inform the value of the deviation of the needle, if it is known). If
the obtained position is not accurate, such fact should be informed. In the case of abnormal depths, inform the means used to
determinate them (if possible, annex copy of echobathymeter records,  marking date, time, depth found, scale employed to read the
depth), predominant meteorological situation, sea condition (according to Beaufort scale - model DHN-5909) and other details
considered interesting.



II) FOLHA DE CORREÇÕES A CARTAS E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS (CORRECTION SHEET TO NAUTICAL CHARTS AND
     PUBLICATIONS

Nome do navegante/usuário (Name of mariner/user): ..................................................................................................................................
Endereço/e-mail/Fax para correspondência: (Address/e-mail/Fax for correspondence) ...............................................................................
Telefone para contato: (Phone for contact) ...................................................................................................................................................
Carta ou Publicação Náutica a corrigir (número ou nome e ano da edição) [Nautical Chart or Publication to be corrected (number or
name and year of edition)]: ............................................................................................................................................................................
Páginas da Publicação Náutica a corrigir (número da página) [Pages of Nautical Publication to be corrected (page number)]:
........................................................................................................................................................................................................................
Descrição e comentários: (Description and comments) ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
REMETENTE: (REMITTER) ..........................................................................................................................................................................
Assinatura: (Signature) ..................................................................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________________

Observações:
1 - Esta folha destina-se à comunicação de qualquer omissão ou inexatidão constatadas pelos usuários nas cartas ou publicações
náuticas da DHN, assim como de qualquer divergência entre as mesmas ou em relação a qualquer outra fonte.
2 - Solicita-se aos navegantes que encaminhem as informações acima detalhadas ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), por
FAX (21)-2189-3210, e-mail: segnav@chm.mar.mil.br ou pelo correio (CHM - Divisão de Informações de Segurança da Navegação,
Rua Barão do Jaceguay, S/N, Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) ou Capitanias dos Portos (ou suas Delegacias e Agências)
mais próximas.
3 - Solicita-se às Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências que ao receberem estas informações as encaminhe ao CHM, o mais
breve possível. Caso necessário, as informações apresentadas poderão ser complementadas, sob a ótica da Capitania, Delegacia ou
Agência em questão.
4. No campo “Descrição e comentários”, devem ser apresentadas as omissões ou inexatidões constatadas, as eventuais correções
sugeridas e outras informações ou comentários julgados pertinentes.

Notes:
1 - This sheet is for communication of any omission or inaccuracy detected by users in nautical charts or publications of DHN, as well as
any divergency among them or in relation to any other source.
2 - Mariners are requested to send the information above detailed to Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), by FAX (21)-2189-3210,
e-mail: segnav@chm.mar.mil.br or by mail (CHM - Divisão de Informações de Segurança da Navegação, Rua Barão do Jaceguay, S/N,
Ponta da Areia, CEP 24.048-900, Niterói RJ) or nearest Shipping Offices (or its Assistant Ports and Agencies).
3 - Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies are requested, when receive this information, to send it to CHM, as soon as possible.
If necessary, the information presented can be complemented, according to Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies view.
4. “Description and Comments” blank should be filled with evidenced omissions or inaccuracies, eventual corrections suggested and
other pertinent information or comments.
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FOLHETO DE AVISOS AOS NAVEGANTES Nººººº 16/2007

SEÇÃO IV.3

ROTEIRO COSTA SUL, 1994

FOLHA DE CORREÇÕES Nººººº 22

VENDA PROIBIDA

Correções precedentes: Folhetos nºs 16 e 23 de 1994; 8, 13 e 21 de 1995; 3 e 23 de 1996;
10 de 1997; 22 e 24 de 1998; 4 e 15 de 1999; 9  e 22 de 2001;
19 e 20 de 2003; 5 e 23 de 2004; 8 e 23 de 2005; e 20 de 2006.

Lista de Páginas Efetivas (Folheto nººººº 8/05)
Cancelar e substituir pela Lista de Páginas Efetivas (Folheto nº 16/07).

Páginas 7/8 (Folheto nººººº 23/04)
Cancelar e substituir pelas páginas 7/8 (Folheto nº 16/07).

Páginas 13/14 (Folheto nººººº 22/01)
Cancelar e substituir pelas páginas 13/14 (Folheto nº 16/07).

Páginas 19/20 (Folheto nººººº 22/01) e 21/22 (Folheto nººººº 23/04)
Cancelar e substituir pelas páginas 19 a 22 (Folheto nº 16/07).

Páginas 39 a 48
Cancelar e substituir pelas páginas 39 a 48 (Folheto nº 16/07).

Página 51 (Folheto nººººº 22/01), linha 2
Cancelar e substituir por

Cartas 23000 e 23100

Página 51 (Folheto nººººº 22/01), linha 18
Cancelar e substituir por

Cartas 1505 e 23000

Página 51 (Folheto nººººº 22/01), linha 26
Cancelar e substituir por

Cartas 1508 e 23000

Página 51 (Folheto nººººº 22/01), linhas 31 a 33
Cancelar e substituir por

Cartas 1508 e 23000

Ponta de Saquarema – 27,5 M a W da ilha do Cabo Frio, formada por uma colina
onde se destacam uma igreja branca e a torre do antigo farol, desativado.

Continua
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SEÇÃO IV.3
Continuação da Folha de Correções nº 22 ao Roteiro Costa Sul, 1994

Página 51 (Folheto nººººº 22/01), linha 34
Cancelar e substituir por

Cartas 1506 e 23000

Página 54 (Folheto nººººº 22/98), linha 2
Cancelar e substituir por

Cartas 1506, 1620 e 23000

Página 54 (Folheto nººººº 22/98), linhas 25 a 29
Cancelar e substituir por

Cartas 1506 e 23000

A ÁREA DE EXERCÍCIOS DE SUBMARINOS ao largo da baía de Guanabara,
cujos limites não são indicados nas cartas, é usada freqüentemente. Os navegantes, ao
demandarem esta área, devem observar os avisos-rádio náuticos que informam os perí-
odos de sua interdição.

Página 63 (Folheto nººººº 23/04), linhas 13 e 14
Cancelar e substituir por

como sua sinalização, são informadas no plano existente no verso da carta 1512. O vão
central também tem as faces internas de seus pilares sinalizadas por faroletes.

Páginas 69/70 (Folheto nººººº 23/04)
Cancelar e substituir pelas páginas 69/70 (Folheto nº 16/07).

Página 76b (Folheto nººººº 23/04), linha 25
Cancelar e substituir por

e luz isofásica verde na altitude de 7m com alcance de 5M; e

Página 79 (Folheto nººººº 24/98), linhas 29 e 30
Cancelar e substituir por

O acesso ao terminal da Ilha Guaíba deve ser feito pela barra Leste da baía da Ilha
Grande, através de um canal dragado a 22,5m (2006), com 7,5M de extensão e 280m de

Página 79 (Folheto nººººº 24/98), linhas 34 a 39
Cancelar e substituir por

Cartas 1621 e 1623

A demanda do porto de Itaguaí também deve ser feita pela barra Leste da baía da
Ilha  Grande. Inicialmente deve ser navegado o mesmo canal de acesso ao terminal da
Ilha Guaíba; logo após a bóia luminosa nº 18 deste canal começa o canal principal de
acesso ao porto de Itaguaí, que é dragado a 17,4m (2004) em toda a sua extensão, balizado
por bóias luminosas de boreste e bombordo numeradas e passa ao sul da ilha do Martins.

Continua
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SEÇÃO IV.3
Continuação da Folha de Correções nº 22 ao Roteiro Costa Sul, 1994

Página 80 (Folheto nººººº 24/98), linhas 1 a 3
Cancelar e substituir por

Os navios que saem descarregados do porto de Itaguaí podem trafegar no canal
secundário que passa entre as ilhas de Itacuruçá e do Martins, dragado a 11,5m (2004)
e também balizado por bóias luminosas de boreste e bombordo numeradas.

Página 87 (Folheto nººººº 24/98), linhas 23 a 29
Cancelar e substituir por

Saco da Coroa Grande – A nordeste da ilha de Itacuruçá, entre esta ilha e a
ilha da Madeira, com profundidades menores que 3m. Na sua margem norte ficam
as instalações da Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), a cujo cais só têm aces-
so embarcações com calado menor que 2m, seguindo a rota recomendada na carta,
que é sinalizada por balizamento cego, particular, cujas alterações não são divulgadas
por avisos aos navegantes. Próximo às instalações da Nuclep fica a localidade de
Coroa Grande.

Páginas 95 a 100 (Folheto nººººº 24/98)
Cancelar e substituir pelas páginas 95 a 100 (Folheto nº 16/07).

Página 113 (Folheto nººººº 9/01), linha 18
Cancelar e substituir por

um canal dragado a 25m (2005), com 4,5M de extensão e 300m de largura, balizado por

Páginas 115/116 (Folheto nººººº 9/01)
Cancelar e substituir pelas páginas 115/116 (Folheto nº 16/07).

Páginas 123/124 (Folheto nººººº 8/05)
Cancelar e substituir pelas páginas 123/124 (Folheto nº 16/07).

Páginas 135/136 (Folheto nººººº 5/04) e 137 a 144 (Folheto nººººº 19/03)
Cancelar e substituir pelas páginas 135 a 144 (Folheto nº 16/07).

Página 151 (Folheto nººººº 8/05), linhas 12 e 13
Cancelar e substituir por

Cartas 1803, 1830 e 1820

Ponta de Caiobá (25° 51�S – 048° 32�W) – Elevação com a altitude de 105m, no

Página 151 (Folheto nººººº 8/05), linha 18
Cancelar e substituir por

Ponta Brejatuba – 2,7M a SW da ponta de Caiobá, pequena elevação arborizada
Continua
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SEÇÃO IV.3
Continuação da Folha de Correções nº 22 ao Roteiro Costa Sul, 1994

Página 160 (Folheto nººººº 8/05), linhas 36 a 40
Cancelar e substituir por

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio marítimo de
arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que tenha sua sede e adminis-
tração no país, desde que comandadas por marítimo brasileiro de categoria igual ou superior
a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

Página 170 (Folheto nººººº 8/05), linhas 23 a 27
Cancelar e substituir por

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio marítimo de
arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que tenha sua sede e adminis-
tração no país, desde que comandadas por marítimo brasileiro de categoria igual ou superior
a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

Página 177 (Folheto nººººº 5/04), linha 39
Cancelar e substituir por

armado, com faixas horizontais brancas e verdes, 4 m de altura e luz de lampejo verde na

Página 179 (Folheto nººººº 5/04), linha 22
Cancelar e substituir por

de altura, luz de grupo de 2 lampejos brancos na altitude de 24m com alcance de 15M e

Páginas 183/184 (Folheto nººººº 23/96)

Cancelar e substituir pelas páginas 183/184 (Folheto nº 16/07).

Página 185, linhas 35 a 40
Cancelar e substituir por

Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (Agente da Autoridade Marítima) –
Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, 72, Laguna, SC, CEP 88790-000; telefo-
ne (48) 3644-0196; fac-símile (48) 3644-0409/1348/1518; e-mail dellaguna@mar.mil.br ;
escuta permanente em radiotelefonia VHF, canal 16.

Companhia Docas de Imbituba (Autoridade Portuária) – Avenida Getúlio Vargas,
snº, Centro, Imbituba, SC, CEP 88780-000; telefone (48) 3255-0088/0273; fac-símile (48)
3255-0701; e-mail jeziel@cdiport.com.br .

35

40

Continua
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SEÇÃO IV.3
Continuação da Folha de Correções nº 22 ao Roteiro Costa Sul, 1994

Páginas 189/190

Cancelar e substituir pelas páginas 189/190 (Folheto nº 16/07).

Página 194 (Folheto nººººº 5/04), linha 46
Cancelar e substituir por

Cartas 2110 e 2100

Páginas 195/196 (Folheto nººººº 5/04) e 197/198 (Folheto nººººº 23/04)
Cancelar e substituir pelas páginas 195 a 198 (Folheto nº 16/07).

Página 199 (Folheto nº 5/04), linhas 1 a 3

Cancelar e substituir por

A zona de praticagem obrigatória tem como limites o local de embarque e desem-
barque de prático assinalado na carta 2110 e o de atracação ou desatracação nos portos
e terminais, ou o de fundeio.

Páginas 207 a 212 e 213/214 (Folheto nººººº 8/05)

Cancelar e substituir pelas páginas 207 a 214 (Folheto nº 16/07).

———————



LISTA  DE  PÁGINAS  EFETIVAS
Esta lista dá a situação das páginas do Roteiro Costa Sul, 1994, até o folheto

“Avisos aos Navegantes” nº 16/07.

Página Situação
               Folha de rosto (I e II) – Original
  Lista de páginas efetivas (IIa e IIb) – Folheto nº 16/07

III a VI – Original
VII e VIII – Folheto nº 22/01
IX e X – Folheto nº 4/99
XI e XII – Folheto nº 9/01

XIII a XVI – Folheto nº 8/05
XVII a XX – Folheto nº 9/01

1 a 4 – Folheto nº 19/03
5 e 6 – Folheto nº 23/04
7 e 8 – Folheto nº 16/07
9 e 10 – Folheto nº 23/04

11 e 12 – Original
13 e 14 – Folheto nº 16/07
14 a 18 – Folheto nº 22/01
19 a 22 – Folheto nº 16/07
23 a 26 – Folheto nº 23/04
27 e 28 – Folheto nº 22/01

28a e 28b – Folheto nº 22/01
29 a 32 – Folheto nº 23/04
33 a 38 – Folheto nº 8/95
39 a 48 – Folheto nº 16/07
49 e 50 – Original
51 e 52 – Folheto nº 22/01
53 a 56 – Folheto nº 22/98
57 e 58 – Original
59 e 60 – Folheto nº 23/04
61 e 62 – Original
63 a 68 – Folheto nº 23/04
69 e 70 – Folheto nº 16/07
71 a 76 – Folheto nº 23/04

76a e 76b – Folheto nº 23/04
77 e 78 – Original
79 e 80 – Folheto nº 24/98

DH1-III-12 Corr. 19-07

(Folheto nº 16/07)



   Página Situação
81 e 82 – Original
83 e 84 – Folheto nº 13/95
85 a 94 – Folheto nº 24/98
95 a 100 – Folheto nº 16/07

101 a 104 – Folheto nº 24/98
104a e 104b – Folheto nº 24/98
105 e 106 – Original
107 a 114 – Folheto nº 9/01
115 e 116 – Folheto nº 16/07
117 e 118 – Folheto nº 9/01

118a e 118b – Folheto nº 9/01
119 a 122 – Folheto nº 8/05
123 e 124 – Folheto nº 16/07
125 a 132 – Folheto nº 8/05

132a e 132b – Folheto nº 8/05
133 e 134 – Original
135 a 144 – Folheto nº 16/07
145 a 148 – Folheto nº 19/03

148a e 148b – Folheto nº 19/03
149 e 150 – Original
151 a 174 – Folheto nº 8/05

174a e 174b – Folheto nº 8/05
175 e 176 – Original
177 a 180 – Folheto nº 5/04

180a e 180b – Folheto nº 5/04
181 e 182 – Original
183 e 184 – Folheto nº 16/07
185 a 188 – Original
189 e 190 – Folheto nº 16/07
191 e 192 – Original
193 e 194 – Folheto nº 5/04
195 a 198 – Folheto nº 16/07
199 a 204 – Folheto nº 5/04

204a e 204b – Folheto nº 5/04
205 e 206 – Original
207 a 214 – Folheto nº 16/07
215 a 254 – Original
255 a 258 – Folheto nº 19/03
259 a 278 – Original
279 a 282 – Folheto nº 19/03

IIb ROTEIRO  COSTA  SUL

DH1-III-12 Corr. 19-07

(Folheto nº 16/07)
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afetam e continuam em vigor, de acordo com o último folheto quinzenal “Avisos aos
Navegantes”.

Todas as alterações que afetam a segurança da navegação e que podem ser
introduzidas na carta à mão ou por colagem de trecho, são divulgadas por avisos aos
navegantes. Nestas correções é importante observar os seguintes critérios: devem ser
usadas as convenções da carta nº 12000 da DHN – Símbolos, Abreviaturas e Termos
Usados nas Cartas Náuticas Brasileiras; os acréscimos devem ser feitos de maneira a
não prejudicar qualquer informação já existente; as informações canceladas ou corrigidas
em caráter permanente devem ser riscadas à tinta violeta, nunca rasuradas; e as notas
de precaução, proibição, marés, correntes, etc. devem ser colocadas em local conveniente,
de preferência próximo do título, quando o aviso aos navegantes não especificar a posição
onde devem ser inseridas.

Quando a correção da carta for efetuada pela colagem de pequenos trechos, o
navegante deve observar o seguinte:

– as reproduções não mostram somente alterações ou acréscimos, podendo também
cancelar informações da carta. Um aviso acompanhado de uma reprodução de
trecho não dispensa, de modo algum, a leitura cuidadosa do seu texto;

– as linhas limites de uma reprodução de trecho são determinadas pela con-
veniência de precisar a sua colocação na carta. Ao se fazer a colagem, a
reprodução pode ser reduzida, desde que fique assegurado que a parte colada
contenha as alterações sofridas pela carta; e

– devido às deformações do papel, nem sempre as reproduções se superpõem
exatamente no trecho da carta a corrigir. A colagem deve ser feita de maneira
que as principais informações fiquem, tanto quanto possível, nas posições
corretas.

As alterações decorrentes de “aviso-rádio náutico” devem ser inseridas a lápis na
carta afetada e apagadas logo que novo aviso as cancelar ou na data que for determinada
pelo aviso que as divulgou. Estas alterações, enquanto em vigor, são repetidas no folheto
quinzenal “Avisos aos Navegantes”.

As alterações decorrentes de “aviso temporário” devem ser feitas a lápis, anotando-
se junto a elas, também a lápis, o número e o ano do aviso (Ex. S 33 (T)/07). Tais alterações
devem ser apagadas logo que forem canceladas por outro aviso.

As correções decorrentes de “aviso preliminar” devem ser feitas a lápis, anotando-
se junto a elas, também a lápis, o número e o ano do aviso (Ex. S 91(P)/07). Se o aviso
entrar em vigor como permanente em data prefixada e sem novo aviso, seu número
deve ser anotado a lápis no canto esquerdo da margem inferior da carta e ambos –
correção e número do aviso – devem ser cobertos com tinta violeta na data de entrada
em vigor como permanente.

