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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. Ao serem incluídos pela primeira vez, os Avisos-Rádio Náuticos são apresentados em inteiro teor. Nos 
Folhetos subseqüentes são apenas indicados por meio de seus números e dos números dos Folhetos mais recentes nos quais foram 
publicados em inteiro teor, posto que nos Folhetos nºs 1 e 13 todos os Avisos-Rádio Náuticos em vigor são publicados em inteiro teor. 
 Não constam do Folheto, Avisos SAR (busca e salvamento) e 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. 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. 
 
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. 
 Os Avisos Permanentes Especiais 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. 
 Anualmente, nos Folhetos nºs 1 e 13, são publicados, em inteiro teor, 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 (Informações Gerais), 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 inseridos 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 ou 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 250 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 Costeiros e Locais são classificados também em função da 
região onde o fato ou evento náutico informado ocorreu. Os Costeiros são classificados como Bacia Amazônica, Costa Norte, Costa 
Leste e Costa Sul, e os Locais como Bacia Amazônica, Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul e Hidrovias em Geral. 
 

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 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 de Hidrovias em Geral – Avisos-Rádio Locais ocorridos no interior de lagos, lagoas e rios. 
 
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: Bacia Amazônica, Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul, Lagoa dos Patos e Hidrovias em 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. Os Avisos NAVAREA  não terão letras identificadoras 
das regiões antes dos seus números. 
 
I – Bacia Amazônica; N – Costa Norte; E – Costa Leste; S – Costa Sul;  e HG – Hidrovias em Geral 
 
0001 a 6999 – Avisos-Rádio Náuticos de Área (NAVAREA) e Avisos-Rádio Náuticos Costeiros; 
7001 em diante – Avisos-Rádio Náuticos Locais. 
 
Exemplos: S 7021/07 (Aviso-Rádio Náutico Local da Costa Sul do ano de 2007). 
  E 0027/08 (Aviso-Rádio Náutico Costeiro da Costa Leste, do ano de 2008). 
                                   0123/08 (Aviso-Rádio Náutico NAVAREA, do ano de 2008) 
 
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 1) e letra indicativa do tipo de Aviso (no caso dos Avisos Temporários – T – e 
Preliminares – P) e do ano de entrada em vigor do Aviso. 
Exemplos: I 78(T)/08 (Aviso Temporário da Bacia Amazônica, do ano de 2008). 
  N 94(P)/08 (Aviso Preliminar da Costa Norte, do ano de 2008). 
  E 2/08 (Aviso Permanente da Costa Leste, do ano de 2008). 
 
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 3/08 (Aviso Permanente Especial, do ano de 2008). 
 
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 do Tietê-
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.ssn-6.mar.mil.br”. 
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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 9. 

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 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 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, é  divulgado um Aviso-Rádio Náutico NAVAREA com todos os Avisos NAVAREA, 
COSTEIROS e LOCAIS em vigor contendo no seu texto a relação numérica/ano e o último Folheto/ano em que foram publicados.  
 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 9. 
 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 
DHN, 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 (editadas 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. 
 Tábuas 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) (editada 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 mantidos atualizados 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 semestralmente na publicação DH20 – 
“Relação das Cartas e Publicações 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  
  
 
 O navegante deve ter atenção para a existência de cartas contíguas e/ou do mesmo trecho com "data" 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 
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(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 móveis 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 Avisos-Rádio Náuticos Costeiros. 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 - RECOMENDAÇÕES PARA IMPRESSÃO DE BACALHAUS (DE TRECHOS, NOTAS E QUADROS) 
 
Ao imprimir os bacalhaus a partir dos Avisos aos Navegantes disponibilizados via Internet, os usuários devem ter os seguintes 
cuidados: 
 
- certificar-se de que a opção de ajuste, tipo "Fit to Page" ou "Redimensionamento de páginas", no menu de impressão do Adobe 
Acrobat esteja desabilitada para que não haja compressão das imagens. 
 
- utilizar uma boa impressora colorida a Laser/Jato de Tinta com resolução mínima de 300 dpi. As cópias coloridas impressas devem 
ser comparadas com as respectivas imagens 'na tela' para assegurar que todas as cores foram reproduzidas adequadamente. 
 
- utilizar papel tamanho A4 com gramatura mínima de 75 gramas/m2 (o mesmo padrão usado na impressão dos Avisos aos 
Navegantes em papel). 
 
 
8 – 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) as informações referentes ao funcionamento e atos de vandalismo a sinais náuticos verificados nos Estados da Bahia e Sergipe, 
podem ser comunicadas ao Serviço de Sinalização Náutica do Leste (SSN-2) por meio do número 0800-284-2201. 
 
d) as informações referentes ao funcionamento e atos de vandalismo a sinais náuticos verificados nos Estados do Pará e Amapá, 
podem ser comunicadas à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) por meio do número 0800 280 7200. 
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9 – 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 RD 
AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS 

E SAR 
2130-2215Z RI 

- Avisos-Rádio de Área e Costeiros, exceto 
aqueles já constam nos Folhetos de Avisos aos 
Navegantes, e informações SAR 
(Português/Inglês); 
- Avisos-Rádio Locais, excetos aqueles que já 
constam nos Folhetos de Avisos aos 
Navegantes e informações SAR (Português), 

0230-0330Z RD 
0600-0730Z METEOROMARINHAS  
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 (Português/Inglês) 
- Avisos de mau-tempo (Português/Inglês) 

0745-0925Z 
CARTAS 

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 de mau-tempo 
- Avisos-Rádio de Área, Costeiros e Locais 

AVISOS DE MAU TEMPO, 
AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS 

E SAR 

Conforme a 
necessidade 

RL 

VHF: 156,8 MHz 
(16) e canais de 
tráfego 
 
4.125,0 KHz 

- Avisos de mau-tempo  
- Avisos-Rádio de Área, Costeiros e Locais 
urgentes 

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

SERVIÇOS HORÁRIOS 
(DIÁRIOS) SATÉLITE CONTEÚDOS 

AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS 
E SAR 

0030Z e 1230Z 
ou conforme a 
necessidade 

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

METEOROMARINHAS  
0730Z e 1930Z 
ou conforme a 
necessidade 

Atlântico Leste (AOR-E) 