As correções decorrentes de “aviso permanente” devem ser feitas à tinta violeta,
de maneira clara e sem rasuras. No canto esquerdo da margem inferior da carta devem
ser registrados com tinta violeta o ano, se ainda não estiver escrito, e o número do aviso.

Linhas de igual profundidade – Exceto em cartas de portos que tenham sido
levantados com detalhes, a linha de 10 metros deve ser considerada como linha de
precaução ou perigo, devido à possibilidade da existência de irregularidade no fundo
não conhecida. Em levantamentos gerais da costa e de portos pouco freqüentados, as
necessidades da navegação não exigem o grande gasto de tempo que seria necessário
para um levantamento detalhado.

Em costas rochosas, a linha de 20 metros constitui uma outra chamada de atenção,
especialmente para navios de maior calado.

Corr. 3–07
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As cartas em que as linhas de igual profundidade não estão traçadas devem ser
utilizadas com especial cuidado, porque isto significa que as sondagens não foram
suficientes ou o fundo é tão irregular que não foi possível traçá-las com precisão.

Profundidades isoladas, indicando menos água do que a existente em suas pro-
ximidades, devem ser evitadas, especialmente se elas estiverem envolvidas por uma
linha de perigo.

Profundidades e limites de áreas dragadas – No interior dos limites das áreas
dragadas representadas nas cartas brasileiras, a profundidade da dragagem inicialmente
informada será sempre a menor profundidade encontrada em levantamento batimétrico
de verificação da dragagem, homologado pelo CHM. A representação dos limites da
área dragada atenderá a critérios do CHM, sendo sempre que possível igual à dos limites
do projeto da dragagem.

Ocorrendo redução de profundidades, por qualquer motivo, depois da dragagem,
a menor profundidade encontrada passará a ser a informada como a da área dragada,
seguida do ano da constatação desta menor profundidade.

Como exceção, nos casos em que a redução de profundidades limitar-se a poucos
pontos situados próximos às margens das áreas dragadas, a posição e a profundidade
de tais pontos serão divulgadas por “avisos-rádio náuticos” ou “avisos aos navegantes”,
mantendo-se, contudo, a profundidade da área dragada, como indicado na carta.

Datum horizontal – As redes geodésicas das cartas brasileiras estão sendo
recalculadas, para serem referidas a um datum horizontal único, o do WGS-84. Como
há cartas contíguas e/ou do mesmo trecho com escalas diferentes e ainda referidas a
data diferentes, a plotagem da posição quando se muda de carta deve ser feita por
marcação e distância de um acidente ou marca bem definido em ambas as cartas. Do
mesmo modo, quando um navio tiver que informar uma posição precisa, por coordenadas
geográficas, deve mencionar o número da carta utilizada.

As posições obtidas pelo sistema de navegação por satélite referidas ao WGS-84
devem ser corrigidas para plotagem nas cartas brasileiras cujo datum horizontal ainda
não é o do WGS-84. Os valores das correções constam no título da carta, no quadro
Posicionamento por Satélite.

Deformação – O papel em que as cartas são impressas, embora atenda a rigorosas
especificações de fabricação, pode sofrer deformações que raramente atingem valores
capazes de afetar a segurança da navegação. Não se deve, porém, esperar que séries
rigorosas de ângulos entre vários pontos determinem uma única posição, quando
cuidadosamente plotados na carta, especialmente se os pontos usados estiverem muito
longe. A deformação será tanto maior quanto maior for o tamanho da carta.

Bóias – Não se deve confiar em que as bóias mantenham sempre a posição
representada na carta, especialmente se estão fundeadas em mar aberto. Elas devem
ser consideradas como um alerta ao navegante, nunca como marca que possa ser utilizada
para determinação precisa da posição do navio, por qualquer método.

Também não se deve confiar plenamente nas características das bóias luminosas.
Devido aos choques das ondas, as avarias causadas em seus delicados aparelhos podem
modificar a característica da luz e mesmo provocar o apagamento das bóias.

As informações sobre bóias, nas cartas, obedecem aos seguintes critérios básicos:
– nas cartas particulares devem constar as descrições abreviadas completas de

todo o balizamento luminoso e todo o balizamento cego;
– nas cartas de pequenos trechos não devem constar as bóias luminosas e cegas

dos portos e canais interiores; nas demais bóias luminosas só deve ser indicada
a característica da luz; e

– nas cartas de médios trechos e grandes trechos não deve constar nenhuma bóia.
Corr. 3–07
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sejam jogados criteriosamente, servindo uns para verificação dos outros, até
que a posição do navio seja conhecida com certeza;

– uma vez avistada a costa, a preocupação máxima deve ser o reconhecimento do
trecho avistado e a identificação dos pontos notáveis, de modo a permitir a
determinação da posição do navio. Esta determinação deve ser feita, sempre
que possível, por marcação simultânea de três pontos, o que possibilita, ainda,
verificar se os pontos marcados foram corretamente identificados. Quando não
for possível marcar três pontos, usar os disponíveis, aumentando a freqüência
das observações, até ter certeza, com o auxílio das informações obtidas pelo
odômetro, ecobatímetro ou outro qualquer meio, de que a posição está bem
determinada;

– deve ser dada grande atenção às precauções de segurança, rotas aconselhadas,
zonas de separação de tráfego, alinhamentos, marcações de segurança, zonas
reservadas aos navios de guerra e aos de quarentena, zonas de fundeio proibido,
local de embarque e desembarque de prático e às vistas panorâmicas da costa; e

– deve ser sempre lembrado que os modernos sistemas de posicionamento por
satélites podem apresentar falhas extemporâneas, em situações críticas, não se
devendo, nunca, relegar os tradicionais métodos de navegação astronômica,
costeira e estimada.

Áreas de exercício da Marinha do Brasil – As áreas utilizadas para exercício
pela Marinha do Brasil são normalmente demarcadas nas cartas náuticas brasileiras e
nelas são proibidos o fundeio e a pesca. A interdição à navegação, quando na carta não
constar seu caráter permanente, é divulgada por “aviso-rádio náutico”. Uma relação
atualizada destas áreas é divulgada anualmente, no folheto quinzenal “Avisos aos
Navegantes” nº 1.

Áreas de exercício de tiro ou lançamento de foguete – As áreas marítimas
abrangidas pelos espaços aéreos onde se realizam exercícios de tiro ou lançamentos de
foguetes são normalmente interditadas à navegação, sendo a divulgação feita por aviso-
rádio. Uma relação atualizada destas áreas é divulgada anualmente, no folheto quin-
zenal “Avisos aos Navegantes” nº 1.

Precauções com submarinos em exercício – Os submarinos da Marinha do
Brasil, quando em exercícios de imersão, poderão estar ou não acompanhados por um
navio de guerra.

No primeiro caso, o navio levará içado um sinal do Código Internacional, informan-
do haver um ou mais submarinos em exercício. Todos os demais navios, de guerra ou
mercantes, que não estejam tomando parte no exercício, deverão afastar-se.

Ao se navegar em áreas de exercício de submarinos, são necessárias algumas
providências no sentido de aumentar a segurança do submarino em relação ao tráfego
marítimo, que são as seguintes:

– navios que estejam rebocando devem evitar que a catenária do cabo de reboque
caia a uma profundidade maior do que 9,14m (30 pés); e

– quando em velocidades menores do que 6 nós, os navios devem operar seus
ecobatímetros de forma contínua.

Quando um navio avistar, na superfície, uma ou duas bóias pintadas de cor laranja,
apresentando luz pulsativa ou fixa branca de pequena intensidade, ou mesmo sem luz,
deverá mandar uma embarcação reconhecê-las, pois poderão pertencer a um submarino
em dificuldades, necessitando de auxílio.

As bóias marcadoras e transmissoras dos submarinos brasileiros têm as seguintes
características.

Submarino Tikuna – A bóia marcadora do submarino Tikuna tem cor amarela, 66
centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura. Possui também uma placa com
instruções em português/inglês com os seguintes dizeres: “ SOS INFORMAR À
MARINHA NÃO RECOLHA OU TOQUE SOS”/ “SOS FINDER INFORM BRAZILIAN
NAVY DO NOT SECURE TO OR TOUCH SOS”.
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Submarino classe Tupi – A bóia marcadora/transmissora dos submarinos classe
Tupi tem cor laranja, com faixas verticais cinzas, 86 centímetros de diâmetro, 2,47 metros
de altura, boiando, e luz pulsativa branca, com aproximadamente 33 pulsos por minuto.
Possui duas antenas transmissoras, sendo uma em HF e outra em UHF. A antena em
HF tem freqüência de 8.364 kHz, potência mínima de 15mW e emissão em cw. A antena
em UHF tem freqüência de 243 MHz, potência de 250mW e emissão em cw. Possui
também uma placa com instruções em português/inglês com os seguintes dizeres:
AVISAR A AUTORIDADE NAVAL COMPETENTE SUBMARINO AFUNDADO /
FINDER INFORM NAVY COAST GUARD OR POLICE DO NOT SECURE TO OR
TOUCH. A duração do ciclo operativo é de 72 horas de funcionamento. A bóia marcadora/
transmissora é amarrada ao submarino.

 Exemplo da seqüência de transmissão em HF: inicia com um período de silêncio
de 120 segundos – transmite três vezes o indicativo do submarino, num período de
cerca de 30 segundos – transmite SOS SOS SOS SOS SOS SOS, num período de 27
segundos – transmite SUBSUNK SUBSUNK SUBSUNK, num período de 36 segundos –
emite um sinal de marcação radiogoniométrica, durante 30 segundos – repete a seqüência
– inicia um novo período de silêncio, de 120 segundos.

Além das bóias marcadoras/transmissoras, um submarino em dificuldades poderá
sinalizar com bolhas de ar ou de óleo. Quando um navio avistar qualquer dessas bóias
ou receber algum dos sinais radioelétricos descritos, deverá comunicar este fato com a
máxima urgência ao navio de guerra mais próximo ou à primeira autoridade com que
puder estabelecer contato. Em hipótese alguma deverá ser amarrado  qualquer tipo de
embarcação às referidas bóias.

Quando operando nos limites das águas territoriais brasileiras, e navegando na
superfície, os submarinos poderão exibir, além das luzes convencionais previstas no
RIPEAM, uma luz âmbar onidirecional, intermitente, com 90 pulsos por minuto, de
acordo com a regra 36 do RIPEAM. Em caso de necessidade, poderão exibir somente a
luz intermitente.

Precauções com navios varredores em serviço – Os navios varredores da
Marinha do Brasil, quando engajados em operações de varredura de minas, isolada-
mente ou em formatura, exibirão, além das luzes e marcas prescritas para embarcação
a propulsão mecânica, três luzes circulares verdes ou três esferas. Uma dessas luzes ou
marcas deverá ser exibida no tope do mastro de vante e as outras duas, uma em cada
lais da verga do mesmo mastro. Nesta situação os navios varredores têm sua capacidade
de manobra consideravelmente reduzida. Não é permitida a aproximação de qualquer
embarcação, mesmo as embarcações à vela, a menos de 500m do través, de qualquer
bordo, nem cruzar a popa a menos de 1.000m dos navios isolados ou em formaturas.
Nenhuma embarcação, em qualquer circunstância, deverá cortar uma formatura de
navios varredores.

Os navios varredores em serviço, além dos sinais acima descritos, utilizam também
os sinais do Código Internacional de Sinais.

Precauções com navios hidrográficos, oceanográficos ou de prospecção
geofísica em serviço – Em trabalho de levantamento, os navios hidrográficos e
oceanográficos têm freqüentemente que cruzar as rotas normais de tráfego e podem
estar rebocando instrumentos a menos de 300m da popa. Os navios em serviço de
prospecção geofísica por vezes rebocam longos cabos, dotados de sensores, alcançando
em certos casos até 2M  de comprimento, e com freqüência também são obrigados a
cruzar as rotas normais de tráfego. Tais navios devem exibir os sinais ou luzes previstos
na Regra 27 b) do RIPEAM e os de prospecção geofísica também devem portar, na
extremidade do cabo com os sensores, uma bóia luminosa especial amarela com luz
amarela de grupo de 5 lampejos com freqüência de 30 lampejos por minuto, dentro de
um período de 20 segundos, ou seja, Lp(5)A20s. Os demais navegantes devem ficar
atentos para a capacidade de manobra restrita que os navios hidrográficos, oceanográfi-
cos ou de prospecção geofísica em serviço apresentam.
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SERVIÇOS RÁDIO
Sistemas de posicionamento – O único sistema eletrônico de posicionamento

disponível na costa do Brasil é constituído por uma série de radiofaróis circulares
marítimos, instalados ao longo do litoral, administrados e operados pela Marinha do
Brasil. Todos os radiofaróis marítimos brasileiros operam continuamente e são plena-
mente confiáveis, desde que o navegante observe as normas recomendadas na Lista de
Auxílios-Rádio, Brasil.

As cartas náuticas brasileiras também dão informações sobre alguns radiofaróis
aeronáuticos considerados de possível utilidade para a navegação marítima, em situação
precária. É importante observar, porém, que a inclusão de um radiofarol aeronáutico
na carta náutica não significa que ele seja confiável para a navegação marítima; o efeito
terrestre na onda radioelétrica é imprevisível e as informações sobre as alterações de
funcionamento podem chegar ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) com grande
atraso, para divulgação em Aviso aos Navegantes. Os radiofaróis aeronáuticos brasileiros
são administrados e operados pelo Comando da Aeronáutica.

Navegando na área marítima contígua à costa do Brasil o navegante também pode
determinar sua  posição pelo sistema Navstar GPS, de navegação por satélites artificiais.

Para mais informações sobre o sistema Navstar GPS deve ser consultada a Lista
de Auxílios-Rádio, Brasil.

Estações costeiras – O Brasil dispõe de uma Rede Nacional de Estações Costeiras
(RENEC), operada pela Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), que
presta serviços de radiocomunicação comercial pública terra–navio–terra e, em cola-
boração com a Marinha do Brasil, de apoio à segurança da navegação e à salvaguarda da
vida humana no mar, através do Centro de Operações do Serviço Móvel Marítimo
(COSMM), situado em Guaratiba, Rio de Janeiro.

O tráfego comercial permite a execução dos seguintes serviços de telefonia e
radiotelex, mediante o pagamento dos preços estabelecidos.

Para os usuários cadastrados no SMM:
– ligações telefônicas terra–navio e navio–terra, para qualquer lugar do Brasil ou

do exterior; e
– telegramas terra–navio e navio–terra.
Para os usuários não-cadastrados no SMM:
– ligações telefônicas navio–terra, a cobrar no telefone chamado ou com pagamento

no telefone de origem da chamada; e
– telegrama terra–navio, com pagamento no telefone de origem da chamada.
O telegrama terra–navio requer que o navio tenha radiotelex.
O tráfego de apoio à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana no

mar é gratuito e abrange os seguintes serviços:
– recepção de sinais e chamadas de perigo e segurança, através do canal 16 (156,8

MHz) em VHF e na freqüência de 4.125 kHz em HF; e
– transmissão de Boletins Meteorológicos, Previsões do Tempo (METEORO-

MARINHA) e Avisos-Rádio Náuticos elaborados pelo CHM, em VFH e HF.
Todos os detalhes sobre o funcionamento das estações costeiras constam na Lista

de Auxílios-Rádio, Brasil.
Lista de Auxílios-Rádio – É uma publicação que contém todas as informações

sobre os seguintes serviços rádio de auxílio à navegação marítima, existentes no Brasil
ou úteis ao navegante que estiver no oceano Atlântico Sul: radiogoniometria, sinais
horários, meteorologia, avisos aos navegantes, racon, comunicações de perigo e seguran-
ça, estações de apoio costeiro e sistemas de navegação eletrônica.

10

5

15

20

25

30

35

40

45



ROTEIRO  COSTA  SUL20

DH1-III-12 Corr. 4–07

(Folheto nº 16/07)

 5

10

15

20

25

30

35

40

As correções à Lista de Auxílios-Rádio são divulgadas na Seção IV.2 do folheto
quinzenal “Avisos aos Navegantes”. Grandes correções também podem ser efetuadas
por substituição ou inserção de folhas, distribuídas anexas ao folheto quinzenal. As
normas para controle das correções à Lista de Auxílios-Rádio constam na introdução
da publicação.

PRATICAGEM
Serviços de praticagem – Os serviços de praticagem nos portos brasileiros são

executados por práticos habilitados, cuja fiscalização técnica e regulamentar, coordena-
ção e controle são exercidos pela Marinha do Brasil. Os práticos exercem suas atividades
atuando individualmente, organizados em associações ou contratados por empresas,
que atuam por Estado ou por Região, a critério do Diretor de Portos e Costas.

Zonas de praticagem – As zonas de praticagem são áreas geográficas delimi-
tadas pelo Diretor de Portos e Costas, dentro das quais se realizam os serviços de
praticagem. São classificadas, quanto à obrigatoriedade ou não da requisição de práticos
para a condução da embarcação, em zona de praticagem obrigatória e zona de praticagem
facultativa. Na praticagem obrigatória o prático tem que ser requisitado para conduzir
o navio dentro dos limites da zona de praticagem.

Praticagem obrigatória – Como regra geral, a praticagem é obrigatória no Brasil
para os seguintes navios:

– em todos os portos e terminais, para os navios estrangeiros de qualquer tipo e
arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio marítimo citadas no item
Praticagem Facultativa, a seguir; e para os navios de bandeira brasileira de arqueação
bruta acima de 2.000 que sejam navios petroleiros, navios que transportam pro-
dutos químicos perigosos a granel e navios que transportam gases liquefeitos a
granel, desde que carregados ou descarregados mas não desgaseificados;

– em toda a área da bacia amazônica, constituída de todas as suas hidrovias e
portos, abrangendo os rios tributários e confluentes dos rios Amazonas e Soli-
mões, em território nacional – assim como na lagoa dos Patos e no rio Guaíba –
para todos os navios brasileiros de arqueação bruta acima de 2.000, exceto as
embarcações empregadas na pesca; e

– nos portos e terminais fixados pela Diretoria de Portos e Costas, para os navios
de bandeira brasileira de arqueação bruta acima de 2.000.