- Previsões meteorológicas (Inglês) 
- Avisos de mau-tempo (Inglês) 

D) INTERNET 

SERVIÇOS Sites e links CONTEÚDOS 
www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/avgante.htm 
(escolha o link da região de interesse) 

Avisos-Rádio de Área, Costeiros e Locais 
(Português) AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS 

E SAR www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/english/index.htm 
(escolha o link da região de interesse) Avisos-Rádio de Área e Costeiros (Inglês) 

www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/folheto/pdf.htm 
(escolha o link do Folheto de interesse) 

- Na Seção II do Folheto: Avisos-Rádio de 
Área, Costeiros e Locais (Português) em vigor 
a mais de 6 semanas. FOLHETOS DE AVISOS 

AOS NAVEGANTES (**) www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/english/pdfing.htm 
(escolha o link do Folheto de interesse) 

- Na Seção VII do Folheto: Avisos-Rádio de 
Área e Costeiros (Inglês) em vigor a mais de 6 
semanas. 

METEOROMARINHAS  

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(escolha o link “meteoromarinha” – em Português) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(escolha o link “bulletins” – em Inglês) 

- Previsões meteorológicas (Português/Inglês) 
- Avisos de mau-tempo (Português/Inglês) 

AVISOS DE MAU TEMPO  

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(escolha o link “avisos de mau tempo” – em 
Português) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(escolha o link “severe weather warnings” – em 
Inglês) 

- Avisos de mau-tempo (Português/Inglês) 

CARTAS 
METEOROLÓGICAS 

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(escolha o link “cartas sinóticas” – em Português) 
(escolha o link “previsão numérica”- em Português) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(escolha o link “synoptic charts” – em Inglês) 
(escolha o link “numerical predictions” – em Inglês) 

- Análise da pressão atmosférica à superfície e 
outros produtos 

 

(*) RI: Radio-telex;          RD: Radiodados;   RS: Radiofacsímile;                RL: Radiotelefonia. 
 

(**) Não constam das Seções II e VII do Folheto os 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 15 de novembro de 2008. Sugere-se a leitura das 
informações contidas na Seção I deste Folheto. 
 

NAVAREA V 
 
Avisos-Rádio de Área em vigor, publicados em Folhetos anteriores: 
 

Nº do Aviso Nº do Folheto  Nº do Aviso Nº do Folheto  Nº do Aviso Nº do Folheto    
0515/07 13/08  0950/07 13/08  0061/08 16/08    
0751/07 13/08  1078/07 13/08       

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

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
I 4523/07 13/08  I 4556/07 13/08  I 4623/08 16/08  I 0433/08 19/08 
I 4540/07 13/08  I 5155/07 13/08  I 4634/08 17/08    
I 4545/07 13/08  I 4148/08 13/08  I 0028/08 17/08    
I 4546/07 13/08  I 4475/08 14/08  I 0073/08 15/08    

 
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
I 7936/98 13/08  I 8337/03 13/08  I 8309/07 13/08  I 8045/08 14/08 
I 7019/00 13/08  I 8419/03 13/08  I 8748/07 13/08  I 8109/08 15/08 
I 7550/00 13/08  I 7699/04 13/08  I 8523/07 13/08  I 8173/08 15/08 
I 7752/00 13/08  I 8319/04 13/08  I 8576/07 13/08  I 8184/08 16/08 
I 8312/00 13/08  I 8320/04 13/08  I 8600/07 13/08  I 8186/08 16/08 
I 8150/01 13/08  I 7702/05 13/08  I 8638/07 13/08  I 8190/08 16/08 
I 8167/01 13/08  I 8280/05 13/08  I 8671/07 13/08  I 8232/08 16/08 
I 8293/01 13/08  I 8567/05 13/08  I 8774/07 13/08  I 8394/08 16/08 
I 8355/01 13/08  I 8856/05 13/08  I 9002/07 13/08  I 8364/08 18/08 
I 8380/01 13/08  I 7054/06 13/08  I 7033/08 13/08  I 8368/08 18/08 
I 8044/02 13/08  I 7564/06 13/08  I 7035/08 13/08  I 8389/08 19/08 
I 7026/03 13/08  I 7565/06 13/08  I 7088/08 13/08  I 8392/08 19/08 
I 7027/03 13/08  I 7960/06 13/08  I 7358/08 13/08  I 8536/08 20/08 
I 7028/03 13/08  I 8989/06 13/08  I 7378/08 13/08  I 8537/08 20/08 
I 7146/03 13/08  I 7098/07 13/08  I 7548/08 13/08    
I 7386/03 13/08  I 7099/07 13/08  I 7992/08 14/08    
I 7794/03 13/08  I 7770/07 13/08  I 8044/08 14/08    

 
Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
I 8586/08 RIO PARA – CARTA 316 – FAROLETE ARARI – NRORD 0284 – 01-11.52S 048-44.52W – APAGADO. 
 
 

COSTA NORTE 
 
AVISOS-RÁDIO COSTEIROS 
 
Avisos-Rádio Costeiros em vigor, publicados em Folhetos anteriores: 
 

Nº do Aviso Nº do Folheto  Nº do Aviso Nº do Folheto       
N 4720/07 13/08  N 0117/08 18/08       
N 4529/08 15/08  N 0254/08 19/08       

 
Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
N 0465/08 NORTE DE FORTALEZA – CARTA 21800 (INT. 2111) – EXISTENCIA DE BOIA METEO-OCEANOGRAFICA NA 

POSICAO: 03-07.97S 038-30.70W – PERIODO: 03/SET/08 A 03/SET/09. RECOMENDA-SE CAUTELA. 
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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
N 7129/07 13/08  N 8900/07 13/08  N 7338/08 13/08  N 8457/08 19/08 
N 8809/07 13/08  N 7336/08 13/08  N 8455/08 19/08    

 
Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
Nenhum. 
 

COSTA LESTE 
 
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 4628/07 13/08  E 0197/08 19/08       
E 4090/08 13/08          

 
Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
E 0466/08 SUDESTE DA BARRA DE SAO CRISTOVAO – CARTA 1000 – EXISTENCIA DE BOIA METEO-OCEANOGRAFICA NA 

POSICAO: 11-19.43S 037-00.80W - PERIODO: 29/AGO/08 A 29/AGO/09. RECOMENDA-SE CAUTELA. 
 
E 0467/08 LESTE DO CABO FRIO – CARTA 23000(INT. 2123) – EXISTENCIA DE BOIA METEO-OCEANOGRAFICA NA 

POSICAO: 23-07.42S 040-54.98W – PERIODO: 11/JUN/08 A 11/JUN/09. 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
E 7554/04 13/08  E 8698/07 13/08  E 7804/08 13/08  E 8265/08 17/08 
E 7833/04 13/08  E 8860/07 13/08  E 7815/08 13/08  E 8418/08 19/08 
E 8395/05 13/08  E 7195/08 13/08  E 7854/08 13/08  E 8479/08 19/08 
E 7454/06 13/08  E 7264/08 13/08  E 7994/08 14/08    
E 9163/06 13/08  E 7371/08 13/08  E 8181/08 16/08    
E 7804/07 13/08  E 7653/08 13/08  E 8264/08 17/08    

 
Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
E 8600/08 PROXIMIDADES DO PORTO DE TUBARAO - CARTA 1410 - EXECUCAO DE FUROS PARA SONDAGEM NA AREA 

DELIMITADA PELOS PARALELOS: 20-15.47S E 20-16.83S E PELOS MERIDIANOS: 040-12.10W E 040-13.53W – 
PERIODO: 30/SET/08 A 30/MAR/09 – SINALIZACAO: BOIA PARA SERVICO DE SISTEMA DE AQUISICAO DE 
DADOS OCEANICOS(ODAS) – CARACTERISTICA: LP(5)A - PERIODO: 20 SEGUNDOS – TRABALHO ENVOLVENDO 
MERGULHADORES. RECOMENDA-SE CAUTELA. 

 
COSTA SUL 

 
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
S 4451/07 13/08  S 5169/07 13/08  S 4188/08 13/08  S 0116/08 16/08 
S 4507/07 13/08  S 4093/08 13/08  S 4439/08 13/08  S 0246/08 19/08 

 
Avisos-Rádio Costeiros que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
S 0468/08 SUDESTE DA ILHA DE SAO SEBASTIAO – CARTA 23100(INT. 2124) – EXISTENCIA DE BOIA METEO-

OCEANOGRAFICA NA POSICAO: 24-23.70S 044-02.70W – PERIODO: 08/JUN/08 A 08/JUN/09. 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 13/08  S 7923/07 13/08  S 7675/08 13/08  S 8099/08 15/08 
S 7075/05 13/08  S 8026/07 13/08  S 7682/08 13/08  S 8167/08 15/08 
S 7300/05 13/08  S 8292/07 13/08  S 7713/08 13/08  S 8215/08 16/08 
S 7654/05 13/08  S 8403/07 13/08  S 7715/08 13/08  S 8255/08 16/08 
S 8230/05 13/08  S 8481/07 13/08  S 7772/08 13/08  S 8358/08 16/08 
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S 8837/05 13/08  S 8482/07 13/08  S 7809/08 13/08  S 8278/08 17/08 
S 7135/06 13/08  S 8483/07 13/08  S 7850/08 13/08  S 8322/08 17/08 
S 7168/06 13/08  S 8484/07 13/08  S 7909/08 13/08  S 8410/08 19/08 
S 7945/06 13/08  S 8571/07 13/08  S 7945/08 13/08  S 8416/08 19/08 
S 8166/06 13/08  S 8959/07 13/08  S 7948/08 13/08  S 8452/08 19/08 
S 8891/06 13/08  S 7319/08 13/08  S 7953/08 13/08  S 8621/08 19/08 
S 9144/06 13/08  S 7475/08 13/08  S 8017/08 14/08  S 8520/08 20/08 
S 7117/07 13/08  S 7494/08 13/08  S 8018/08 14/08  S 8521/08 20/08 
S 7413/07 13/08  S 7541/08 13/08  S 8022/08 14/08    
S 7820/07 13/08  S 7608/08 13/08  S 8049/08 14/08    

 
Avisos-Rádio Locais que entraram em vigor após a publicação do Folheto anterior: 
 
S 8563/08 BAIA DA ILHA GRANDE – CARTA 1636 – BOIA CEGA LAJE DO ALGODAO – NRORD RJ-990 – 23-04.28S  044-

20.31W – RETIRADA TEMPORARIAMENTE. 
 
S 8609/08 PORTO DE PARANAGUA - CANAL DA GALHETA – CARTA 1822 – BOIA DE LUZ TECON NORTE – NRORD 3651 - 

25-29.94S 48-29.71W – APAGADA. 
 
S 8621/08 BAIA DE SEPETIBA- CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO TERMINAL MARITIMO DA THYSSENKRUPP-

CSA - CARTA 1622 - ESTABELECIMENTO TEMPORARIO DE BOIAS DE LUZ E BOIA DE LUZ ESPECIAL: 
BOIA DE LUZ NR 1 - 22-56.72S 043-50.18W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 2 - 22-56.68S 043-49.82W - CARACTERISTICA: Lp. V - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA V. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 3 - 22-56.75S 043-49.83W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 4 - 22-56.87S 043-49.10W - CARACTERISTICA: Lp. V - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA V. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 5 - 22-56.95S 043-49.00W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 6 - 22-57.07S 043-48.40W - CARACTERISTICA: Lp. V - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA V. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 7 - 22-57.15S 043-48.43W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 8 - 22-57.28S 043-47.70W - CARACTERISTICA: Lp. V - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA V. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 9 - 22-57.35S 043-47.72W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 11 - 22-57.52S 043-47.35W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ NR 13 - 22-57.40S 043-47.03W - CARACTERISTICA: Lp. E - PERIODO: 3 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: E. 0,3 – Ecl. 2,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS. 
BOIA DE LUZ ESPECIAL - 22-56.83S 043-50.43W - CARACTERISTICA: Lp (4)A - PERIODO: 12 SEGUNDOS - FASE 
DETALHADA: A. 0,3 – Ecl. 1,7 - A. 0,3 – Ecl. 1,7 - A. 0,3 – Ecl. 1,7 - A. 0,3 – Ecl. 5,7 - ALCANCE: 5 MILHAS NAUTICAS.