Praticagem facultativa – Como regra geral, a praticagem é facultativa no Brasil
para os seguintes navios e manobra:

– em todos os portos e terminais, para os navios brasileiros de qualquer tipo, de
arqueação bruta até 2.000; para as embarcações estrangeiras de apoio marítimo
de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que tenha sua
sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo brasileiro
de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria compatível
com o porte do navio; para os de qualquer bandeira, nas manobras ao longo do
cais alando as espias para mudança de atracação, exceto os navios estrangeiros
quando utilizando rebocador; e para as embarcações de bandeira brasileira e
tripuladas por aquaviários brasileiros, classificadas exclusivamente para operar
na navegação interior; e

– nos trechos facultativos das zonas de praticagem obrigatória, fixados pela
Diretoria de Portos e Costas, para os de bandeira brasileira ou estrangeira de
qualquer arqueação bruta.

Impraticabilidade     – A impraticabilidade será configurada quando as condições
meteorológicas ou outras, como as provocadas por acidentes ou deficiencias técnicas,
possam implicar em inaceitável risco à segurança da navegação que desaconselhem a
realização da manobra, o tráfego de navios e o embarque ou desembarque do Prático.
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Todo Prático que constatar condições técnicas ou meteorológicas desfavoráveis,
com valores que extrapolem os parâmetros fixados nas “Normas e Procedimentos” da
Capitania dos Portos, ou a ocorrência de acidentes que possam implicar em grave risco
à navegação e que indiquem a necessidade de se declarar a impraticabilidade, deve
comunicar o fato imediatamente ao Capitão dos Portos, para que este decida pela
necessidade de declarar a impraticabilidade total ou parcial da zona de praticagem.

A atalaia, ao receber a declaração de impraticalibidade, deverá informar imediata-
mente à Administração do Porto, aos operadores e agentes de navegação e aos demais
órgãos envolvidos.

Impossibilidade do embarque do prático – Quando as condições meteoro-
lógicas impedirem o embarque do Prático, com segurança, o Comandante do navio, sob
sua exclusiva responsabilidade e mediante autorização do Capitão dos Portos, poderá
entrar com o navio no porto, até um lugar abrigado que permita o embarque, observando
os sinais e orientações transmitidos pelo Prático de bordo da lancha de prático. A
autorização do Capitão dos Portos deverá ser solicitada por intermédio da atalaia.

Impossibilidade do desembarque do prático – Quando as condições meteoro-
lógicas impedirem o desembarque do Prático, com segurança, o Comandante do navio,
sob sua exclusiva responsabilidade e mediante autorização do Capitão dos Portos, poderá
desembarcar o Prático em lugar abrigado e prosseguir a singradura, observando os
sinais e orientações transmitidos pelo Prático, que ficará a bordo da lancha de prático.

Caso, antecipadamente, fique configurada a possibilidade de falta de segurança
no desembarque do Prático e que a Segurança da Navegação desaconselhe o desembarque
do Prático antes do ponto de desembarque, tal situação deverá ser apresentada ao
Comandante do navio, devendo o Prático estar pronto para seguir viagem até o próximo
porto, com documentos, passaporte, roupas, etc., caso seja esta a decisão do Comandante.

Caso o Prático ou o Comandante do navio sejam surpreendidos pela necessidade
de seguir viagem, pela impossibilidade do desembarque do Prático com segurança, caberá
ao Comandante do navio prover os meios necessários para a permanência a bordo do
Prático e o seu retorno ao porto de sua Zona de Praticagem. Tal fato deverá ser comu-
nicado, imediatamente, ao Capitão dos Portos.

Informações sobre praticagem – Todas as informações sobre praticagem obri-
gatória ou facultativa, limites das zonas de praticagem e normas para requisição de
prático constam no item Praticagem, de todos os portos e terminais descritos neste
Roteiro.

BUSCA E SALVAMENTO

Organização do serviço – A supervisão das atividades de busca e salvamento na
área marítima sob a responsabilidade do Brasil cabe ao Serviço de Busca e Salvamento
da Marinha (SALVAMAR BRASIL), que integra a estrutura orgânica do Comando de
Operações Navais (CON). Todos os demais órgãos participantes destas atividades, exceto
os do Sistema de Alerta, também pertencem à Marinha do Brasil e são partes integrantes
de organizações militares que têm outras atribuições paralelas. O Sistema de Alerta é
constituído pelas estações costeiras da Empresa Brasileira de Telecomunicações
(EMBRATEL).

A região de busca e salvamento marítimo sob a responsabilidade do Brasil abrange
a área do oceano Atlântico compreendida entre a costa brasileira e o meridiano de
10°W  e está dividida em cinco sub-regiões. A área de cada sub-região é delimitada pelo
prolongamento das linhas de marcação que separam as áreas marítimas sob jurisdição
de cada Distrito Naval e pelos limites externos da região, de acordo com o modelo
DHN-5114, distribuído pela Diretoria de Hidrografia e Navegação.
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A coordenação das atividades de busca e salvamento (SAR) em cada sub-região é
feita pelo Comando do Distrito Naval com jurisdição sobre a respectiva área marítima,
que executa as funções de Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo (MRCC).
Esta coordenação pode ser atribuída temporariamente a uma Capitania ou Delegacia
de Capitania dos Portos, quando há necessidade de que uma operação SAR seja coorde-
nada por um órgão localizado mais próximo da área de operações, que assume as respon-
sabilidades de Subcentro de Salvamento (RSC).

Os Centros de Coordenação de Salvamento Marítimo (MRCC) são os seguintes:

MRCC Coordenador Localização Indicativo
de Chamada

NORTE COMANDO DO BELÉM, PA SALVAMAR
4º DISTRITO NAVAL NORTE

NORDESTE COMANDO DO NATAL, RN SALVAMAR
3º DISTRITO NAVAL NORDESTE

LESTE COMANDO DO SALVADOR, BA SALVAMAR
2º DISTRITO NAVAL LESTE

SUESTE COMANDO DO RIO DE JANEIRO, RJ SALVAMAR
1º DISTRITO NAVAL SUESTE

SUL COMANDO DO RIO GRANDE, RS SALVAMAR
5º DISTRITO NAVAL SUL

Compete também ao Serviço de Busca e Salvamento da Marinha a responsabilidade
pelas operações SAR nas vias navegáveis interiores da bacia Amazônica e do rio Paraguai.

Para este fim existem dois Centros de Coordenação SAR, a saber:

MRCC Coordenador Localização Indicativo
de Chamada

NOROESTE COMANDO DO MANAUS, AM SALVAMAR
9º DISTRITO NAVAL NOROESTE

OESTE COMANDO DO LADÁRIO, MS SALVAMAR
6º DISTRITO NAVAL OESTE

Em cada Distrito Naval há sempre um navio pronto para atendimento imediato
de incidente SAR. Quando se faz necessário o emprego de aeronave, o Serviço de Busca
e Salvamento da Força Aérea Brasileira coloca seus recursos à disposição do Salvamar
Brasil.

Sistema de alerta – A capacidade de um Centro de Coordenação agir de modo
rápido e eficiente quando ocorre uma emergência no mar depende, principalmente, das
informações recebidas das estações costeiras, principais unidades do Sistema de Alerta.
No Brasil estas estações constituem a Rede Nacional de Estações Costeiras (RENEC) e
estão localizadas ao longo de todo o litoral e no rio Amazonas.

Todas as informações sobre a operação da RENEC constam no capítulo VIII da
Lista de Auxílios-Rádio, Brasil.

Sistema de informações de controle do tráfego marítimo – Visando ao
acionamento dos  meios disponíveis para auxiliar os navios mercantes de qualquer
nacionalidade que estejam em situação de emergência dentro da área marítima SAR de
responsabilidade brasileira, a Marinha do Brasil opera um Sistema de Informações
sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM), para acompanhamento dos navios que navegam
dentro da referida área, a qual pode ser ampliada para toda a área marítima do Atlântico
Sul.
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– a menos de 400m das cabeceiras das pistas dos aeroportos Santos Dumont e
Internacional do Galeão;

– nas áreas onde a navegação e o fundeio são proibidos;
– nos canais entre as ilhas com largura menor que 1M; e
– a menos de 200m dos navios de guerra fundeados e de instalações militares.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Carta 1501
A área ao nordeste da ilha de Paquetá, delimitada na carta por linha limite de

área restrita, constitui o “Complexo Hidrológico da Área de Proteção Ambiental de
Guapimirim”. Ela é demarcada por balizamento luminoso particular, constituído por
19 faroletes com refletor radar, posicionados sobre a linha demarcatória da carta, não
representados na carta e cujas alterações não são divulgadas por “Aviso aos Navegantes”.

MILHA MEDIDA

Carta 1512
Na parte leste da baía, a NE da ilha do Mocanguê há dois pares de balizas – um

localizado na ilha de Santa Cruz e outro nas  ilhas Ananaz e do Mexingueiro – destinados
à corrida da milha para prova de velocidade, com alinhamentos na direção 117° para
rumos de corrida 027°– 207°, em profundidades de 10m.

As quatro balizas são pintadas com faixas horizontais nas cores preta e branca.

Para facilitar a identificação dos alinhamentos, há duas bóias cegas tipo pilar de
balizamento especial, com tope em forma de X, fundeadas no mesmo alinhamento de
cada par de balizas, em profundidades de 6m a 8m.

VENTOS
Os ventos Sul e Sudoeste mais fortes, que geralmente ocorrem entre junho e

setembro e acompanham as passagens das frentes frias, costumam formar vagas na
barra, com reflexos negativos no governo do navio.

Os ventos no interior da baía apresentam as mesmas características dos que sopram
na costa. Deve ser dada atenção, porém, ao Noroeste, conhecido como caju, que pode
ocorrer nas tardes de dias de calor intenso, principalmente no verão e que, embora de
curta duração, sopra forte e é acompanhado de chuvas, com perigo para os navios
fundeados.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Cartas 1511 e 1512
A maré na baía de Guanabara tem característica de desigualdades diurnas, com o

nível médio 0,7m acima do nível de redução das cartas.

A corrente de maré, na época da sizígia  costuma ter a direção de enchente desde
4 horas antes da preamar; na preamar já começa a inverter no trecho entre a ilha das
Cobras e a barra, tomando a direção de vazante até 5 horas antes da preamar seguinte.
Sua velocidade varia entre 0,2 nó e 1,5 nó, sendo maior na vazante e nas profundidades
acima de 10m. Ventos anormais, contudo, podem modificar substancialmente a direção
e a velocidade da corrente de maré.

A corrente de vazante pode formar redemoinhos nas proximidades da barra,
prejudicando o governo do navio.
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PRATICAGEM

Cartas 1511, 1512 e 1501

A praticagem nos portos e terminais da baía de Guanabara é obrigatória para os
seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

Os navios cuja praticagem é obrigatória devem receber o prático fora da baía, no
ponto de coordenadas 23°00,0�S – 043°08,8�W, assinalado na carta 1501.

A zona de praticagem obrigatória começa nos alinhamentos ponta de Copacabana–
ilha do Pai, ilha do Pai–ilha da Mãe e ilha da Mãe – ponta de Itaipu, e vai até qualquer
atracadouro ou fundeadouro no interior da baía.

A solicitação de prático deve ser feita com 24 horas de antecedência, por meio do
agente da companhia de navegação ou por radiotelefonia VHF (chamada no canal 16 e
tráfego no canal 12) via estação Rio Rádio (PPR). Na solicitação devem ser especificados
a hora de chegada do navio e o ponto onde o prático deve embarcar.

Há as seguintes empresas de praticagem operando nos portos do Estado do Rio de
Janeiro:

– RIO PILOTS – Empresa de Praticagem do Estado do Rio de Janeiro: Avenida
Rio Branco, 4, salas 1501 a 1503, Centro, CEP 20.090-000; telefones (21) 2233-
4562 e (21) 2516-1336; fac-símile (21) 2233-9738; e-mail assessoria@riopilots.
com.br; e

– Serviços de Praticagem SINDIPILOTS: Avenida Rio Branco, 45, sala 2504, Cen-
tro, CEP 20.090-003; telefone (21) 2516-2340; fac-símile (21) 2263-8222; e-mail
sindipilots@nsinet.com.br.

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO

Todas as embarcações estrangeiras e as nacionais de Longo Curso e de Cabotagem
devem obrigatoriamente chamar o Posto de Controle de Entrada e Saída dos portos do
Rio de Janeiro e de Niterói (estação PWZ-88) quando:

– entrar na baía de Guanabara ou dela sair;

– fundear em qualquer fundeadouro autorizado;

– suspender do fundeadouro;

– demandar o porto;

– atracar ao cais do porto; e

– imediatamente antes de iniciar a manobra de desatracar ou suspender, quando
saindo do porto.
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Laje da Pescaria – Com menor profundidade de 8,4m na marcação 131° e distância
de 2,5M do farolete Rapada.

Laje dos Moleques – À flor d’água no nível de redução da carta, marcação 138° e
distância de 1,6M do farolete Rapada. É balizada por bóia luminosa de perigo isolado,
com refletor radar.

Laje do Crispim – Sempre descoberta, na marcação 214° e distância de 1,5M do
farolete Rapada.

Laje Preta – Descoberta e com pedras submersas à volta, na marcação 354° e
distância de 1,7M do farolete Rapada.

Laje Funda – Na profundidade de 0,4m, marcação 010° e distância de 1,7M do
farolete Rapada.

Laje Rasa – Na profundidade de 0,8m, marcação 014° e distância de 2,4M do
farolete Rapada.

Laje das Sete Cabeças – Sempre descoberta, na marcação 140° e distância de
0,9M do cume da ilha do Cedro (23°04,3�S – 044°38,5�W).

Laje dos Meros – Com o cabeço norte à flor d’água no nível de redução da carta,
na marcação 098° e distância de 1,8M do cume da ilha do Cedro.

Pedra – Na profundidade de 5m, marcação 085° e distância de 0,32M do cume da
ilha do Cedro.

Laje do Fundo – Na profundidade de 3,7m, marcação 200° e distância de 0,85M
do cume da ilha Araraquara (23°03,6�S – 044°33,5�W).

Laje Alagada – À flor d’água no nível de redução da carta, na marcação 171° e
distância de 0,8M do cume da ilha Araraquara. 0,2M ao S da laje Alagada fica a laje
Branca, sempre descoberta.

Laje Nova – Na profundidade de 11,4m, marcação 105° e distância de 0,7M do
cume da ilha Araraquara.

Pedra – Na profundidade de 8,4m, marcação 092° e distância de 1,1M do cume da
ilha Araraquara.

Laje Velha – Na profundidade de 3,6m, marcação 208° e distância de 0,8M do
cume da ilha Sandri (23°03,0�S – 044°29,8�W).

Cartas 1633 e 1637

Lajinha – Pedra sempre descoberta com outra que cobre e descobre, na marcação
323° e distância de 1,35M do cume da ilha Sandri. São sinalizadas por baliza fixa de
perigo isolado, tope com duas esferas pretas sobrepostas.

Nas áreas com profundidades abaixo de 5m é grande o número de lajes e pedras
descobertas ou submersas, principalmente em torno das ilhas e nas suas proximidades.

FUNDEADOUROS

Para os navios que se destinam ao terminal da Ilha Guaíba e ao porto de Itaguaí
há os seguintes fundeadouros.

Carta 1621

– Nas proximidades da ilha da Marambaia, na posição 23°03,6�S – 044°02,9�W,
com 16m de profundidade e fundo de areia.
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– Navios aguardando reparos

Nas proximidades da ilha Guaíba, na posição 23°00,8�S – 044°03,6�W, com 15m
de profundidade e fundo de areia.

Carta 1623

– Navios aguardando reparos, de quarentena, em litígio ou aguardando atracação
ao porto de Itaguaí

Na área delimitada na carta, tendo ao norte o paralelo da ilha Jurubaíba, a leste
o meridiano de 043°55,8�W, ao sul o canal de acesso e a oeste o meridiano de
043°58,0�W, com  profundidades de 10m a 17m e fundo de areia.

Para os navios que se destinam ao terminal da Baía da Ilha Grande (TEBIG) e ao
porto de Angra dos Reis há os seguintes fundeadouros.

Carta 1631

– Navios aguardando atracação ao TEBIG e ao porto de Angra dos Reis

Nas proximidades da ponta dos Micos (ilha Grande), na área delimitada na carta
com o centro na posição 23°09,0�S – 044°23,8�W, fundo de lama e 30m de profun-
didade.

– Navios de quarentena

Nas proximidades da laje do Coronel,  com o centro na posição  23°06,3�S –
044°27,1�W, fundo de lama e 26m de profundidade.

– Navios em litígio ou em reparo e plataformas em reparo

Nas proximidades da ponta do Bananal (ilha Grande), na área delimitada na
carta com o centro na posição 23°06,0�S – 044°16,2�W, fundo de lama e 21m de
profundidade.

Carta 1636

– Navios aguardando atracação ao porto de Angra dos Reis

Com arqueação bruta acima de 10.000 ou calado superior a 9,45m (31 pés), nas
proximidades da ilha do Maia, posição  23°01,9�S – 044°19,3�W, fundo de lama e
13m de profundidade.

Com arqueação bruta até 10.000 ou calado inferior a 9,45m (31 pés), nas
proximidades do porto, posição 23°00,8�S – 044°18,5�W e 8m de profundidade.

– Navios aguardando visita das autoridades portuárias do porto de Angra dos Reis

Na área em frente ao porto delimitada na carta e numerada 1, com o centro na
posição 23°00,7�S – 044°18,7�W e 8m de profundidade.

Cartas 1621, 1622, 1632, 1633 e 1637

As embarcações de pequeno porte dispõem de bons fundeadouros nas enseadas
localizadas na margem norte da  ilha Grande, todos com profundidades acima de 8m,
fundos de boa tença e geralmente abrigados dos ventos do quadrante Sul.  Nas  baías e
enseadas das margens norte e oeste da baía da Ilha Grande também há bons fun-
deadouros para pequenas embarcações, porém quase sempre desprotegidos dos ventos
do quadrante Sul. As cartas assinalam os melhores pontos para fundeio.

Corr. 3-07
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Na demanda de qualquer área abrigada, deve ser dada a maior atenção à existência
de grande número de bóias de amarração e de bóias não padronizadas, sinalizando
“atratores de pesca”

CABOS E CANALIZAÇÕES SUBMARINOS
Há os seguintes:

Carta 1636

– cabo submarino entre a ponta do Gambelo (23°03,2�S – 044°11,6�W), no continente,
e a ponta do Funil, na ilha Grande;

– oleoduto entre a ponta da Espia (23°02,7�S – 044°14,8�W) e a praia de Jacuacanga;

– aqueduto entre o  porto de Angra do Reis e a ilha Francisca;

– cabo submarino entre a ponta  do Jangó (23°01,8�S – 044°20,9�W), no continente,
e a ilha de Porcos Grande, passando pelas pontas da Piedade, do Pasto e do
Serafim, todas na ilha da Gipóia;

– cabo submarino entre as pontas do Jangó, no continente, e dos Ossos, na ilha da
Gipóia; e

Carta 1637

– cabo submarino entre a ponta Itapirapuã (22°57,6�S – 044°20,2�W), no continente,
e a ilha do Cavaco.