 
S 8642/08 BAIA DE GUANABARA – CANAL DE ACESSO AO TERMINAL DE CONTEINERES – CARTA 1511 – BOIAS 

REPOSICIONADAS TEMPORARIAMENTE EM VIRTUDE DE DRAGAGEM : 
BOIA DE LUZ NR 6 – NRORD 2676 – 22-52.58S 043-12.16W – REPOSICIONADA EM: 22-52.62S 043-12.17W. 
BOIA DE LUZ NR 7 – NRORD 2676.1 – 22-52.40S 043-12.03W – REPOSICIONADA EM: 22-52.38S 043-12.02W. 
BOIA DE LUZ NR 8 – NRORD 2676.2 – 22-52.66S 043-12.32W – REPOSICIONADA EM: 22-52.67S 043-12.30W. 
BOIA DE LUZ NR 10 – NRORD 2676.3 – 22-52.80S 043-12.47W – REPOSICIONADA EM: 22-52.68S 043-12.45W. 

 
S 8662/08 PORTO DE SANTOS - CANAL DE PIACAGUERA - CARTA 1701 – BOIA DE LUZ NR 4 - NRORD 3396 - 23-55.19S 

046-20.50W - REPOSICIONADA TEMPORARIAMENTE EM 23-55.12S 046-20.30W EM VIRTUDE DE DRAGAGEM. 
 
S 8677/08 BAIA DE GUANABARA - CARTA 1512 – VELEIRO JAMANXIN E LANCHA ANITA RIO - REALIZANDO 

LEVANTAMENTO BATIMETRICO NAS PROXIMIDADES DAS ILHAS DAS ENXADAS E DAS COBRAS - PERIODO 
11/OUT/08 A 09/JAN/09. RECOMENDA-SE CAUTELA. 

 
 

HIDROVIAS EM GERAL 
 
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
HG 8168/01 13/08  HG 7815/07 13/08  HG 7184/08 13/08  HG 8432/08 19/08 
HG 8321/01 13/08  HG 7971/07 13/08  HG 7191/08 13/08  HG 8433/08 19/08 
HG 7576/04 13/08  HG 8272/07 13/08  HG 7210/08 13/08  HG 8434/08 19/08 
HG 7296/05 13/08  HG 8319/07 13/08  HG 7394/08 13/08  HG 8440/08 19/08 
HG 8345/05 13/08  HG 8456/07 13/08  HG 7395/08 13/08  HG 8451/08 19/08 
HG 7680/06 13/08  HG 8653/07 13/08  HG 7678/08 13/08  HG 8540/08 20/08 
HG 8105/06 13/08  HG 8740/07 13/08  HG 7746/08 13/08  HG 8541/08 20/08 
HG 8156/06 13/08  HG 8816/07 13/08  HG 7747/08 13/08  HG 8542/08 20/08 
HG 8181/06 13/08  HG 8832/07 13/08  HG 7765/08 13/08  HG 8543/08 20/08 
HG 8698/06 13/08  HG 8833/07 13/08  HG 7982/08 14/08  HG 8544/08 20/08 
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HG 8752/06 13/08  HG 7181/08 13/08  HG 8223/08 16/08  HG 8723/08 20/08 
HG 8780/06 13/08  HG 7183/08 13/08  HG 8225/08 16/08    

 
Avisos-Rádio Locais 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 AVISOS Carta Nº Temporários Preliminares Permanentes 
60 - - E 206 

701 - - N 205 
1000 - - E 206 
1100 - - E 206 
1701 - S 210 - 
1801 S 215 - S 214 
2791 - - HG 213 
2792 - - HG 213 

21020 (INT.2003) - - N 204 
21050 (INT.2006) - - E 206 e E 209 
21900 (INT.2112) - - N 203 
22100 (INT.2114) - - E 208 
22700 (INT.2120) - - E 207 
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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. 
 

NAVAREA V 
 
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 

102(T)/08 10 (INT.216)  13/08  115(P)/99 31 – 19001 (INT.20) – 19002 
(INT.22) 13/08 

169(T)/08 20 (INT.202) 18/08  156(P)/04 10 (INT.216) – 20 (INT.202) – 50 – 
60 – 70 13/08 

45(P)/99 10 (INT.216) – 4011 13/08     
 
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 
I 82(T)/05 200 – 201 – 210 – 220 13/08  I 99(P)/04 203 – 204 13/08 
I 83(T)/05 304 – 316 – 320 13/08  I 101(P)/04 4106A 13/08 
I 75(T)/07 320 13/08  I 85(P)/05 304 – 316 13/08 
I 33(T)/08 304 - 310 - 316 13/08  I 87(P)/05 200 – 230 – 232 13/08 

I 70(P)/00 204 – 205 – 220 – 242 13/08  I 158(P)/05 4110 – 4106B – ATLAS 4150  
(HS-A1) 13/08 

I 95(P)/00 4202A 13/08  I 137(P)/06 304 – 316 13/08 
I 44(P)/01 231 – 300 13/08  I 30(P)/07 ATLAS 4150 (HS – A4) 13/08 
I 90(P)/01 203 – 204 – 220 13/08  I 40(P)/07 ATLAS 4500 (HM-B8) 13/08 
I 93(P)/01 300 – 302 – 303 – 310 – 313 13/08  I 101(P)/07 304 – 310 – 316 13/08 

I 157(P)/02 Folha 3 do Croqui 13/08  I 102(P)/07 4103A  13/08 
I 58(P)/03 4102B 13/08  I 42(P)/08 201 13/08 