FUNDEIO PROIBIDO
O fundeio é proibido:

Carta 1607

– nos canais de acesso e nas áreas de manobra para atracação e desatracação, em
todos os portos e terminais;

– nas áreas com cabos e canalizações submarinos;

Carta 1621

– nas áreas delimitadas na carta por linha de limite de fundeadouro reservado,
situadas nas enseadas do Abraão, das Palmas e de Lopes Mendes, todas na parte
leste da ilha Grande, onde o fundeio é reservado para os navios da Marinha do
Brasil; e

Carta 1622

– nas áreas de exercício de tiro e de restrição em torno da restinga da Marambaia
e da ilha da Marambaia delimitadas na carta.

NAVEGAÇÃO PROIBIDA
A navegação é proibida:

Cartas 1631 e 1636

– às embarcações não vinculadas às operações portuárias do terminal da Baía da
Ilha Grande (TEBIG), em distâncias inferiores a 200m do píer do terminal;

Carta 1637

– sem autorização expressa, na área a oeste da baía da Ribeira entre as pontas
Fina e Grossa e a praia Itaorna (23° 00,5�S – 044°27,5�W), delimitada na carta
por linha de limite de área proibida. A área é sinalizada por balizamento não
padronizado, pintado de amarelo e de caráter particular, cujas alterações não
são divulgadas em avisos aos navegantes; e
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Carta 1622
– nas áreas de exercício de tiro e de restrição em torno da restinga da Marambaia

e da ilha da Marambaia delimitadas na carta.

PESCA PROIBIDA
A pesca é proibida:

Carta 1607
– nos canais de acesso  aos portos e terminais e nas áreas de manobra para atra-

cação e desatracação;

Carta 1622
– nas áreas de exercício de tiro e de restrição em torno da restinga da Marambaia

e da ilha da Marambaia delimitadas na carta; e

Carta 1631

– na área de proteção ambiental.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Carta 1631
A área entre as pontas Tacunduba (23°11,8�S – 044°16,3�W) e do Drago, na ilha

Grande, delimitada na carta por linha de limite de área reservada, constitui o Parque
Estadual Marinho do Aventureiro. Nela são proibidas a caça e a pesca, assim como
qualquer alteração no meio ambiente.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS
Cartas 1637 e 1633
A Estação Ecológica de Tamoios, criada pelo Decreto Federal nº 98.864, de

23/01/1990, administrada e fiscalizada pelo “Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA”, situa-se nas baías da Ribeira e da Ilha
Grande (Parte Oeste), sendo composta pelas seguintes 29 ilhas, ilhotes, lajes e rochedo:

– na baía da Ribeira: ilha das Cobras, ilha Araçatiba de Fora, ilha Araçatiba de
Dentro, ilha Tucum, ilha Tucum de Dentro, ilha do Sabacu e ilha do Pingo d’Água;

– na baía da Ilha Grande (Parte Oeste): ilha Araraquara, ilha Jurubaíba, ilha das
Palmas, ilha dos Ganchos, ilha Araraquarinha, ilha do Catimbaú, ilha Imboassica,
ilha Queimada Grande, ilha Queimada Pequena, ilha Zatin, ilha do Algodão,
ilha Comprida (Tarituba), ilha do Sandri, ilha Samambaia, ilha dos Búzios, ilha
dos Búzios Pequena, ilhote Pequeno, ilhota Grande, laje Pedra Pelada, laje do
Cesto, laje existente entre a ilha das Cobras e a ilha dos Búzios Pequena e rochedo
de São Pedro.

Integram a Estação Ecológica de Tamoios o entorno marinho e os parcéis de cada
uma das ilhas, ilhotes, lajes e rochedo citados acima, dentro do raio de 1km de extensão
contado a partir da arrebentação das ondas do mar nas praias e nas encostas das ilhas,
das lajes e do rochedo.

Aplicam-se às terras, floras, faunas e paisagens da área da Estação Ecológica de
Tamoios, no que couber, as disposições da legislação federal específica relativas à
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à proteção do meio ambiente
natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista.

MILHA MEDIDA
Carta 1636
No extremo norte da ilha Grande, entre a ponta do Funil e a ilha de Macacos

(23°04,7�S – 044°14,0�W) há dois alinhamentos de balizas na direção 189°, destinados à
corrida da milha para prova de velocidade, com rumos 099°– 279°, em profundidades
acima de 20m.

Corr. 3-07
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O alinhamento mais a leste é formado pelo farolete Alinhamento Leste Anterior
(ver a página 91), localizado na pedra do Japariz, e 1 baliza na praia do Japariz. O
alinhamento a oeste é constituído por 3 balizas situadas no extremo leste da ilha de
Macacos, no extremo oeste da ilha de Pombas e 0,2M a E da igreja Freguezia de Santana,
na ilha Grande.

As 5 balizas são de concreto armado e pintadas de branco.

VENTOS
Predomina o vento Leste, que  em torno da ilha  Grande pode tomar diversas

direções, devido às montanhas da ilha.

As frentes frias são precedidas de ventos Sul e Sudoeste fortes, que levantam o
mar nas áreas desprotegidas, com perigo para as pequenas embarcações.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Carta 1607

A maré tem característica de desigualdades diurnas. Seu nível médio fica 0,8m
acima do nível de redução da carta, no porto de Itaguaí e na ilha da Madeira; e 0,7m na
ilha Guaíba e no porto de Angra dos Reis.

As correntes são geralmente causadas pelos ventos fortes, principalmente nos
canais mais estreitos.

PRATICAGEM

Cartas 1621, 1631 e 1607

A praticagem nos portos e terminais da baía da Ilha Grande é obrigatória para os
seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de catego-
ria compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

Os navios cuja praticagem é obrigatória devem receber o prático nos seguintes
pontos:

– os que vão entrar pela barra Leste, no ponto de coordenadas 23°08,6�S –
044°04,6�W; e

– os que vão entrar pela barra Oeste, no ponto de coordenadas 23°11,4�S –
044°24,8�W.

As zonas de praticagem obrigatória têm como limites:

– entrando pela barra Leste, o alinhamento ilha das Palmas – ponta Grossa da
Marambaia e qualquer ponto do interior das baías de Sepetiba e da Ilha Grande;

– entrando pela barra Oeste, o alinhamento ilha Deserta – laje do Gerônimo e
qualquer ponto do interior da baía da Ilha Grande.

A solicitação de prático pode ser feita por meio do agente do navio ou da estação
Rio Rádio  (PPR), sempre com 24 horas de antecedência da hora estimada de chegada
ao fundeadouro de espera de prático.

As empresas que prestam serviços de praticagem para os portos e terminais da
baía da Ilha Grande são as RIO PILOTS e SINDIPILOTS, relacionadas na página 70.

(Folheto nº 16/07)
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A RIO PILOTS também tem escritório em Mangaratiba, na Avenida Mangaratiba
61, loja, CEP 23.860-000; telefone e fac-símile (21) 2789-1140; fac-símile (21) 2789-1142;
e-mail postomangaratiba@uol.com.br.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA
Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:
– a visita das autoridades portuárias poderá ser feita com o navio no fundeadouro,

demandando o porto ou terminal, ou atracado, a critério daquelas autoridades;

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar nos canais de acesso e atracar aos portos e
terminais da baía da Ilha Grande são estabelecidos pela administração do res-
pectivo porto ou terminal, que é a responsável por sua divulgação aos navegantes;

– a navegação nos canais balizados é obrigatória para todos os navios, de qualquer
calado;

– somente um navio pode navegar nos canais balizados, de cada vez;

– os navios que saem têm prioridade; os que entram devem aguardar a liberação
do canal nos fundeadouros demarcados nas cartas;

– os navios entrando na barra ou dela saindo, ou navegando nos canais balizados,
têm preferência sobre os rebocadores, barcos de pesca, embarcações de recreio
e outras de pequeno porte que navegam fora do canal;

– as embarcações de qualquer tipo não devem cruzar os canais balizados;

– o emprego de rebocadores para atracação e desatracação é obrigatório em todos
os portos e terminais de acordo com as “Normas e Procedimentos” da Capitania
dos Portos;

– no terminal da Ilha Guaíba, não é permitida a manobra simultânea de 2 navios;
não devem ser realizadas manobras com ventos superiores a 25 nós; e não é
permitida a atracação a contrabordo;

– no canal de acesso ao porto de Itaguaí, o calado e o deslocamento máximos
permitidos são de 12,20m (40 pés) e 90.000t. Navios de calado superior a 7,32m
(24 pés) só podem navegar no canal de acesso com a luz do dia; a navegação
noturna dos demais navios somente poderá ser efetuada a critério do comandan-
te, ouvida a praticagem, em função das condições de tempo, vento, maré e outras;

– no porto de Itaguaí, os navios de calado superior a 10m (32,81 pés) devem atracar
ao berço sul, preferivelmente por bombordo; e

– no porto de Angra dos Reis, manobras com navios de calado superior a 8,53m
(28 pés) devem, necessariamente, considerar a hora e a altura da maré.

Especial atenção também deve ser dada:
– ao grande número de veleiros e embarcações de recreio navegando nas baías da

Ilha Grande e de Sepetiba; e

– às freqüentes realizações de eventos náutico-esportivos, em especial nas proxi-
midades do porto de Angra dos Reis.

POLUIÇÃO
É proibido despejar nas águas da baía da Ilha Grande, e ter no convés do navio

com risco de cair na água, qualquer tipo de detrito, lixo, óleo ou substância poluente.

Devem ser observadas as normas constantes nos itens “Preservação ambiental”,
“Carga e descarga de petróleo e seus derivados, produtos químicos a granel e gás
liquefeito” e “Mercadorias perigosas”, das páginas 27 e 28, para evitar a poluição e
preservar o meio ambiente marinho na baía da Ilha Grande e suas proximidades.
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CABOS SUBMARINOS

Há inúmeros cabos submarinos:

Carta 1643

– entre o pontal da Cruz e a cidade de Ilhabela, sinalizados por duas torres
localizadas nas praias Deserta e Ilhabela e por duas bóias luminosas de bali-
zamento especial situadas nas margens do canal de São Sebastião; e

Carta 1644

– entre as pontas do Baleeiro e do Feiticeiro, sinalizados por duas bóias luminosas
de balizamento especial situadas nas margens do canal de São Sebastião.

As cartas delimitam as duas áreas com linha de limite de área de cabo submarino.

FUNDEIO PROIBIDO

Cartas 1643 e 1644

É proibido o fundeio de qualquer navio:

– na área destinada às manobras de atracação  e desatracação, que é limitada ao
norte pelo alinhamento pontal da Cruz – atracadouro de Ilhabela e ao sul pelo
alinhamento ponta do Araçá – ilha das Cabras; e

– nas áreas de cabos submarinos.

NAVEGAÇÃO PROIBIDA

Cartas 1643 e 1644

A navegação é proibida:

– em distâncias inferiores a 150m do cais do porto, do píer do terminal e dos
navios fundeados, às embarcações não vinculadas diretamente às operações
portuárias; e

– no canal de São Sebastião, aos navios mercantes que não se destinem ao porto
ou ao terminal.

PESCA PROIBIDA
Cartas 1643 e 1644

São proibidos o mergulho e a pesca submarina na área delimitada pelos ali-
nhamentos ponta do Araçá – ilha das Cabras, ao sul, e pontal da Cruz – ponta do Pequeá,
ao norte.

É proibida a pesca de qualquer tipo na área de cabos submarinos.

VENTOS

Os ventos tomam geralmente a direção do canal, NNE–SSW, devido às elevadas
montanhas de suas margens. Eles são especialmente fortes nas passagens das frentes
frias.

Nos meses de julho e agosto é muito comum soprar o vento Noroeste, cuja veloci-
dade pode chegar a 50 nós. Ele é precedido de calmaria, acompanhada de forte mormaço
e substancial aumento da umidade relativa do ar; ocorre subitamente; e tem pouca
duração.

A passagem da frente fria e o vento Noroeste são fenômenos muito perigosos para
os navios, em qualquer situação – fundeados, em manobra ou atracados – devendo ser
tomadas as providências necessárias para garantir a segurança do navio.

CANAL  DE  SÃO  SEBASTIÃO
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MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Cartas 1643 e 1644

A maré tem característica de desigualdades diurnas, com amplitude média de 0,9m
e nível médio 0,7m acima do nível de redução das cartas. É fortemente influenciada pelas
perturbações atmosféricas, principalmente as passagens das frentes frias.

A corrente obedece ao sentido do vento, podendo ser para NNE ou SSW, sempre
na direção do eixo do canal. Atinge normalmente valores entre 1 nó e 2 nós, podendo
chegar a 4 nós, com ventos fortes, afetando perigosamente as manobras dos navios no
canal.

PRATICAGEM

Cartas 1643, 1644 e 1645

A praticagem no porto e no terminal marítimo de São Sebastião é obrigatória
para os seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro  de  categoria  igual ou  superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

A zona de praticagem obrigatória tem como limites os locais de embarque e
desembarque de prático nas barras Norte e Sul do canal de São Sebastião, assinalados
nas cartas 1645 (barras Norte e Sul) e 1644 (barra Sul) e os de atracação ou desatracação,
no porto ou terminal.

A solicitação de prático deve ser feita ao agente do navio, com 24 horas de
antecedência, por meio das estações costeiras PPS (Santos) ou PTS (São Sebastião),
especificando a hora de chegada. A confirmação desta hora deve ser feita com 3 horas
de antecedência, chamada pelo canal 16 VHF, à Praticagem, que tem escuta permanente.

A empresa “Praticagem de São Sebastião – Serviços de Praticagem do Canal e
Porto de São Sebastião S/C Ltda” fica na Rua Prefeito Mangueto Pierotti, 474; telefones
(12) 3892-1015 (administração) e (12) 3892-1332 (controle); fac-símile (12) 3892-1107/1762;
e-mails praticagem@uol.com.br, praticagemcontrole@uol.com.br e praticagemadm@.
uol.com.br.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar no canal de acesso e atracar ao porto e ao
terminal de São Sebastião são estabelecidos pela administração do porto ou
terminal, que é a responsável por sua divulgação aos navegantes;

– a velocidade máxima na área dentro dos alinhamentos farolete São Sebastião –
ponta das Canas, ao norte, e ponta do Baleeiro – ponta do Feiticeiro, ao sul, deve
ser de 4 nós. O uso de rebocadores com cabo passado é obrigatório nesta área;

– o trânsito simultâneo no canal de dois ou mais navios é proibido;

– os navios trafegando no canal não devem passar a menos de 500 jardas dos navios
fundeados;

40
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Os ventos Sudoeste e Noroeste são os que mais afetam os navios. O Sudoeste
dificulta as manobras na barra e no canal de acesso, até o armazém 12A. O Noroeste
dificulta as manobras no interior do porto, principalmente no trecho entre a ilha Barnabé
e o terminal da Cosipa.

Os ventos Sul e Sueste podem levantar o mar nos fundeadouros nºs 3, 4, 5 e 6.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Carta 1701

A maré tem característica de desigualdades diurnas, com amplitude média de
1,1m e nível médio 0,8m acima do nível de redução da carta.

O vento Sudoeste persistente represa a maré no porto, retardando a vazante; o
Noroeste tem ação contrária, dificultando a enchente.

A corrente obedece ao sentido da maré, podendo chegar a 1 nó na enchente e a 1,4
nó na vazante.

No período chuvoso a corrente de vazante atinge velocidades maiores.

PRATICAGEM

Cartas 1701 e 1711

A praticagem no porto e nos terminais de Santos é obrigatória para os seguintes
navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte de navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

A zona de praticagem obrigatória tem como limites o paralelo de 24°00,55�S, na
baía de Santos, e qualquer local de atracação ou desatracação, excetuado o fundeadouro
nº 4.

Os navios cuja praticagem é obrigatória podem receber e desembarcar o prático:

– no ponto de coordenadas 24°00,55�S – 046°20,20�W, assinalado na carta;
– no canal balizado, na altura do paralelo de 24°00,55�S, quando solicitado pelo

prático e com o navio em movimento; ou
– no fundeadouro, quando for solicitado o embarque do prático com o navio

fundeado.

Em qualquer situação, mesmo em condições adversas de tempo, nenhuma embar-
cação pode navegar sem prático dentro do canal balizado, ao norte do local de embarque
e desembarque obrigatório de prático. Se na saída do navio não for possível o desembar-
que do prático, ele deverá seguir viagem até o próximo porto.

A solicitação de prático deve ser feita com antecedência mínima de 2 horas da
hora de chegada ou da atracação, por meio da estação costeira Santos Rádio (PPS) ou
diretamente à Praticagem, pelo canal 16 VHF ou por telefone.