I 126(P)/03 204 – 205 – 242 – 4101A 13/08  I 109 (P)/08 201 - 210 14/08 

I 5(P)/04 Croqui de Navegação do rio 
Negro nº 004 13/08  I 139(P)/08 304 15/08 

I 26(P)/04 304 13/08  I 140(P)/08 4110 15/08 
I 98(P)/04 4104A – 4104B 13/08     

 
 
AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena: 
 
I 182/08  BRASIL - RIO AMAZONAS 
 
               Ilha do Mouratuba e costa do Ituqui - Ilhas Saracura e Nova, e Fazenda Maicuru - Correções em cartas 
 
Republicado por ter sido divulgado no folheto nº 19/08 com incorreção na longitude do quadro de LEVANTAMENTOS para as 
cartas nºs 4103A e 4103B 
 
Carta nº 4103A [Última correção: 7ª ed. 28/09/07] Datum: WGS-84                  
 
Inserir 
Posições  -  a) 01º 53'.00 S  53º 40'.00 W 

b) 01º 50'.00 S  53º 30'.00 W e 
c) 02º 24'.00 S  54º 15'.00 W. 

 
Inserir nas posições a), b) e c) as "reproduções dos trechos" que acompanham este aviso. 
 
Substituir 
Posição - 02º 04'.00 S  53º 45'.00 W 
Substituir o quadro de "LEVANTAMENTOS" existente na posição pelo "quadro" que acompanha este aviso. 
 
Carta nº 4103B [Última correção: 156/08] Datum: WGS-84 
 
Inserir 
Posições  -  a) 02º 26'.80 S  54º 36'.00 W 

b) 02º 27'.00 S  54º 30'.00 W e 
c) 02º 26'.00 S  54º 20'.00 W. 

 
Inserir nas posições a), b) e c) as "reproduções dos trechos" que acompanham este aviso. 
 
 
Substituir 
Posição - 02º 04'.00 S  54º 54'.00 W 
Substituir o quadro de "LEVANTAMENTOS" existente na posição pelo "quadro" que acompanha este aviso. 
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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 13/08  N 155(P)/06 21900 (INT.2112) 13/08 
N 45(T)/07 720 13/08  N 4(P)/07 40 – 300 – 21020 (INT.2003) 13/08 
N 51(T)/08 412 - 413 - 414 13/08  N 59(P)/07 413 – 414 13/08 

N 117(P)/99 40 – 100 – 4011 13/08  N 92(P)/08 705 - 710 - 21800 (INT.2111) 13/08 
N 153(P)/02 703 13/08  N 93(P)/08 400 13/08 
N 94(P)/04 703 – 720 13/08  N 103 (P)/08 705 14/08 

N 167(P)/04 400 13/08     
 
AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena: 
 
N 203/08  ATLÂNTICO SUL – BRASIL – COSTA NORTE 
 
             Ao norte de Aracati, Macau e do Cabo Calcanhar – Alteração em posição de cabo submarino 
 
Carta nº 21900 (INT.2112) [Última correção: 163/05] Datum: WGS-84  
 
Cancelar 
Posições:  1) 04º 25’.00 S  35º 08’.00 W  4) 03º 30’.45 S  38º 00’.07 W  e 
 2) 04º 01’.79 S  36º 35’.33 W  5) 03º 33’.40 S  38º 06’.00’W.      
 3) 03º 26’.75 S  37º 54’.60 W    
 
Cancelar o segmento de “cabo submarino” existente entre as posições de 1) a 5), permanecendo a anotação “SAm-1”. 
 
Inserir 
Posições:   6) 03º 33’.40 S  38º 06’.00 W  13) 03º 53’.22 S  36º 49’.75 W 

   7) 03º 30’.45 S  38º 00’.07 W  14) 04º 01’.79 S  36º 35’.33 W 
   8) 03º 25’.26 S  37º 51’.90 W  15) 04º 12’.50 S  36º 17’.50 W 
   9) 03º 27’.78 S  37º 45’.00 W  16) 04º 22’.14 S  35º 25’.00 W 
 10) 03º 38’.43 S  37º 31’.28 W  17) 04º 25’.46 S  35º 14’.99 W    e 
 11) 03º 41’.52 S  37º 24’.97 W  18) 04º 25’.50 S  35º 08’.00 W. 
 12) 03º 43’.90 S  37º 10’.81 W   

 
Inserir um segmento de “cabo submarino” ligando as posições 6) a 18) . 
 
 
N 204/08  ATLÂNTICO SUL – BRASIL – COSTA NORTE 
 
             A nordeste de Fortaleza – Alteração em posição de cabo submarino 
 
Carta nº 21020 (INT.2003) [Última correção: 110/07] Datum: WGS-84  
 
Cancelar 
Posições:  1) 03º 44’.00 S 38º 27’.28 W      e    
 2) 03º 35’.10 S 38º 05’.00 W.    
 
Cancelar o segmento de “cabo submarino” existente entre as posições 1) e 2), permanecendo a anotação “SAm-1”. 
 
Inserir 
Posições: 3) 03º 44’.17 S  38º 27’.28 W    9) 00º 30’.00 N  39º 02’.50 W 

 4) 03º 38’.00 S  38º 14’.00 W  10) 00º 59’.22 N  39º 23’.94 W 
 5) 03º 33’.40 S  38º 05’.00 W  11) 02º 46’.31 N  40º 52’.27 W    
 6) 01º 11’.00 S  38º 05’.00 W  12) 02º 55’.00 N  41º 00’.50 W   e 
 7) 00º 47’.85 S  38º 19’.88 W  13) 01º 00’.00 N  39º 24’.00 W. 
 8) 00º 00’.00 S  39º 00’.40 W   

 
Inserir um segmento de “cabo submarino” ligando as posições 3) a 5) e 6) a 12) e na posição 13) no prolongamento do cabo submarino 
a anotação “SAm-1”. 
 