A praticagem é exercida pela empresa “Práticos–Serviços de Praticagem do Porto
de Santos e Baixada Santista Ltda”, que fica na Avenida Almirante Saldanha da Gama

(Folheto nº 16/07)
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64, Ponta da Praia, Santos, telefones (13) 3269-4050/4045 e (13) 3261-4582; fac-símile
(13) 3261-5098; e-mail secretaria@santospilots.com.br; e escuta permanente em radiotele-
fonia VHF, chamada pelo canal 16 e operação no canal 11.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:

– na demanda dos fundeadouros e ao chegar à baía ou dela sair, os navegantes
devem ter atenção ao grande número de navios em trânsito ou fundeados; ao
grande número de veleiros e embarcações de recreio navegando na baía de San-
tos e suas proximidades; e às freqüentes realizações de eventos náutico-espor-
tivos;

– no tráfego entre os fundeadouros e o porto ou terminais deve ser dada especial
atenção ao grande número de pequenas embarcações em movimento, em todo o
estuário, de dia e de noite;

– todas as embarcações de arqueação bruta igual ou superior a 20, exceto as de
pesca, esporte, recreio e interior de porto, devem obrigatoriamente fornecer
seus dados de identificação à estação de rádio PWS-88, nas seguintes situações:

– logo após fundear em qualquer fundeadouro ou dele suspender;

– ao ter a ilha das Palmas pelo través, na demanda do porto;

– logo após atracar ou mudar de atracação; e

– ao iniciar a manobra de desatracar ou suspender, na saída do porto;

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar nos canais de acesso e atracar ao porto e aos
terminais de Santos e Cubatão são estabelecidos pela administração do res-
pectivo porto ou terminal, que é a responsável por sua divulgação aos navegantes;

– o emprego de rebocadores é obrigatório nas manobras de atracação, desatracação
e movimentação no porto e nos terminais de Santos e Cubatão (Cosipa e Ultra-
fértil);

– no período noturno não são permitidas as manobras de atracação, desatracação,
movimento ao largo e reboque de embarcações que não possam dispor de seus
sistemas de propulsão e/ou governo;

– nas movimentações, o ferro (âncora) deve ser mantido acima da linha de flutua-
ção;

– as manobras necessárias à atracação podem ser realizadas ao largo do local de
atracação, observadas as restrições indicadas na carta;

– os navios atracados não podem manter as escadas de portaló e de quebra-peito
do bordo do mar arriadas. A escada de portaló do bordo do mar deve permanecer
rebatida em seu berço e a do bordo do cais deve dispor de rede de proteção;

– os navios fundeados podem manter uma escada de portaló arriada, no período
entre o nascer e o pôr-do-sol. Fora deste período a escada só pode ser arriada
quando necessário;

– os navios fundeados ou atracados devem recolher o lixo em recipientes adequados
e providos de tampa, até sua retirada de bordo. Não é permitido o uso de depósi-
tos de lixo, sacos plásticos ou outros recipientes dependurados fora da borda;

– é proibido o esgoto de porões ou tanques que contenham produtos químicos,
óleo ou substâncias poluentes;

(Folheto nº 16/07)
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Carta 1700

A costa entre os portos de Santos e Paranaguá é geralmente baixa, apresentando
extensas praias com algumas montanhas no interior, entre 5M e 12 M da costa. As
poucas elevações existentes entre estas montanhas e a costa podem parecer ilhas,
quando vistas de grande distância.

PONTOS CARACTERÍSTICOS
Carta 1700

Ilha Queimada Grande (24°29�S – 046°41�W) – Com pouca vegetação e rochosa,
com 190m de altitude. Sua parte mais elevada fica na ponta sul, tem forma arredondada
e apresenta dois picos bem visíveis do sul e do sueste. No extremo norte da ilha fica o
farol Queimada Grande (3500), uma torre quadrangular de concreto armado, branca,
com 10m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 83m com alcance de 23M e
setor de visibilidade de 323° (014° a 337°).

Ilha Queimada Pequena – 9,5M a NW da ilha Queimada Grande, tem forma
cônica e altitude de 67m. É muito arborizada, sendo visível a 20M. À sua volta há inúmeras
pedras submersas.

Ilha do Guaraú – 9,8M a W da ilha Queimada Pequena e 1,5M distante da costa,
também apresenta a forma cônica e tem 65m de altitude. Na sua parte oeste está
localizado o farol Guaraú (3496), uma torre cilíndrica de fibra de vidro, branca, com
7m de altura, luzes de lampejos branco e encarnado na altitude de 67m com alcances de
14M (luz branca) e 11M (luz encarnada) e setores de visibilidade de 154° (206° a 000°)
para a luz branca e de 206° (000° a 206°) para a luz encarnada. Na costa a oeste da ilha
do Guaraú destacam-se várias elevações entre as embocaduras dos rios Peruíbe, Guaraú
e Comprido.

Cartas 1702 e 1703

Mar Pequeno – Estreito braço de mar que separa a ilha Comprida do continente,
com extensão de 40M, profundidades entre 3m e 15m e duas barras: a de Icapara, ao
norte, e a de Cananéia, ao sul; na de Icapara está situado o farol Icapara (3502), uma
armação quadrangular metálica, branca, com placa de visibilidade, 10m de altura e luz
de lampejo longo branco na altitude de 73m com alcance de 19M. As duas barras
apresentam bancos que mudam de posição, só devendo ser demandadas por pequenas
embarcações e com perfeito conhecimento local. No Mar Pequeno estão localizadas as
cidades de Iguape, próxima à barra de Icapara, e Cananéia, próxima à barra de
Cananéia. Ambas as cidades dispõem de atracadouros para pequenas embarcações,
geralmente barcos de pesca, não havendo portos organizados.

Cartas 1703 e 1700

Ilha de Bom Abrigo (25°07,5�S – 047°51,5�W) – Rochosa, com vegetação densa e
duas elevações; na de sudoeste está localizado o farol Bom Abrigo (3508), uma torre
octogonal de alvenaria, branca, com 16m de altura e luzes alternadas de 2 lampejos
brancos e 1 encarnado na altitude de 146m com alcances de 28M (luz branca) e 23M (luz
encarnada) (vista IV-1).
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Ilha do Cardoso – 2,5M a W da ilha de Bom Abrigo, caracterizada por inúmeros
picos, os dois mais elevados com 890m de altitude, e separada do continente pela baía
do Trapandé, ao norte, e pelo canal do Ararapira, a oeste. Este canal é estreito e
pouco profundo, só devendo ser demandado por pequenas embarcações e com perfeito
conhecimento local (vista IV-1).

Ilha do Castilho – 10M a SSW da ilha de Bom Abrigo e 4M distante da costa,
pequena e baixa (46m de altitude), com encostas escarpadas e caracterizada por um
terreno pedregoso, com pontas que lhe dão a aparência de um castelo (vista IV-2).

Carta 23300
Ilha da Figueira – 6,5M a SW da ilha do Castilho, bem mais elevada que esta

(95m de altitude), rochosa, sem vegetação e com encostas escarpadas (vista IV-3).

Cartas 1821 e 1820
Ilha do Mel (25°32�S – 048°18�W) – Na entrada da baía de Paranaguá, constituída

por duas partes com topografias  bem  distintas, unidas por um istmo: a parte norte,
baixa, com vegetação uniforme e linha da costa formada de praias; a parte sudeste, com
vários morros, entre os quais a linha da costa também é formada de praias. Na ponta
das Conchas, extremo leste da ilha e dominada por um morro de formato cônico, está
localizado o farol Conchas (3512), uma torre troncônica metálica, branca, com 18m de
altura, luz de lampejo branco na altitude de 67m com alcance de 25M e setor de
visibilidade de 218,5° (146° a 004,5°). Na ponta Cassual, extremo norte da ilha, está si-
tuado o radiofarol Paranaguá, com funcionamento contínuo na freqüência de 320 kHz
e sinal NX em código Morse com alcance de 300M. A ilha do Mel divide a entrada da
baía de Paranaguá em duas barras (vista IV-4).

Cartas 1821 e 1822
Baía de Paranaguá. Portos de Paranaguá e Antonina – Ver a página 137.

Cartas 1820 e 23300
Morro Grande (25°38�S – 048°41�W) – Ponto culminante da serra da Prata, tem

1.447m de altitude e está 13M a oeste da linha da costa. É o primeiro ponto que aparece
para o navegante que demanda a baía de Paranaguá, procedendo de alto-mar.

Cartas 1803, 1830 e 1820
Ponta de Caiobá (25°51�S – 048°32�W) – Elevação com a altitude de 105m no

extremo norte da  entrada da baía de Guaratuba, onde está localizado o farol Caiobá
(3692), uma armação tronco piramidal quadrangular metálica, branca, com 9m de altura,
luz de lampejo branco na altitude de 27m com alcance de 15M e setor de visibilidade de
135° (225° a 000°). 0,42M a NNW do farol há uma antena com luz rápida branca particular
na altitude de 52m com alcance de 5M.

PERIGOS AO LARGO
Carta 1711
Nas proximidades do porto de Santos há inúmeras pedras isoladas descobertas ou

submersas:
– em distâncias inferiores a 2,6M do farol Laje de Santos (24°19,2�S – 046°10,9�W)

e 1,5M do farol Queimada Grande (24°28,7�S – 046°40,9�W);
– na laje Pedro II (24°15,9�S – 046°32,5�W); e
– no parcel dos Reis (24°20,6�S – 046°36,4�W).
Nas áreas de profundidades entre 10m e 50m deve ser evitada a navegação nas

proximidades dos seguintes perigos.

Carta 1700
Parcel da Conceição – Com  menor profundidade conhecida de 4m na marcação

331° e distância de 12,5M do farol Queimada Grande.
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Laje Noite Escura – Na profundidade de 11m, marcação 309° e distância de 9M
do farol Queimada Grande, nas proximidades da ilha Queimada Pequena.

Parcel do Una – Na profundidade de 5,8m, marcação 260° e distância de 20,5M
do farol Queimada Grande.

Casco soçobrado – Na posição aproximada de 24°42,1�S – 046°52,5�W.

Cartas 1703 e 1700

Ilhota – Com pedras submersas e à flor d’água à volta, na marcação 174° e
distância de 0,5M do farol Bom Abrigo.

Carta 1820

Ilhas Currais – Com 22m de altitude e pedras descobertas e submersas à volta,
na marcação 053° e distância de 11,7M do farol Caiobá (25°51,2�S – 048°32,1�W) (vista
IV-5). Nas proximidades destas ilhas há três obstruções, constituídas por unidades de
aquacultura, com recifes artificiais.

Ilhas Itacolomis – Com 6m de altitude e pedras submersas à volta, na marcação
085° e distância de 7M do farol Caiobá (vista IV-5). Ao norte destas ilhas há uma
obstrução, constituída por unidade de aquacultura, com recifes artificiais.

Cartas 1700 e 1820

Nas áreas de profundidades abaixo de 10m, cuja isóbata está muito próxima da
costa, há várias pedras isoladas, submersas ou descobertas, e o mar arrebenta com
freqüência, principalmente nos bancos das barras das baías e nas embocaduras dos rios.

FUNDEADOUROS
Somente em duas áreas ao longo da costa há possibilidade de fundeio com algum

abrigo:

Carta 1700 (Plano A)

– a noroeste da ilha do Guaraú, com  profundidades de 7m a 9m, fundo de areia; e

Carta 1703

– a noroeste da ilha de Bom Abrigo, com profundidades de 5m a 9m, fundo de
areia, abrigado dos ventos Leste e Sul e muito utilizado por barcos de pesca.

BAÍA DE PARANAGUÁ. PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Cartas 1821, 1822 e 1820

A baía de Paranaguá, por onde se dá o acesso ao porto e aos terminais de Paranaguá,
é formada por um braço de mar que avança 23M na direção E–W, desde a costa até a
cidade de Antonina, com larguras de 1M a 2M e onde deságuam vários rios. Sua barra
fica entre a ponta Inácio Dias, na ilha do Superagui, ao norte, e o pontal do Paraná, ao
sul, com a ilha do Mel entre eles formando dois canais: o canal Sueste e o canal da
Galheta. Suas margens  são geralmente baixas, com mangues, e no seu interior há
inúmeras ilhas. 12M a W da barra, na margem sul da baía, está localizada a cidade de
Paranaguá, cujo porto é considerado um dos mais importantes do país. A cidade de
Antonina, no extremo oeste da baía, também dispõe de um pequeno porto, denominado
Barão de Tefé.

A baía de Paranaguá abriga ainda um cais de inflamáveis da Petrobras e os terminais
da Cattalini, de gráneis líquidos; da Fospar/TGPAX, de granéis sólidos; da ponta do
Félix, de carga frigorificada e carga geral; e da Matarazzo (desativado).
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RECONHECIMENTO E DEMANDA

Cartas 1820, 1700 e 23300

O navegante que demanda a baía de Paranaguá procedendo de alto-mar deve ter
atenção à característica da costa nas proximidades da barra, que é baixa, com algumas
montanhas no interior, entre 6M e 15M da costa. De 15M ao largo da barra aparecem os
morros das ilhas do Superagui e do Mel, todos como pequenas ilhas no horizonte, e a
ilha da Galheta. À noite, a luz do farol Conchas deve aparecer a 25M da barra.

Navegando em derrota costeira e procedendo do Norte, inicialmente deve reconhe-
cer a ilha de Bom Abrigo, tendo a oeste os inúmeros picos da ilha do Cardoso; depois as
ilhas do Castilho e da Figueira e finalmente os pontos da barra já mencionados para
quem vem de alto-mar. Procedendo do Sul, deve identificar a ponta de Caiobá, depois
as ilhas Itacolomis e Currais e finalmente os pontos da barra.

À noite, os únicos auxílios à navegação  são os faróis Bom Abrigo, para quem vem
do Norte, e Caiobá, para quem procede do Sul, até atingir os alcances do farol Conchas
e do racon do farolete Caraguatá; vindo do Sul, as ilhas Itacolomis e Currais devem
ficar por bombordo, para não ter a luz do farol Conchas encoberta pelos morros da ilha
do Mel que ficam ao sul do farol.

Em qualquer situação, o radiofarol Paranaguá (NX) é um importante auxílio na
aterragem e a navegação pelo radar deve levar em consideração que a costa ao norte e
ao sul da barra da baía de Paranaguá é muito baixa e que as elevações existentes estão
localizadas no interior.

Cartas 1821 e 1820

Reconhecidos os pontos característicos da barra, a demanda do local de embarque
de prático para os portos e terminais da baía de Paranaguá não apresenta dificuldades.

Cartas 1821 e 1822

O acesso aos portos e terminais, da barra até a ilha das Cobras, pode ser feito por
dois canais: o canal da Galheta, que é o usado normalmente, e o canal Sueste. Embora
haja um terceiro canal, o canal Norte, este só pode ser demandado por pequenas
embarcações e com tempo bom.

O canal da Galheta, com uma extensão de 12M e largura mínima de 200m, começa
no alinhamento do par de bóias luminosas nºs 1–2, passa entre as ilhas do Mel e da
Galheta e termina ao sul da ilha das Cobras, nas proximidades do par de bóias luminosas
nºs 23–24. Tem seu trecho inicial mais crítico (área externa), entre os pares de bóias
luminosas nºs 1–2 e 5–6, com profundidades variando entre 12,0m e 14,9m. A partir do
par de bóias nºs 5–6, até a ponta da Cruz, o canal balizado é dragado a 12m (2003).

O canal Sueste não é dragado e tem a profundidade mínima de 9m. Começa no
paralelo de 23°35�S, passa entre as ilhas das Peças e do Mel, continua para oeste,
contornando a parte norte da ilha do Mel, e termina ao sul da ilha das Cobras. Este
canal só deve ser navegado por navios de pequeno porte, calado até 6,1m (20 pés) e
somente com autorização da Autoridade Portuária.

As informações sobre o calado máximo dos navios variam em função das dragagens
e podem ser obtidas por meio das Normas de Tráfego Marítimo e Permanência dos
Portos de Paranaguá e Antonina, no endereço eletrônico portos@pr.gov.br.

Carta 1822

A área em frente ao cais do porto de Paranaguá, denominada bacia de evolução,
com a largura de 700m, é destinada às manobras dos navios que operam no porto e no
cais de inflamáveis. Ela tem 3 seções dragadas a profundidades que variam de 9,7m
(2003) a 11,5m (2003).
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Como as profundidades do canal dragado, desde a barra até o porto de Paranaguá,
e da bacia de evolução sofrem alterações por assoreamento, é importante observar as
informações sobre as profundidades existentes, que são divulgadas por aviso temporário
(T) ou preliminar (P), no folheto quinzenal “Avisos aos Navegantes”, publicado pelo
CHM.

A demanda do terminal da ponta do Félix, a partir de Paranaguá, é feita por um
canal, com profundidades variando entre 6,1m e 8m e balizamento luminoso lateral, até
a bacia de manobra do terminal.

A demanda do porto de Antonina, a partir do terminal da ponta do Félix, é feita
por um canal que só deve ser navegado no período diurno e com boa visibilidade.

Cartas 1821 e 1822
No porto de Paranaguá, o canal da Cotinga e o rio Itiberê têm um balizamento

cego e luminoso, para o acesso de embarcações de pequeno porte, com o calado máximo
de 5m (16,4 pés), até a altura da Capitania dos Portos. Normalmente este trecho é
utilizado por embarcações de esporte e recreio que demandam as marinas localizadas
no rio Itiberê.

PONTOS CARACTERÍSTICOS
Os seguintes pontos característicos, descritos no sentido da barra para oeste,

auxiliam a navegação e o fundeio na baía de Paranaguá.

Carta 1821

Farolete Caraguatá (25°34,38�S – 049°19,23�W) (3550) – Na margem oeste do
extremo sul da ilha do Mel, uma torre quadrangular de alvenaria, branca com faixa
horizontal central encarnada, tendo 10m de altura, luz de lampejo longo branco na
altitude de 43m com alcance de 8M e racon código Morse C com alcance de 25M.

Ilha das Cobras – 7,8M a NW do farolete Caraguatá, tem duas pequenas elevações
com altitudes de 55m (a da parte norte) e de 51m (a da parte sul). No seu extremo sul
está localizado o farolete Ilha das Cobras (3652), uma torre tronco piramidal
quadrangular de concreto armado, branca, com 6m de altura e luz de lampejo branco na
altitude de 11m com alcance de 7M.

Morro da Cotinga – 2,7M a WSW da ilha das Cobras e no extremo norte da ilha
da Cotinga, tem duas elevações com altitudes de 156m (a do lado leste) e 128m (a do
lado oeste) e prolonga-se para NW, formando a ponta da Cruz. 0,05M ao N desta
ponta destaca-se, isolado no mar, o farolete Ponta da Cruz (3656), um tubo metálico
com alhetas de visibilidade, sobre pilar de concreto armado, branco, com 2m de altura e
luz de lampejo branco na altitude de 6m com alcance de 8M.

PERIGOS

Carta 1821

Na barra da baía de Paranaguá  há muitos bancos e pedras  submersas ou
descobertas, nas áreas de profundidades abaixo de 10m. A navegação  nestas áreas só
deve ser feita pelo canal da Galheta, preferencialmente, ou Sueste, como alternativa.

O canal da Galheta foi dragado sobre o banco da Galheta, sendo as profundidades
fora de suas margens abaixo de 5m. A navegação no trecho entre os pares de bóias
nºs 1–2 e 5–6 é crítica, havendo correntes transversais ao canal e efeitos espúrios, devido
às ações conjugadas do vento e da maré, e ao assoreamento.

O canal Sueste também passa entre alguns bancos e o trecho próximo à fortaleza
N.S. dos Prazeres, na ilha do Mel, tem muitas pedras submersas junto às margens.

O canal Norte só pode ser demandado por pequenas embarcações, devendo o
navegante ter perfeito conhecimento local.

BAÍA  DE  PARANAGUÁ.  PORTOS  DE  PARANAGUÁ  E  ANTONINA
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Com ventos fortes, o mar sobre os bancos da barra arrebenta fortemente, tornando
a navegação impraticável em todos os canais.

Carta 1821

Da ilha da Galheta para oeste, até o porto de Paranaguá, nas áreas de profun-
didades acima de 10m deve haver atenção aos seguintes perigos, localizados próximos
das áreas usuais de navegação e fundeio.

Pedra – Na profundidade de 8,3m, marcação 150° e distância de 0,45M do farolete
Caraguatá, junto à margem de boreste do canal dragado, entre as bóias luminosas
nºs 7 e 9.

Carta 1822

Pedras – Nas profundidades de 7,3m, 8,2m e 10,5m, com a menor profundidade na
marcação 292° e distância de 0,42M do farolete Ponta da Cruz, balizadas pela bóia
luminosa nº 30, no limite norte, e por bóia luminosa cardinal sul, no limite sul.

Pedras – Com menor profundidade de 8,8m na marcação 297° e  distância de
0,53M do farolete Ponta da Cruz, tendo seus limites leste e sul balizados pelas bóias
luminosas nºs 29 e 31.

Pedra da Palangana – Com menor profundidade de 3,4m na marcação 300° e
distância de 0,78M do farolete Ponta da Cruz, balizada no limite norte por bóia luminosa
de bombordo e no limite sul por bóia luminosa cardinal leste.

Pedras do Mero – Com menor profundidade de 3m na marcação 322° e distância
de 1,17M do farolete Ponta da Cruz, havendo outras pedras isoladas a ENE e SSW, nas
profundidades de 7m e 6,7m, respectivamente.

Pedra – Na profundidade de 7,0m, marcação 300° e distância de 1,07M do farolete
Ponta da Cruz, balizada por bóia luminosa de perigo isolado.

Pedras do Bengo – Com menor profundidade de 5,4m na marcação 284° e
distância de 1,40M do farolete Ponta da Cruz, balizadas pela bóia luminosa nº 33.

Carta 1822

Do porto de Paranaguá ao terminal da ponta do Félix existe um canal balizado
com bóias luminosas de boreste e bombordo, com profundidades entre 7m e 8m.

O trecho entre a ponta do Félix e Antonina é muito raso, permitindo a navegação,
após o terminal da ponta do Félix, apenas por um estreito e sinuoso canal. Neste trecho
há muitas pedras submersas oferecendo perigo à navegação, algumas sinalizadas com
balizamento cego. Ele só deve ser demandado com perfeito conhecimento local.

FUNDEADOUROS

Carta 1820
Na barra da baía de Paranaguá, o fundeadouro para navios que aguardam a entrada

na baía é delimitado por uma área retangular representada na carta e denominada
Área 12. Este fundeadouro é desabrigado de todos os ventos e vagas.

Cartas 1821 e 1822

Dentro da baía, os fundeadouros para navios que aguardam atracação aos portos
de Paranaguá e Antonina e aos terminais, ou estão em situações especiais, são separados
por áreas numeradas, especificadas a seguir, em função do tipo, comprimento e calado
ou situação do navio, e delimitadas nas cartas por linha de limite marítimo em geral.

Ao fundear nas áreas autorizadas deve haver a precaução de observar o calado
atual do navio, em relação às profundidades indicadas na carta, e de deixar a lazeira
necessária para o giro dos demais navios fundeados.
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As manobras nas áreas de fundeio são monitoradas pela Autoridade Portuária
(APPA). A área em que o navio fundeará e as mudanças de fundeadouro ou do local de
fundeio em uma mesma área são estabelecidas pela APPA.

Carta 1822
Áreas 1 e 2A – exclusivas para barcaças.

Área 2 – provisoriamente, para navios em uma das seguintes situações ou com-
primentos, com a prioridade para fundeio na mesma ordem em que estão relacionados:

1 – navios de comprimento até 210m e calado até 11,28m (37pés);
2 – navios operando para o porto de Antonina; e
3 – navios que precisam ser reabastecidos de óleo combustível e/ou lubri-

ficante para consumo próprio.

Tem profundidades de 7m a 14m.

O local de fundeio será estabelecido em função das profundidades na área de giro
do navio.

Área 3 – para navios de comprimento inferior a 180m e calado até 7,01m (23 pés).

Tem profundidades de 6m a 10m.

Área  4 – para navios de comprimento inferior a 180m e calado até 7,01m (23 pés).

Tem profundidades de 7m a 11m.

Carta 1821

Área 5 – para navios a serem submetidos a visitas das autoridades da vigilância
sanitária e outras, quando as condições do navio assim o recomendarem. Comprimento
máximo de 210m e calado até 11,28m (37 pés).

Tem profundidades de 10m a 12m.

Cartas 1821 e 1822

Área 6 – para navios de comprimento superior a 180m e calado até 13,11m (43 pés)
no setor oeste do fundeadouro, que necessitam ser reabastecidos de óleo combustível
e/ou lubrificante para consumo próprio ou aliviando a carga para demandar o fun-
deadouro nº 2. No setor leste desta área o calado máximo é de 11,28m (37 pés);

– para navios de calado superior a 10,67m (35 pés), até 11,28m (37 pés),
realizando transbordo de carga para barcaças; e

– para navios de calado superior a 10,67m (35 pés), até 11,28m (37 pés),
aguardando atracação ao Fospar.

Tem profundidades de 10m a 17m.

Carta 1821
Área 7 – para navios de calado até 10,06m (33 pés), em uma das situações ou dos

tipos e tamanhos abaixo mencionados, observada a prioridade para fundeio na mesma
ordem em que estão relacionados:

1 – navios de qualquer tamanho em quarentena;
2 – navios de qualquer tamanho operando com explosivos;
3 – navios que precisam ser reabastecidos de óleo combustível e/ou lubri-

ficante para consumo próprio; e
4 – navios com mais de 180m de comprimento.

Tem profundidades de 9m a 11m.
Área 8  – para navios de comprimento superior a 180m e calado até 8,23m (27 pés).
Tem profundidades de 9m a 12m.
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Área 9 – para navios de comprimento superior a 180m e calado até 10,06m (33 pés).

Tem profundidades de 9m a 12m.

Área 10 – para fundeio e atracação de barcaças utilizadas no transporte de
estruturas de plataformas “offshore” e navios de calado até 9,14m (30 pés).

Área 11 – para navios de qualquer comprimento e calado até 9,14m (30 pés)
aguardando atracação, ou melhoria das condições meteorológicas para demandar a barra,
ou em reparos de emergência.

Área 12 – ver a página 140.

Cartas 1821 e 1822

Áreas para embarcações de esporte e recreio – estas embarcações devem fundear
preferencialmente nas proximidades da foz do rio Itiberê ou na ponta da Cotinga, nas
proximidades do antigo cais da Tenenge.

FUNDEIO PROIBIDO
Cartas 1821 e 1822

É proibido fundear fora dos fundeadouros demarcados nas cartas, sem prévia
autorização da Autoridade Portuária (APPA).

VENTOS
O vento predominante é o Leste, com freqüência média mensal de 13%, de maio a

julho, a 24% em novembro; depois os Sueste e Sul, com freqüência média nos meses de
setembro a fevereiro variando de 10% a 13%, e o Oeste, soprando com freqüência de
10% a 12%, de março a julho.

Em todos os meses, os períodos de calmaria variam de 32%, em novembro, a 53%
em julho.

A velocidade média mensal  dos ventos predominantes varia de 4,6 nós, em julho,
a 6,4 nós em dezembro e janeiro.

Com ventos fortes as barras da baía de Paranaguá ficam impraticáveis e a navegação
no canal da Galheta (área crítica) é proibida temporariamente pela Autoridade Marítima.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ
Cartas 1821 e 1822

A maré tem característica de desigualdades diurnas. Seu nível médio fica 0,8m
acima do nível de redução das cartas na barra (canal da Galheta), 1,0m no porto de
Paranaguá e 1,1m no terminal da ponta do Félix e no porto de Antonina.

A corrente de maré é mais intensa na vazante. Nas vazantes de sizígia pode atingir
4 nós na barra e 2,4 nós nos portos de Paranaguá e Antonina.

PRATICAGEM
Cartas 1821 e 1822

A praticagem nos portos e terminais da baía de Paranaguá é obrigatória para os
seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte  do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.
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A zona de praticagem obrigatória tem como limites o local de embarque e de-
sembarque de prático assinalado na carta 1821, demandando os portos e terminais pelo
canal Sueste ou da Galheta, e o de atracação ou desatracação.

A solicitação de prático pode ser feita por meio do agente, com o mínimo de 4
horas de antecedência da hora de chegada ou saída do navio.

A hora de chegada ao local de  embarque de prático deve ser comunicada à Pra-
ticagem, por meio da estação costeira Paranaguá Rádio, canal 16 VHF, com 2 horas de
antecedência, ou à própria Praticagem, pelo canal 12.

A “Paranaguá Pilots – Serviços de Praticagem Ltda.” fica na Rua Benjamim Cons-
tant, 111, Paranaguá, CEP 83 203-190; telefone (41) 3422-4711; fac-símile (41) 3423-1414;
e-mail praticagem@paranaguapilots.com.br; e opera com radiotelefonia em VHF, nos
canais 12 e 16.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar nos canais de acesso e atracar aos portos e
terminais da baía de Paranaguá são estabelecidos pela administração do respe-
ctivo porto ou terminal, que é a responsável por sua divulgação aos navegantes;

– os limites máximos permitidos de porte bruto, comprimento e boca dos navios
são os seguintes: no porto de Paranaguá, porte bruto de 175.000t, comprimento
de 320m e boca de 45m; no cais de inflamáveis externo, porte bruto de 110.000t,
comprimento de 210m e boca de 33m; no cais de inflamáveis interno, porte bruto
de 80.000t, comprimento de 200m e boca de 28m; no píer da Cattalini externo,
porte bruto de 130.000t, comprimento de 235m e boca de 40m; no píer da Cattalini
interno, porte bruto de 60.000t, comprimento de 190m e boca de 27m; no píer da
Fospar externo, porte bruto de 150.000t, comprimento de 250m e boca de 33m;
no píer da Fospar interno, porte bruto de 60.000t, comprimento de 200m e boca
de 27m; no terminal da ponta do Félix, porte bruto de 40.000t, comprimento de
200m e boca de 33m; e no porto de Antonina, porte bruto de 15.000t, comprimento
de 158m e boca de 20m.

– no trecho crítico do canal da Galheta, entre os pares de bóias nºs 1–2 e 5–6, os
navios de calado acima de 11,89m (39 pés) só podem trafegar no período diurno;

– a velocidade máxima permitida na área externa do canal da Galheta é de 14 nós
e na área interna é de 8 nós;

– o cruzamento ou ultrapassagem no canal de acesso não é permitido no trecho
entre os alinhamentos dos pares de bóias nºs 1–2 e 5–6 e no trecho entre as bóias
nºs 29, 30 e 31. Nos demais trechos os navios com calado compatível com as
profundidades poderão navegar fora do canal balizado, quando julgado aceitável
pela Praticagem;

– a área entre as bóias nºs 29, 30 e 31 deve ser navegada preferencialmente por
navios de porte bruto superior a 50.000t. A área mais ao norte, entre as bóias
cardinais leste e oeste, pode ser utilizada por navios de porte bruto até 50.000t;

– as embarcações rebocadas só podem demandar o canal da Galheta com prévia
autorização da Autoridade Portuária e da Autoridade Marítima;

– a área de manobra para atracação e desatracação no porto de Paranaguá tem a
largura aproximada de 500m, em toda a extensão do cais;

45
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– os calados máximos autorizados para atracação são os seguintes: berço 201, entre
os cabeços 5 e 12, 11,28m (37 pés) com a utilização de separador e 10,67m (35
pés) sem separador; berços 202/203, entre os cabeços 12 e 20, 10,67m (35 pés);
berço 204, entre os cabeços 20 e 26, 10,67m (35 pés); berço 205, entre os cabeços
26 e 31, 10,05 (33 pés); berços 206/207, entre os cabeços 31 e 39, 10,05m (33 pés)
com separador e 8,53 (28 pés) sem separador; berço 208, entre os cabeços 39 e
44, 8,53m (28 pés); berços 209/210, entre os cabeços 44 e 54, 10,67m (35 pés);
berço 211, entre os cabeços 54 e 61, 10,67m (35 pés); berço 212, entre os cabeços
61 e 71, 12,00m (39,4 pés) com separador e 11,28m (37 pés) sem separador; berço
213, entre os cabeços 71 e 81, 12,10m (39,7 pés) com separador e 11,28m (37 pés)
sem separador; berço 214, entre os cabeços 81 e 92, 12,10m (39,7 pés) com ou
sem separador; berço 215, entre os cabeços 92 e 107, 12,00m (39,4 pés) com ou
sem separador; berço 216, entre os cabeços 107 e 116, 11,00m (36 pés) com ou
sem separador; berço 217 (dolfins), 9,5m (31 pés); no cais de inflamáveis da
Petrobras, 11,58m (38 pés) no berço externo e 10,06m (33 pés) no berço interno;
no píer da Cattalini, 11,89m (39 pés) no berço externo e 7,01m (23 pés) no berço
interno; no píer da Fospar, 12,80m (42 pés) no berço externo e 9,14m (30 pés) no
berço interno; e no terminal da ponta do Félix, 10,06m (33 pés);

– para a operação no terminal da ponta do Félix são proibidas: no canal de acesso,
a navegação no período diurno, para navios de comprimento superior a 200m, e
a navegação no período noturno, para navios de comprimento superior a 160m;
a atracação no período noturno, para navios que assumam posição com o bico de
proa e o espelho de popa fora da projeção dos limites laterais do cais do terminal;

– as manobras de atracação, desatracação, mudança de berço e mudança de bordo,
em qualquer situação da maré, são condicionadas à lâmina d’água abaixo da
quilha e são determinadas pela Autoridade Portuária, de acordo com as horas e
as alturas da maré no porto e na barra de Paranaguá. A definição da manobra do
navio desatracar e demandar a barra, ou de fundear, será informada, com a
devida antecedência, pela Autoridade Portuária;

– ao longo dos berços do porto de Paranaguá, com exceção do berço nº 208, é per-
mitido o emprego de empurrador lateral de proa ou popa (bow/stern thruster);

– nos berços do corredor de exportação (212, 213 e 214), as manobras de desa-
tracação devem ser efetuadas com maré de enchente ou até 30 minutos depois
da preamar;

– no berço interno do cais de inflamáveis, a manobra só deve ser executada na
maré de vazante e com pouca intensidade de corrente; e a distância mínima em
que a proa ou popa do navio deve ficar da ponte é de 10m;

– os navios atracados ao cais de inflamáveis, em qualquer berço, podem, em
condições especiais, projetar a proa ou a popa além do limite do cais. A
Autoridade Portuária avaliará cada caso, para autorização;

– o emprego de rebocadores é regulamentado pela APPA, acatadas as sugestões
das “Normas e Procedimentos” da Capitania dos Portos (NPCP). O número
recomendado de rebocadores em cada manobra é estabelecido em função do
porte bruto do navio e da força de tração estática longitudinal dos rebocadores
(bollard pull). A critério da Autoridade Portuária, o número recomendado pode
ser alterado, à vista, em especial, dos recursos do navio a ser manobrado (bow/
stern thruster) e das condições físicas do berços de atracação;

– poderão ser colocados flutuantes separadores ao longo dos berços, por con-
veniência da APPA ou por solicitação do comandante do navio;

– os navios atracados não podem manter escadas de portaló ou quebra-peito arria-
das no bordo do mar e devem ter este bordo bem iluminado. A responsabilidade
da vigilância é inequívoca do navio;
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FUNDEIO PROIBIDO

Carta 1908

É proibido o fundeio de qualquer embarcação no canal de acesso e na área de
manobra em frente ao cais do porto.

VENTOS
Obedecem ao mesmo regime dos ventos da costa (ver a página 181).

Os ventos Nordeste e Leste, quando fortes, provocam ressaca e acarretam proble-
mas aos navios atracados.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Carta 1908

A maré tem característica de desigualdades diurnas, com o nível médio 0,4m acima
do nível de redução da carta.

Não há corrente de maré com valor significativo.

PRATICAGEM

Carta 1908

A praticagem no porto de Imbituba é obrigatória para os seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.

A zona de praticagem obrigatória tem como limites o local de embarque e
desembarque de prático, assinalado na carta, e o de atracação ou desatracação, no cais
do porto.

A solicitação de prático pode ser feita pelo agente do navio, com três horas de
antecedência.

A empresa “Imbituba Pilots Serviços de Praticagem S/C Ltda.” fica na Avenida
Ernani Cotrim, 27, Imbituba, CEP 88.780-000; telefone (48) 3255-1334; e-mail
imbpilots@brturbo.com.br; e tem escuta permanente em radiotelefonia VHF, canal 16.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA
Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às dos RIPEAM e

RTM:

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar nos canais de acesso e atracar ao porto de
Imbituba são estabelecidos pela administração do porto, que é a responsável
por sua divulgação aos navegantes;

– o acesso ao porto é livre, a qualquer hora do dia ou da noite;

– as manobras de entrada e saída, ou de atracação e desatracação, não podem ser
simultâneas;

– a área de manobra para atracação e desatracação fica em frente ao cais do porto;

– o emprego de rebocadores nas manobras é obrigatório, de acordo com as “Normas
e Procedimentos” da Capitania dos Portos de Santa Catarina;
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– em condições adversas de mar os navios devem desatracar e fundear no fundea-
douro interno, mantendo-se sob máquinas. Esta movimentação deve ser comu-
nicada posteriormente à Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna;

– os barcos de pesca ou recreio só devem atracar ao cais ro-ro, e apenas durante o
tempo necessário para reabastecimento rápido; e

– os comandantes dos navios devem tomar conhecimento, por meio de seu repre-
sentante ou agente, de todas as normas baixadas pelas Delegacia da Capitania
dos Portos em Laguna, Administração do Porto, Delegacia da Receita Federal e
Polícia Federal.

POLUIÇÃO
É proibido despejar nas águas do porto de Imbituba, e ter no convés do navio com

risco de cair na água, qualquer tipo de detrito, lixo, óleo ou substância poluente.
Devem ser observadas as normas constantes nos itens “Preservação ambiental”,

“Carga e descarga de petróleo e seus derivados, produtos químicos a granel e gás
liquefeito” e “Mercadorias perigosas” das páginas 27 e 28, para evitar a poluição e
preservar o meio ambiente marinho no porto de Imbituba e suas proximidades.