 
N 205/08 ATLÂNTICO SUL -  BRASIL – COSTA NORTE 
 
                    Porto de Mucuripe – Existência de tença e casco soçobrado   
 
Carta nº 701 [Última correção: 31/07] Datum: WGS-84  
 
Inserir 
 
Posições:     a) 03º 42’.13 S  38º 29’.27 W   d) 03º 42’.29 S  38º 28’.94 W    e            
                     b) 03º 41’.88 S  38º 29’.16 W   e) 03º 42’.67 S  38º 28’.51 W.                
                     c) 03º 42’.14 S  38º 29’.11 W    
 
Inserir na posição a) um símbolo de “casco soçobrado perigoso à navegação (profundidade desconhecida)” e nas posições b), c,) d) e 
e) a anotação “R”. 
 
[Carta 12000 – Símbolos, Abreviaturas e Termos (3ª ed.2008) pág. 41 K(28)] 
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 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 13/08  E 97(P)/05 1300 – 1310 – 1311 13/08 
E 149(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/08  E 98(P)/05 1104 – 1105 – 1107 – 1110 13/08 

E 176(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) – 
23000 (INT.2123) 13/08  E 164(P)/05 60 – 1000 13/08 

E 6(T)/07 70 – 1300 13/08  E 99(P)/06 60 – 1100 – 21050 (INT.2006) 13/08 
E 92(T)/07 1401 – 1410 13/08  E 167(P)/06 1312 13/08 
E 94(T)/07 1103 – 1104 13/08  E 105(P)/07 1311 13/08 

E 135(T)/07 70 – 20 (INT.202) 13/08  E 126(P)/07 20 (INT.202) – 1100 – 21050 
(INT.2006) 13/08 

E 13(T)/08 1200 13/08  E 95(P)/08 70 – 1400  13/08 
E 46(T)/08 1404 13/08  E 104(P)/08 70 - 1400 - 1550 13/08 
E 70(T)/08 902 13/08  E 125(P)/08 802 15/08 

E 173(T)/08 1401 - 1410 18/08  E 126(P)/08 902 15/08 
E 179(T)/08 1401 - 1420 18/08  E 127(P)/08 930 15/08 
E 194(T)/08 802 20/08  E 128(P)/08 1101 - 1104 15/08 
E 195(T)/08 1401 20/08  E 129(P)/08 1401 15/08 
E 68(P)/95 1101 – 1110 13/08  E 130(P)/08 23000 (INT. 2123) 1508 

 E 120(P)/04 70 – 1400 – 23000 (INT.2123) 13/08  E 174(P)/08 1104 - 1105 18/08 
E 138(P)/04 1107 – 1110 – 1170 – 1171 13/08  E 178(P)/08 1401 - 1410 18/08 
E 47(P)/05 1104 – 1105 – 1107 13/08  E 187(P)/08 60 - 1100 - 21050 (INT.2006) 19/08 

 
 
                                                                                                
AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES( P) e PERMANENTES da quinzena: 
 
 
E 206/08  ATLÂNTICO SUL- BRASIL - COSTA LESTE 
 
                     Ao sul do rio Itariri – Embarcação naufragada 
 
Cartas nºs   1000 [Última correção: 169/06] Datum: C Alegre 
                     1100 [Última correção: 159/08] Datum: C Alegre 
                     21050 (INT.2006) [Última correção: 88/02] Datum: WGS-84   
                     60 [Última correção: 146/08] Datum: C Alegre 
 
Inserir 
 
Posição – 12º 07’.00 S  37º 39’.00 W 
 
Inserir na posição um símbolo de “casco soçobrado, não perigoso à navegação, cuja profundidade é desconhecida” e próximo a 
anotação “PA”. 
[Carta 12000 – Símbolos, Abreviaturas e Termos (3ª ed. 2008)pág. 41 K(29)] 
 
Este Aviso cancela o Aviso-Rádio nº E 8397/08. 
 
 
E 207/08  ATLÂNTICO SUL- BRASIL - COSTA LESTE 
 
                A leste de Conceição da Barra – Correções em carta 
 
Carta nº   22700 (INT.2120) [Última correção: 1ª ed. 13/05/08] Datum: WGS-84   
 
Cancelar 
 Posições : 1)  18º 47’.90 S  38º 42’.00 W        3)  18º 43’.00 S  38º 12’.40 W  e  
                   2)  18º 32’.25 S  38º 21’.10 W        4)  18º 34’.25 S  39º 41’.75 W .    
 
Cancelar as tenças “S.M”, “Co”, “G” e “fS” existentes nas posições 1), 2), 3) e 4), respectivamente. 
 
Inserir 
 Posições : 5)  18º 39’.90 S  38º 28’.50 W        10)  18º 47’.25 S  38º 41’.75 W    
                   6)  18º 31’.20 S  39º 41’.80 W        11)  18º 32’.15 S  38º 32’.10 W     
                   7)  18º 31’.00 S  37º 54’.00 W        12)  18º 38’.00 S  39º 34’.80 W       
                   8)  18º 30’.60 S  38º 21’.00 W        13)  18º 42’.80 S  38º 01’.10 W   e  
                   9)  18º 35’.00 S  38º 55’.30 W        14)  18º 43’.85 S  38º 12’.60 W . 
 
Inserir as  tenças “M.S”, “S.M”, “G”, “P”, “mS”, “S.M”, “S.G.M”, “S.G”, “Wd” e “G” nas posições 5), 6), 7) , 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), 
respectivamente. 
 
 
E 208/08  ATLÂNTICO SUL – BRASIL – COSTA LESTE 
 
                A norte e leste de Natal e nordeste e leste de João Pessoa – Alteração em posição de cabo submarino 
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Carta nº 22100 (INT.2114) [Última correção: 1ª ed. 17/06/05] Datum: WGS-84  
 
Cancelar 
Posições:  1) 04º 20’.00 S 35º 26’.00 W  e    
 2) 07º 15’.00 S 33º 47’.75 W.    
 
Cancelar o segmento de “cabo submarino” existente entre as posições 1) e 2) e as anotações “SAm-1” existentes no prolongamento do 
cabo. 
 