A coleta de lixo deve ser providenciada pelo agente do navio.
Não há serviço organizado para limpeza de tanque e coleta de lastro sujo. A água

de lastro, desde que não contenha agentes poluentes, pode ser despejada na área de
manobra ou com o navio atracado. A critério da Delegacia da Capitania dos Portos em
Laguna, as águas de baldeação, lavagem de porões e descarga de varredura poderão ser
despejadas fora da enseada, além da ponta do molhe de abrigo.

RECURSOS PORTUÁRIOS
Cais – tem a extensão total de 570m, assim distribuída: berços 1, 2 e 3, com 550m

de comprimento e 9,5m de profundidade, para granéis sólidos e líquidos, carga geral e
contêineres; e berço 4, com 20m de comprimento e 5m de profundidade, para navios ro-
ro (vistas IV-20 e IV-21).

Armazéns e frigoríficos – não há.

Pátios – 1 pátio para carvão, com capacidade para 20.000t; 1 para carga ro-ro, com
área de 10.000m2; e 1 para contêineres, com 25.500m2 pavimentados.

Equipamentos –

Tipo Quantidade Capacidade
Guindaste de pórtico 4 2,5t a 16t
Guindaste sobre rodas 2 10t e 32t
Empilhadeira 5 2t a 4t
Empilhadeira no terminal de 9 2,5t(2), 7t(4),

contêiner 16t(1) e 32t(2)
 Carregador 1 1.500t/h

Caçamba mecânica 12 1,5m3 a 6,3m3
Locomotiva 3 300 cv
Caminhão 3 –
Acidoduto para ácido fosfórico 1 400t/h
Esteira rolante para rocha fosfática 1 –

e carvão
Tubulação para soda cáustica 1 –

Rebocadores – 2 rebocadores com potência de 1.680cv e 2.100cv e força de tração
estática longitudinal de 21,26t e 32,58t, respectivamente.

Cábreas, alvarengas e batelões – não há.
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Telefone – há 1 linha disponível para instalação a bordo.

SUPRIMENTOS

Aguada – há 3 hidrantes para aguada, com vazão de 1t/h.
Energia elétrica – há 6 tomadas para atendimento aos navios com 220V e 380V,

60Hz.
Combustíveis e lubrificantes – há disponibilidade apenas de óleo diesel, com

armazenagem de 90.000 litros.
Gêneros – podem ser obtidos, com alguma facilidade.

REPAROS

Há uma oficina para reparo de embarcações de madeira.

INCÊNDIO

Não há recursos para auxílio no combate a incêndio.

COMUNICAÇÕES

Laguna é ligada às demais cidades do estado por rodovias pavimentadas. Não há
comunicação ferroviária e existe uma pista de pouso, para pequenos aviões.

As distâncias a algumas cidades de Santa Catarina são as seguintes:
Tubarão –   26km
Imbituba –   37km
Criciúma –   93km
Florianópolis – 128km

HOSPITAIS

Hospital de Caridade – Rua Osvaldo Aranha 280, telefone (48) 3646-0522.

AUTORIDADES

Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (Agente da Autoridade Marítima) –
Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles, 72; telefone (48) 3644-0196; fac-símile
(48) 3644-0109/1348/1518; e-mail dellaguna@mar.mil.br.

Administração do Porto de Laguna. Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP) (Autoridade Portuária) – Avenida Getúlio Vargas, 728, Laguna, SC; telefone
(48) 3644-0183.

Agência da Receita Federal – Rua Raulino Horn 177, telefone (48) 3644-0215.

Delegacia de Polícia – Telefone (48) 3644-0469.

FERIADOS MUNICIPAIS
Além dos feriados nacionais relacionados no capítulo II, são feriados na cidade de

Laguna os seguintes dias comemorativos:
2 de fevereiro – Nossa Senhora dos Navegantes;
13 de junho – Santo Antonio, Padroeiro da cidade; e
29 de julho – Fundação da cidade.

TERMINAL DE TRAMANDAÍ (TEDUT)

Carta 2010
O terminal está localizado 3,2M ao sul da cidade de Tramandaí e tem a denominação

de Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (Tedut). Pertence à Petrobras, é por ela
operado e destina-se ao recebimento, armazenagem e transferência de petróleo ou nafta
para a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, Rio Grande do Sul.
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RECONHECIMENTO E DEMANDA

Carta 2010
A costa nas proximidades do terminal é baixa e contínua, formada por extensas

praias ao longo das quais há algumas cidades balneárias, não havendo pontos geográficos
conspícuos que facilitem a aterragem do navio.

Em Tramandaí (ver a página 179) há três caixas-d’água, representadas na carta, e
junto ao terminal fica o farol Tramandaí, sendo estes os únicos auxílios visuais na de-
manda do fundeadouro do terminal. O radiofarol Tramandaí é um valioso auxílio na ater-
ragem, em qualquer situação, e o racon instalado no farol facilita a navegação pelo radar.

As duas monobóias do terminal estão localizadas 2,1M a E e 3,3M a ESE do farol
Tramandaí e exibem luz de balizamento especial.

Na demanda do fundeadouro e das monobóias não há perigos que dificultem a
navegação.

COMUNICAÇÃO DE CHEGADA

A hora da chegada do navio deve ser comunicada com antecedência de 48 horas,
diretamente à Petrobras, por meio de sua estação de rádio PPA-25, ou ao agente, por
meio da estação costeira Rio Rádio (PPR). Qualquer alteração da hora da chegada deve
ser informada com antecedência mínima de 24 horas.

As comunicações com a estação de rádio do terminal são feitas em radiotelefonia
VHF ou SSB, nos seguintes canais ou freqüências:

– em VHF, nos canais 11, 13, 14 e 16; e

– em SSB, nas freqüências de 2.182, 2.815, 4.383,38 e 8.770,8 kHz, para transmissão,
e 2.647,5, 4.078,8 e 8.120,8 kHz para recepção.

Assim que a distância permita o uso do equipamento VHF, o terminal deve ser
chamado no canal 14, para recebimento de instruções.

É importante que a hora de chegada seja informada fazendo referência à hora
usada: local ou HMG.

FUNDEADOUROS

Carta 2010
Há três fundeadouros denominados e delimitados na carta:
A – para os navios que vão operar na monobóia nº 1;
B – para os navios que vão operar na monobóia nº 2; e
C – para os navios em reparo ou aguardando ordens.
Todos são desabrigados dos ventos e vagas de qualquer direção.

RESTRIÇÃO À NAVEGAÇÃO E AO FUNDEIO

Carta 2010
A navegação deve ser evitada na área de restrição delimitada na carta. O fundeio

deve ser evitado na área de oleodutos entre as duas monobóias e a praia.

VENTOS

Obedecem ao mesmo regime dos ventos da costa (ver a página 181).

MARÉ E CORRENTE

Não há maré cíclica ao largo de Tramandaí.

A intensidade e a direção da corrente variam de acordo com a intensidade, a direção
e a duração do vento predominante, alcançando 2 nós ou mais.

20

25

30

35

40

190



197

DH1-III-12

(Folheto nº 16/07)

PORTO  DO  RIO  GRANDE

Corr. 3-07

10

5

15

20

25

30

Nesta área deve haver especial atenção aos seguintes perigos.

Banco Minuano – Com menor profundidade de 13,7m na posição 32°03,8�S –
051°41,2�W.

Cascos soçobrados – Na posição aproximada 32°01,0�S – 051°38,0�W e na posi-
ção 32°03,0�S – 051°43,7�W.

Parcel do Carpinteiro – Com três cabeços: cabeço do Sul, com menor pro-
fundidade de 14,1m; cabeço do Meio, com menor profundidade de 16,5m; e cabeço do
Norte, com menor profundidade de 17,5m. O cabeço do Meio fica na posição 32°15,0�S –
051°46,4�W.

Carta 2101

Do local de embarque de prático até o porto Velho os perigos conhecidos situam-
se fora do canal de acesso, dos fundeadouros e das áreas de manobra.

FUNDEADOUROS

Carta 2101

Os navios que aguardam atracação ou autorização para utilizar os fundeadouros
internos devem fundear fora da barra, nas áreas a leste e a oeste dos molhes do canal de
acesso. Nestas áreas deve haver especial atenção quando sopram ventos frescos, acima
da força 5 na escala Beaufort (17 nós), porque os navios começam a garrar, com risco de
abalroamento e até mesmo de encalhe nas praias, sendo recomendado suspender e
navegar nas proximidades da barra. Na posição 32° 12,48�S – 052° 00,30�W há destro-
ços de ferro de fundear, devendo ser evitado o fundeio nas suas proximidades.

As áreas internas onde os navios podem fundear, em caráter precário, são deter-
minadas pela Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), com as restrições
por ela estabelecidas para cada situação.

FUNDEIO PROIBIDO

Carta 2101

O fundeio é proibido na área militar representada na carta e delimitada pelos
seguintes pontos:

32° 08,23�S – 052° 06,27�W
32° 08,23�S – 052° 06,10�W
32° 08,53�S – 052° 06,03�W
32° 08,53�S – 052° 06,20�W

Continua na página 198

195



ROTEIRO  COSTA  SUL198

DH1-III-12 Corr. 3-07

(Folheto nº 16/07)

196



199

DH1-III-12 Corr. 5-07

PORTO  DO  RIO GRANDE 197

(Folheto nº 16/07)



ROTEIRO  COSTA  SUL200

DH1-III-12 Corr. 5-07

 5

10

15

20

25

30

35

(Folheto nº 16/07)

CABOS E CANALIZAÇÕES SUBMARINOS

Carta 2101

Na área entre o porto Novo e o porto Velho delimitada na carta por linha de limite
de área reservada há cabos e canalizações submarinos. É proibido fundear nesta área
e os navios em movimento devem manter os ferros (âncoras) acima da linha de
flutuação.

ÁREAS DE MANOBRA

Carta 2101

As áreas de manobra para giro dos navios são as seguintes:

– áreas fronteiras aos terminais do Superporto, sem limites de comprimento dos
navios;

– área fronteira ao porto Novo, somente para navios de comprimento até 150m; e

– área fronteira ao porto Velho, somente navios de comprimento até 100m.

VENTOS

Obedecem ao mesmo regime dos ventos da costa (ver a página 181).

A chegada do vento Sudoeste também é previsível, pela elevação acentuada do
nível do mar na barra. Outro prenúncio de vento Sudoeste forte é a brusca mudança
da direção do vento, no sentido anti-horário.

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ

Carta 2101

A maré tem característica de maré mista, com o nível médio 0,2m acima do nível
de redução da carta, sendo fortemente influenciada pela direção, intensidade e duração
do vento.

Com vento Sul a maré costuma encher e represar a água na lagoa dos Patos; com
vento Norte ocorre o contrário.

Nas proximidades dos molhes, com vento Sul a corrente de enchente pode atingir
3 nós; com vento Norte a corrente de vazante pode chegar a 5 nós.

Nas proximidades dos pares de bóias nºs 1–2 e 3–4 do canal de acesso ao porto
Novo, a corrente forte de vazante aproxima o navio das bóias nºs 1 e 3.

PRATICAGEM

Carta 2101

A praticagem no porto e nos terminais do Rio Grande é obrigatória para os se-
guintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que tenha
sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo brasileiro
de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria compatível
com o porte do navio, e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.
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Carta 2140
A lagoa dos Patos está localizada no estado do Rio Grande do Sul, sendo a maior

lagoa do Brasil. Tem como limite sul a barra do Rio Grande (32°10�S – 052°05�W), por
onde se comunica com o oceano Atlântico; estende-se por 130M na direção N–S e termina
na foz do rio Guaíba, seu limite norte. É separada do oceano, em toda a sua extensão,
por uma faixa arenosa, com 6M a 20M de largura. Tem ambas as margens constituídas
de terras baixas e com inúmeras enseadas, cujas pontas avançam para a lagoa e formam
bancos de areia muito dura. Nela deságuam vários arroios e os rios Guaíba e Camaquã.
Comunica-se com a lagoa Mirim através do canal São Gonçalo, em cuja margem norte
fica o porto da cidade de Pelotas. No rio Guaíba,  30M a montante da foz e na margem
esquerda do rio fica o porto da cidade de Porto Alegre, capital do estado.

RECONHECIMENTO E DEMANDA

Cartas 2110 e 2100
O navegante que demanda os portos e terminais da lagoa dos Patos e dos rios

interiores deve proceder como aquele que vai para o porto do Rio Grande, no re-
conhecimento e na demanda da barra deste porto.

Carta 2101
Da barra do porto do Rio Grande até o local de embarque do prático da lagoa dos

Patos (32°03,4�S – 052°03,2�W), o acesso é feito como descrito neste Roteiro para o porto
do Rio Grande.

Carta 2102
Da cidade de São José do Norte (32°00,8�S – 052°02,6�W) até a bóia luminosa Setia

nº 29 (31°53,92�S – 052°08,54�W) a navegação deve ser feita pelo canal natural existente
entre os baixios do Diamante e do Mosquito e a coroa do Pascoinha, de acordo com a
rota aconselhada na carta; e da bóia Setia nº 29 até a bóia luminosa São Gonçalo (Entrada)
(31°48,17�S – 052°10,58�W), pelo canal da Setia, que tem 6,2M de extensão, é dragado na
profundidade de 4,7m (1983), tem 80m de largura e é balizado por bóias cegas de boreste
e bombordo numeradas, com faroletes e bóias luminosas intercalados.

Carta 2104
A bóia luminosa São Gonçalo (Entrada) assinala a bifurcação dos canais de acesso

aos portos de Pelotas, para oeste, e de Porto Alegre, para o norte da lagoa.

O navegante que demanda o porto de Pelotas deve navegar, sucessivamente, nos
canais da Barra, da Foz do São Gonçalo, do Araçá, da Boca do Arroio e do Engenho,
totalizando 8,5M de extensão, todos balizados por bóias cegas de boreste e bombordo
numeradas, com bóias luminosas intercaladas. O canal da Barra é dragado a 2,4m (1983),
com 80m de largura.
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Cartas 2103 e 2105
O navegante que demanda o porto de Porto Alegre deve continuar para o norte,

navegando no canal da Coroa do Meio, dragado a 4,4m (1983), depois no canal natural
entre as coroas do Nascimento e dos Patos, onde um pequeno trecho, o canal do
Nascimento, é dragado a 4,5m (1976), e finalmente no canal da Feitoria, dragado a 4,8m
(1990), até alcançar a região da lagoa onde as profundidades naturais são de 6m a 7m.
Estes três canais também são balizados como os precedentes.

Carta 2140
Da saída do canal da Feitoria, que é assinalada pela bóia luminosa nº 86 (31°40,10�S

– 051°52,10�W), até a foz do rio Guaíba, a navegação ao longo de 95M é feita em pro-
fundidades de 6m a 7m. Neste trecho deve haver especial atenção às extremidades dos
bancos que avançam para a lagoa, em continuação às pontas de suas margens, todas
balizadas por bóias luminosas ou faroletes. Os faróis e faroletes são os únicos pontos
conspícuos para o posicionamento do navio nesta área, que é desprovida de acidentes
naturais notáveis.

Carta 2107
O reconhecimento da foz do rio Guaíba durante o dia é facilitado pelas únicas

elevações existentes nas margens da lagoa dos Patos, que são os morros de Itapuã (166m)
e da Grota (242m), no extremo da margem esquerda da foz, e o morro da Formiga (108m),
no extremo da margem direita, os quais devem ser avistados pela proa do navio; à noite,
a luz do farol Itapuã da Lagoa deve ser reconhecida a 12M da foz, tendo o clarão das
luzes da cidade de Porto Alegre e cidades vizinhas atrás.

Cartas 2107, 2108 e 2109
A demanda do rio Guaíba, até Porto Alegre, é feita por canais que totalizam 29,7M

de extensão, sendo alguns dragados, de 3,2m (1983) a 4,4m (1983), com largura de 85m,
e outros naturais, com menor profundidade de 6m e largura superior a 100m. Os trechos
dragados têm balizamento cego e luminoso, como nos canais existentes na parte sul da
lagoa dos Patos.

PONTOS CARACTERÍSTICOS
Carta 2102
Farolete Balisão nº 18 (4136) (32°00,81�S – 052°03,87�W) – Uma torre quadran-

gular de concreto sobre base quadrangular e estacas de concreto, verde, com 5m de
altura e luz de grupo de 2 lampejos verdes na altitude de 5m com alcance de 5M,
demarcando a margem oeste do canal.

Farolete São José nº 20 (4300) – 1,4M a NNW do farolete Balisão nº 18 tem es-
trutura igual à deste, com 5m de altura e luz de 3 emissões rápidas verdes na altitude
de 5m com alcance de 5M. Também demarca a margem oeste do canal.

Farolete Diamante nº 22 (4308) – 2,2M a NNW do farolete São José nº 20, uma
armação metálica sobre estacas, verde, com luz de lampejo verde na altitude de 6m e
alcance de 9M. Assinala a margem oeste do canal.

Farolete Baleias nº 25 (4316) – 2,9M a NW do farolete Diamante nº 22, uma ar-
mação metálica sobre estacas, encarnada, com luz de lampejo encarnado na altitude de
8m e alcance de 7M. Delimita a margem leste do canal.

Carta 2104
Porto de Pelotas – Ver a página 215.

Carta 2140
Farolete Quilombo (4460) (31°26,46�S – 051°45,50�W) – Uma armação metálica,

sobre estacas, verde, com luz de lampejo verde na altitude de 7m e alcance de 7M.
Sinaliza o extremo norte do banco Quilombo.
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Ponta Bojuru – 17,5M a E do farolete Quilombo, baixa e arenosa, formando uma
enseada com fundeadouro. 1,1M ao N da ponta fica o farolete Bojuru (4464), uma
armação metálica sobre estacas, encarnada, com luz de lampejo encarnado.na altitude
de 8m e alcance de 6M.

Farol Capão da Marca (4472) – 17M a NE da ponta Bojuru, uma torre troncônica
metálica, branca, com 14m de altura e luz de lampejo longo encarnado na altitude de
19m com alcance de 13M.

Ponta Cristóvão Pereira – 15M ao N do farol Capão da Marca, baixa e arenosa,
formando uma enseada com bom fundeadouro. Nela está localizado o farol Cristóvão
Pereira (4480), uma torre quadrangular de alvenaria, branca, com 28m de altura e luz
de lampejo branco na altitude de 30m com alcance de 13M.

Farolete Desertores (4488) – 7,8M a NW da ponta Cristóvão Pereira, uma
armação metálica sobre estacas, verde, com luz de lampejo verde na altitude de 8m e
alcance de 9M. Sinaliza o extremo sueste do banco dos Desertores.

Saco de Tapes – 9M a NNW do farolete Desertores, formado por uma profunda
reentrância da margem oeste da lagoa, na direção N–S, entre o pontal de Santo
Antônio e a ponta Dona Helena. Em sua margem noroeste fica a cidade de Tapes,
onde há um atracadouro para  pequenas embarcações.

Farolete Desertas (4508) – 32,6M a NE do farolete Desertores, uma armação
metálica, verde, com luz de lampejo verde na altitude de 6m e alcance de 9M. Sinaliza o
extremo sul do banco das Desertas.

Cartas 2107 e 2140
Farolete Barba Negra (4512) (30°32,00�S – 051°08,53�W) – Uma armação

metálica, verde, com luz de lampejo verde na altitude de 8m e alcance de 9M. Sinaliza o
extremo sul do banco do Barba Negra, na aproximação da barra do rio Guaíba.

Morro da Formiga – 6,3M ao N do farolete Barba Negra, com 108m de altitude,
caracteriza o extremo sul da margem direita da foz do rio Guaíba, sendo a única elevação
desta margem, na barra.

Morro de Itapuã – 5M a ENE do morro da Formiga, com 166m de altitude,
constitui o extremo sul da margem esquerda da foz do rio Guaíba. No extremo oeste de
suas encostas está localizado o farol Itapuã da Lagoa (4528), uma torre octogonal de
alvenaria cercada de casas, branca, com 13m de altura e luz de lampejo branco na altitude
de 17m com alcance de 12M, que é a principal marca para aterragem na foz do rio Guaíba,
à noite. Ao marcar o farol Itapuã da Lagoa aos 004° na distância de 1,5M o navegante
deve investir o trecho dragado denominado canal do Itapuã, cujo extremo sul é balizado
pela bóia luminosa de boreste nº 1; ao ter o mesmo farol pelo través de boreste deve
investir o trecho dragado denominado canal do Campista, cujo extremo sul é balizado
pelas bóias luminosas de boreste nº 91 e bombordo nº 92.

Morro da Grota – 1,9M a NE do morro de Itapuã, com 242m de altitude, é a
maior elevação da foz do rio Guaíba e primeiro ponto a ser avistado pelo navegante
procedente do sul da lagoa.

Carta 2108
Ponta da Fortaleza – 1,9M ao N do farol Itapuã da Lagoa, na margem esquerda

do rio Guaíba e no extremo oeste do morro da Fortaleza. 0,45M a NNW desta ponta
fica o farolete Junco nº 97 (4548), uma armação metálica sobre estacas, encarnada,
com luz de lampejo encarnado na altitude de 6m e alcance de 7M, que assinala o ponto
de inflexão do canal da direção geral N–S para WNW–ESE e onde começa o trecho
dragado denominado canal do Junco.
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Ponta do Arado Velhooooo (30°14,3�S – 051°11,4�W) – Na margem esquerda do rio
Guaíba, baixa e com encostas rochosas. Ao marcá-la aos 000° na distância de 1,3M, o
navegante deve investir o trecho dragado denominado canal de Belém, cujo extremo
sueste é balizado pela bóia cega de boreste nº 109 e pelo farolete nº 116 (4576), uma
armação metálica sobre estacas, verde, com luz de lampejo verde e alcance de 5M.

Carta 2109
Ponta da Cuíca (30°12,6�S – 051°11,9�W) – Na margem esquerda do rio Guaíba e

dominada pelo morro da Cuíca, com 46m de altitude. Na encosta sul do morro há uma
caixa-d’água notável. Ao atingir o paralelo da ponta da Cuíca, o canal de acesso a Porto
Alegre inflete para a direção geral NNW–SSE, quando começa o trecho dragado
denominado canal do Leitão, cujo extremo sueste é balizado pelo farolete nº 120
(4584), uma armação metálica sobre estacas, verde, com luz de lampejo verde e alcance
de 5M.

Ponta da Alegria (30°08,1�S – 051°18,4�W) – Na margem direita do rio Guaíba,
baixa e tendo como ponto notável uma chaminé troncônica de concreto armado da fábrica
da Riocell (4604), com 125m de altura e luz particular rápida branca, na altitude de
130m e alcance de 17M.

Terminal da Riocell – Localizado na ponta da Alegria, pertence à empresa Rio
Grande Companhia de Celulose do Sul (Riocell) e destina-se à exportação de celulose.
O canal de acesso a este terminal tem 4M de extensão, 80m de largura, profundidade
média de 3,5m e é delimitado por balizas de boreste e bombordo numeradas, com refletor
radar.

Ponta do Dionízio – 3M a NE da ponta da Alegria, na margem esquerda do rio
Guaíba, toda urbanizada e tendo ao sul a ilha do Clube Jangadeiros, cujo canal de
acesso é balizado por balizamento particular. O paralelo da ponta do Dionízio assinala
o início do trecho dragado denominado canal das Pedras Brancas, cujo extremo
sudoeste é balizado pelo farolete nº 123 (4610), uma armação metálica sobre estacas,
encarnada, com luz de lampejo encarnado e alcance de 2M;  e pela bóia luminosa de
bombordo nº 136. No extremo nordeste deste canal fica o farolete Piava nº 127 (4616),
uma armação metálica, encarnada, com luz de lampejo encarnado na altitude de 5m e
alcance de 7M.

Farolete Cristal nº 129 (4628) – 2,06M a NE do farolete Piava nº 127, uma armação
metálica, encarnada, com luz de lampejo encarnado na altitude de 7m e alcance de 7M,
que sinaliza a margem leste do extremo sul do último trecho dragado do canal de acesso
ao porto de Porto Alegre, denominado canal do Cristal.

Porto de Porto Alegre – Ver a página 218.

PERIGOS

Carta 2140
Os perigos existentes na lagoa dos Patos estão situados em três regiões bem

distintas:
1ª – do porto do Rio Grande até  o extremo norte do canal da Feitoria, assinalado

pela bóia luminosa nº 86 (31°40,0�S – 051°52,0�W);
2ª – do extremo norte do canal da Feitoria até a foz do rio Guaíba; e
3ª – da foz do rio Guaíba até o porto  de Porto Alegre.

Cartas 2102, 2103 e 2105
Do porto do Rio Grande até o extremo norte do canal da Feitoria a lagoa dos Patos

é muito rasa e inteiramente tomada por bancos e coroas, onde as profundidades não
ultrapassam 3m. A navegação nesta área só pode ser feita através dos canais naturais e
dragados já descritos.
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Carta 2140
Do extremo norte do canal da Feitoria até a foz do rio Guaíba a área navegável é

bem mais ampla, com profundidades naturais entre 6m e 7m. Deve haver, porém, especial
atenção aos bancos que avançam para a lagoa, como prolongamentos das pontas exis-
tentes, alguns deles mudando de posição, e aos cascos soçobrados existentes na área de
navegação usual.

Os bancos e cascos soçobrados mais perigosos à navegação nesta região da lagoa
são os seguintes.

CS Cisne e Guaporema (39°41,3�S – 051°54,0�W) – Submersos mas com a parte
superior do casco soçobrado Cisne podendo descobrir algumas vezes. São balizados pela
bóia luminosa de perigo isolado “CS Cisne”, com refletor radar.

CS Saturno (31°36,2�S – 051°42,1�W) – Sempre submerso e balizado pela bóia
luminosa de perigo isolado “CS Saturno”, com refletor radar.

Banco do Vitoriano – Estendendo-se da margem oeste, na direção SSE, por 11M
e com profundidades abaixo de 5m. Seu extremo fica na marcação 319° e distância de
5,1M do farolete Bojuru, sendo balizado por bóia luminosa de bombordo.

Banco Dona Maria – Prolongando-se da ponta Dona Maria para SE, por 12,5M e
com profundidades abaixo de 4m. Seu extremo fica na marcação  318° e distância de
7,5M do farol Capão da Marca, sendo balizado por bóia luminosa de bombordo, com uma
estaca próxima.

Banco dos Desertores – Começando na ponta Dona Helena e estendendo-se na
direção SE, por 9M e com profundidades abaixo de 4m. Seu extremo é sinalizado pelo
farolete Desertores, com uma estaca próxima.

Banco São Simão – Estendendo-se por 8,5M para W da ponta São Simão, com
profundidades abaixo de 4m. Seu extremo fica na marcação 010° e distância de 11M do
farol Cristóvão Pereira, sendo balizado por bóia luminosa de boreste, com uma estaca
próxima.

CS Rio Negro (30°48,8�S – 051°08,7�W) – Sempre submerso e balizado pela bóia
luminosa de perigo isolado “CS Rio Negro”, com refletor radar.

CS Álvaro Alberto (30°47,4�S – 051°10,6�W) – Sempre descoberto e sinalizado
pelo farolete CS Álvaro Alberto (4506), uma estrutura metálica sobre casco soçobrado,
preta com larga faixa horizontal encarnada, com luz de lampejo duplo branco na altitude
de 14m e alcance de 9M.

Carta 2107
Banco do Barba Negra – Estendendo-se da ponta da Formiga para o S, por 6M

e com profundidades abaixo de 3m. Seu extremo é sinalizado pelo farolete Barba Negra.

Cartas 2107, 2108 e 2109
Da foz do rio Guaíba até o porto de Porto Alegre a navegação só deve ser feita

pelos canais dragados e naturais balizados.

Carta 2140
Também constituem perigo à navegação, em toda a lagoa, as estacas utilizadas

pelos pescadores para colocação de redes, denominadas calões. Há grande quantidade
destas estacas, muitas fincadas junto e dentro dos canais, com risco de causar avarias
aos navios.

FUNDEADOUROS

Carta 2140
A costa baixa e a pouca profundidade da lagoa não oferecem fundeadouros abrigados

de ventos fortes, que costumam formar pequenas vagas de curto período e muitos
carneiros.
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As áreas que oferecem mais segurança para fundeio são as seguintes:

Carta 2103
– Ao norte do canal do Nascimento (31°43,0�S – 052°05,9�W)

Profundidades – 5m a 7m
Natureza do fundo – areia e lama
Abrigada das pequenas vagas geradas pelos ventos dos quadrantes leste e sul.

– Ao norte da boca sul do canal da Feitoria (31°43,2�S – 052°00,6�W)
Profundidades – 3m a 4m
Natureza do fundo – lama
Abrigada das pequenas vagas geradas por ventos de qualquer direção.

Carta 2140 (Planos)
– A sueste de São Lourenço do Sul (Plano E) (31°25�S – 051°55�W)

Profundidade –  5m
Natureza do fundo – lama e concha
Abrigada dos ventos do quadrante norte.

– A leste da ponta Bojuru (Plano D) (31°30�S – 051°23�W)
Profundidades – 5m a 6,5m
Natureza do fundo –  lama
Abrigada dos ventos dos quadrantes sul e oeste.

– A nordeste da ponta Cristóvão Pereira (Plano C) (31°03�S – 051°08�W)
Profundidades – 5m a 6,5m
Natureza do fundo –  lama
Abrigada dos ventos dos quadrantes leste e sul.

– A sueste de Arambaré  (Plano B) (30°58�S – 051°25�W)
Profundidades – 3m a 6m
Natureza do fundo – lama
Abrigada dos ventos dos quadrantes norte e oeste.

– No saco de Tapes (Plano A) (30°50�S – 051°20�W)
Profundidades – 3m a 5m
Natureza do fundo –  lama
Abrigada dos ventos dos quadrantes norte e oeste.

FUNDEADOUROS OBRIGATÓRIOS

Cartas 2105 e 2140
– Ao norte da boca norte do canal da Feitoria (31°35,5�S – 051°48,5�W)

Profundidade – 6m
Natureza do fundo – lama
Desabrigado dos ventos e vagas de qualquer direção.

Este fundeadouro, delimitado na carta 2140, é destinado aos navios que não podem
trafegar pelo canal da Feitoria no período noturno.

Carta 2107
– A sudoeste do morro de Itapuã (30°29,0�S – 051°05,5�W)

Profundidades – 6m a 7m
Natureza do fundo – areia
Abrigado dos ventos dos quadrantes norte e oeste.

Este fundeadouro, delimitado na carta e denominado ALFA, é destinado aos navios
que não podem trafegar pelos canais artificiais da lagoa dos Patos e do rio Guaíba no
período noturno.
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Cartas 2109 e 2113
– Em frente ao cais Mauá do porto de Porto Alegre (30°01,5�S – 051°14,2�W)

Profundidade – 7m
Natureza do fundo – lama dura
Abrigado de todos os ventos.

Este fundeadouro, delimitado nas cartas e denominado BRAVO, é destinado às
embarcações que, independentemente do tipo de carga transportada, esperam vaga nos
terminais, a abertura do vão móvel da ponte Getúlio Vargas ou a visita das autoridades
portuárias. O fundeio nesta área deve ser comunicado à Delegacia da Capitania dos
Portos em Porto Alegre com antecedência não superior a seis horas, antes do fundeio.

Carta 2113
– Nas proximidades do canal dragado de acesso ao Terminal de Santa Clara

(29°56,9�S – 051°18,7�W)
Profundidade – 8m
Natureza do fundo – lama
Abrigado de todos os ventos.

Este fundeadouro, delimitado na carta e denominado CHARLE, destina-se às
embarcações de comprimento até 150m que transportam carga perigosa.

VENTOS
 Obedecem ao mesmo regime dos ventos da costa (ver a página 181).

MARÉ E CORRENTE

Carta 2140
A altura do nível médio da água na lagoa dos Patos, em relação ao nível de redução

das cartas, resulta de observações de longo período, realizadas pela Superintendência
dos Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul.

As variações do nível da água da lagoa são provocadas principalmente pela
precipitação pluvial nas bacias dos rios que nela deságuam e pela direção, intensidade
e duração dos ventos reinantes.

Os ventos do quadrante sul represam as águas, elevando o nível da parte norte e
abaixando o da parte sul; os ventos do quadrante norte produzem efeito contrário.

O vento Sudoeste forte e de longa duração, que geralmente acompanha as frentes
frias no inverno, provoca represamento na barra do Rio Grande, fazendo subir o nível
da água em toda a lagoa. Este fenômeno pode ocorrer alguns dias antes do vento soprar
no Rio Grande.

O vento Nordeste de longa duração, 3 a 5 dias, que geralmente sopra na primavera
e no início do verão, acelera o escoamento das águas da lagoa para o oceano, abaixando
o seu nível.

As correntes seguem quase que instantaneamente a direção dos ventos; nos canais
podem atingir a velocidade de 2 nós, com ventos fortes prolongados, e 1,5 nó com ventos
normais.

Carta 2104
No canal São Gonçalo a corrente tem normalmente a direção da lagoa dos Patos

mas, depois de períodos prolongados de vento Nordeste, pode ocorrer uma inversão.
Os ventos frescos dos quadrantes sul e oeste geram uma corrente transversal ao canal
da Barra, na direção N. A velocidade média da corrente de vazante varia de 0,5 nó, na
estiagem, a 1,2 nó no período de chuvas, podendo atingir 1,5 nó, com ventos prolongados
dos quadrantes sul e oeste.
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Carta 2111
No rio Guaíba a corrente tem normalmente a direção da lagoa dos Patos. Após

períodos prolongados de ventos do quadrante sul pode ocorrer um fraca corrente na
direção contrária.

PRATICAGEM
A praticagem na lagoa dos Patos, no rio Guaíba e nos portos e terminais interiores

é obrigatória para os seguintes navios:

– estrangeiros de qualquer tipo e arqueação bruta, exceto as embarcações de apoio
marítimo de arqueação bruta até 2.000 contratadas por empresa brasileira que
tenha sua sede e administração no país, desde que comandadas por marítimo
brasileiro de categoria igual ou superior a 1º Oficial de Náutica, ou de categoria
compatível com o porte do navio; e

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000, exceto as
embarcações empregadas na pesca .

A zona de praticagem obrigatória tem como limites o porto Novo do porto do Rio
Grande ou o local de embarque e desembarque de prático da lagoa dos Patos (32°03,35�S
– 052°03,20�W), assinalado na carta 2101, e o de atracação ou desatracação nos portos e
terminais da lagoa dos Patos e nos terminais interiores.

A solicitação de prático deve ser feita por intermédio do agente do navio, antes da
chegada a Rio Grande: com 24 horas de antecedência, para os navios que se destinam ao
porto de Porto Alegre; com 12 horas de antecedência, para os navios que vão para o
porto de Pelotas.

A empresa “Praticagem da Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores
SC Ltda” tem os seguintes escritórios:

– no Rio Grande – Rua General Bacelar, 444, sala 21, telefone (53) 3231-1105; fac-
símile (53) 3232-6577; celular 24 horas (53) 9971-4567; e-mail praticagemrg@lagoa
dospatos.com.br;

– em Porto Alegre – Travessa Francisco Leonardo Truda, 40, 14º andar, sala 142;
telefone e fac-símile (51) 3224-1982; e-mail praticos@terra.com.br.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA
Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:

– as dimensões máximas, a tonelagem de porte bruto máxima, a velocidade máxima
e o calado máximo para trafegar nos canais e atracar aos portos e terminais da
lagoa dos Patos e aos terminais dos rios interiores são estabelecidos pela Supe-
rintendência dos Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul ou pela administração
do respectivo porto ou terminal, que são as responsáveis por sua divulgação aos
navegantes;

– as alterações nas larguras e profundidades dos canais são informadas por avisos
temporários (T) e preliminares (P) no folheto quinzenal “Avisos aos Navegantes”
publicado pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM);

– o balizamento dos canais dragados fica 35m por fora dos respectivos taludes,
considerando as larguras projetadas;

– no trecho compreendido entre Porto Alegre e Rio Grande, os navegantes deverão
ter cautela com o tráfego freqüente de comboios, nos dois sentidos, com o
comprimento máximo de 211m e velocidade estimada de 4 nós, o qual não é
divulgado por Avisos aos Navegantes.

– quando dois navios de flagrante diferença de tamanho ou calado cruzarem nos
canais artificiais da lagoa dos Patos e do rio Guaíba, o de menor tamanho ou
calado deve manobrar, de modo a deixar a parte mais profunda do canal para o
outro, cabendo-lhe, também, a iniciativa da manobra;50