Inserir 
Posições:   3) 04º 20’.00 S 35º 34’.60 W  11) 06º 00’.04 S 34º 00’.00 W    

   4) 04º 25’.46 S 35º 14’.99 W  12) 06º 16’.69 S 33º 59’.37 W    
   5) 04º 25’.44 S 35º 03’.00 W  13) 06º 28’.13 S 34º 02’.14 W. 
   6) 04º 26’.92 S 34º 56’.39 W  14) 06º 35’.09 S 34º 03’.69 W 
   7) 04º 31’.71 S 34º 45’.01 W  15) 06º 42’.06 S 34º 03’.82 W 
   8) 04º 38’.58 S 34º 34’.19 W  16) 06º 57’.51 S 34º 00’.32 W 
   9) 04º 55’.00 S 34º 20’.00 W  17) 07º 04’.11 S 33º 54’.37 W  e 
 10) 05º 36’.90 S 34º 03’.67 W  18) 07º 15’.00 S 33º 47’.00 W. 

 
Inserir um segmento de “cabo submarino” ligando as posições 3) a 18) e no prolongamento do cabo as anotações “SAm-1”. 
 
E 209/08  ATLÂNTICO SUL – BRASIL – COSTA LESTE 
 
             A nordeste e sudeste de Salvador – Alteração em posição de cabo submarino 
 
Carta nº 21050 (INT.2006) [Última correção: 206/08] Datum: WGS-84  
 
Cancelar 
Posições:  1) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W  e    
 2) 11º 35’.00 S 35º 57’.00 W.    
 
Cancelar o segmento de “cabo submarino” existente entre as posições 1) e 2), permanecendo a anotação “SAm-1”. 
 
Inserir 
Posições   3) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W  12) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W    

   4) 13º 10’.00 S 37º 42’.50 W  13) 16º 00’.01 S 36º 29’.02 W. 
   5) 13º 00’.00 S 37º 28’.00 W  14) 16º 23’.50 S 36º 20’.57 W 
   6) 12º 40’.96 S 37º 15’.01 W  15) 16º 35’.00 S 36º 21’.22 W 
   7) 12º 23’.08 S 36º 53’.86 W  16) 16º 50’.00 S 36º 27’.87 W 
   8) 12º 05’.49 S 36º 37’.64 W  17) 16º 55’.07 S 36º 29’.01 W 
   9) 11º 49’.83 S 36º 20’.06 W  18) 17º 16’.98 S 36º 25’.29 W 
 10) 11º 40’.00 S 36º 05’.00 W  19) 17º 59’.95 S 36º 32’.00 W   e 
 11) 11º 35’.00 S 35º 51’.00 W     20) 18º 20’.00 S 36º 37’.80 W.    

 
Inserir um segmento de “cabo submarino” ligando as posições 3) a 11) e 12) a 20) e na posição 13) no prolongamento do cabo 
submarino a anotação “SAm-1”. 
 
 
E 211/08  ATLÂNTICO SUL - BRASIL - COSTA LESTE 
 
                Leste de Itabapoana 
 
Referência: bóias de luz 
 
Cancelar 
 
Cancelar o Aviso Temporário nº E 193(T) de 2008. 
 
  

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 13/08  S 152(T)/08 1701 16/08 
S 140(T)/05 1511 – 1512 – 1515 13/08  S 154(T)/08 2101 16/08 
S 150(T)/05 30 (INT.201) – 90 13/08  S 190(T)/08 1515 19/08 
S 84(T)/06 1701 13/08  S 197(T)/08 1902 - 1903 20/08 

S 150(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/08  S 66(P)/05 1701 13/08 
S 165(T)/06 2010 13/08  S 54(P)/06 1822 13/08 

S 8(T)/07 1804 13/08  S 86(P)/06 1810 – 1902 13/08 
S 51(T)/07 1515 – 1512 – 1511 13/08  S 179(P)/06 1901 – 1909 – 1910 – 1911 13/08 
S 98(T)/07 1607 – 1622 – 1623 13/08  S 184(P)/06 1506 – 1620 – 23100 (INT. 2124) 13/08 
S 99(T)/07 1622 – 1623 13/08  S 43(P)/07 1621 13/08 

S 100(T)/07 1633 13/08  S 56(P)/07 1501 – 1512 13/08 
S 107(T)/07 1512 – 1515 13/08  S 89(P)/07 2112  13/08 
S 129(T)/07 1822 13/08  S 113(P)/07 1512 13/08 



- III – 
 

DH21                                                                                                                                                                                              Fol. 21/08 18

S 7(T)/08 21070 ( INT 2008 ) – 30       
( INT. 201 ) 13/08  S 118(P)/07 1501 13/08 

S 9(T)/08 1512 13/08  S 55(P)/08 1622 - 1623 13/08 
S 21(T)/08 2101 13/08  S 105(P)/08 1822 14/08 
S 22(T)/08 1701 13/08  S 116(P)/08 1644 - 1642 - 1645 15/08 
S 38(T)/08 1511 - 1512 13/08  S 131(P)/08 1511- 1501   15/08 
S 53(T)/08 1821 13/08  S 132(P)/08 1635 15/08 
S 74(T)/08 1700 13/08  S 133)P)/08 1702 15/08 
S 75(T)/08 1633 13/08  S 134(P)/08 1801 e 23300 (INT. 2126) 15/08 

S 84(T)/08 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 
1645 13/08  S 135(P)/08 1901 15/08 

S 85(T)/08 1632 - 1636 13/08  S 136(P)/08 1905 15/08 
S 96(T)/08 1701 13/08  S 137(P)/08 2102 15/08 

S 142(T)/08 21070 (INT. 2008) - 70 15/08  S 138(P)/08 2112 15/08 
S 150(T)/08 1623 16/08  S 198(P)/08 1804 20/08 
S 151(T)/08 1636 16/08  S 199(P)/08 1621 20/08 

 
AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES (P) e PERMANENTES da quinzena: 
 
S 215(T)/08  ATLÂNTICO SUL- BRASIL - COSTA SUL 
 
                     Canal de acesso ao porto de Itajaí – Existência de profundidades inferiores 
 
Carta nº 1801  
 
Na  SEÇÃO  “A” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existência de profundidade inferior a 10.0 metros na posição 26º 54’.85 S  48º 37’.96 W  - 
9.7 metros. 
 
Na  SEÇÃO  “B” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existência de profundidades inferiores a 10.0 metros nas posições:  
 
a) 26º 54’.15 S  48º 39’.26 W  - 9.7 metros;                    d) 26º 53’.96 S  48º 39’.69 W  - 9.5 metros;  e       
b) 26º 54’.78 S  48º 38’.65 W  - 9.2 metros;                    e) 26º 54’.84 S  48º 38’.39 W – 9.7 metros.                
c) 26º 54’.52 S   48º 38’.92 W  - 9.3 metros;    
 
Na  SEÇÃO  “C” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existência de profundidades inferiores a 10.0 metros nas posições: 
 
f)  26º 54’.05 S  48º 39’.75 W  - 8.4 metros;                      i) 26º 54’.02 S  48º 39’.94 W  - 9.5 metros;  e     
g) 26º 53’.87 S  48º 40’.07 W  - 9.2 metros;                      j) 26º 54’.05 S  48º 39’.82 W – 9.6 metros.         
h) 26º 53’.90 S  48º 40’.04 W  - 9.5 metros;    
 
 
S 210(P)/08 ATLÂNTICO SUL -  BRASIL – COSTA SUL 
 
                    Obras sobre águas – Ampliação do Terminal de Contêineres                    
 
Carta nº  1701  
 
Canal de acesso ao Terminal de Contêineres (TECON 4) – Ampliação do TECON 4.  
 
(Início: 17/JUL/08)  (Término: 17/JAN/10) 
 
Este Aviso substitui o Aviso Preliminar nº S 163(P)/08. 
 
 
S 212/08  ATLÂNTICO SUL- BRASIL - COSTA SUL 
 
                Sul da Ilha Grande 
 
Referência: bóias cegas 
 
Cancelar 
 
Cancelar o Aviso Temporário nº S 143 (T)/08, em virtude das bóias cegas terem sido retiradas. 
 
S 214/08  ATLÂNTICO SUL- BRASIL - COSTA SUL 
 
                Canal de acesso ao porto de Itajaí – Alteração em canal dragado 
 
 
Carta nº 1801 [Última correção: 108/08] Datum: WGS-84  
 
Substituir 
 
Substituir a anotação SEÇÃO  “A” Dragado a 7.5 m (2002)  pela anotação SEÇÃO “A” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
Substituir a anotação SEÇÃO  “B” Dragado a 7.0 m (2002) pela anotação SEÇÃO “B” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
Substituir a anotação SEÇÃO  “C” Dragado a 6.0 m (2002) pela anotação SEÇÃO “C” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
Este Aviso cancela o Aviso Temporário nº S 178 (T)/06. 
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HIDROVIAS EM GERAL 
 
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 
HG 139(T)/93 2105 13/08  HG 75(P)/98 2103 – 2108 – 2109 13/08 
HG 90(T)/94 2113 13/08  HG 31(P)/00 2103 – 2104 13/08 
HG 65(T)/95 2109 – 2111 – 2113 – 2140 13/08  HG 143(P)/03 2109 – 2111 13/08 

HG 176(T)/97 2103 – 2105 – 2106 – 2107 – 
2108 – 2109 – 2111 – 2112 13/08  HG 173(P)/06 2791 – 2792 13/08 

HG 164(P)/96 2109 – 2111 – 2140 13/08     
 
AVISOS TEMPORÁRIOS (T), PRELIMINARES (P) e PERMANENTES da quinzena: 
 
HG 213/08 BRASIL - LAGO DO PARANOÁ 
 
                    Saco do Paranoá – Brasília Motonáutica Clube – Existência de píer  
 
Carta nº 2791 [Última correção: 123/05] Datum: C. Alegre  
 
Inserir 
Posições:     a) 15º 47’.05 S  47º 50’.97 W    
                     b) 15º 47’.07 S  47º 50’.93 W   e 
                     c) 15º 47’.08 S  47º 50’.93 W. 
 
Inserir um símbolo de “píer” ligando as posições a) a c). 
 
Carta nº 2792 [Última correção: 123/05] Datum: C. Alegre  
 
Inserir 
Posições:     d) 15º 47’.05 S  47º 50’.97 W   e    e) 15º 47’.07 S  47º 50’.93 W.    
 
Inserir um símbolo de “píer” ligando as posições d) e e). 
 
[Carta 12000 – Símbolos, Abreviaturas e Termos (3ª ed.2008) pág. 25 F(14)] 
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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 
 

COSTA NORTE 
 

Efetuar as correções da "Folha de Correções nº 26", constante no final deste folheto. 
 

COSTA LESTE 
 

Nenhuma. 
 
 

COSTA SUL 
 

Nenhuma. 
 

 
 
 

SEÇÃO IV.4 – OUTRAS PUBLICAÇÕES 
 
 

Nenhuma. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO V – AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS  
 
AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS 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
APE 12/95 1/08  APE  8/01 1/08  APE  2/06 1/08  APE 2/08 12/08 
APE  8/99 1/08  APE  1/04 1/08  APE  4/07 1/08  APE 3/08 13/08 

 
AVISOS PERMANENTES ESPECIAIS da quinzena: 
 
Nenhum. 
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SEÇÃO VI – NOTÍCIAS DIVERSAS 
 

CARTAS NÁUTICAS (PAPEL) EM PRODUÇÃO 
 

 
Nº DA CARTA  

 
TÍTULO 

 
EDIÇÃO 

205 De Macapá à Ilha de Santana 5ª 
810 Proximidades do Porto de Natal 2ª 

1402 Da Barra de Santa Cruz à Baía de Benevente 2ª 
1643 Canal de São Sebastião (Parte Norte) 3ª 

22800 (INT.2121) De Conceição da Barra a Vitória 1ª 
23400 (INT.2127) De Imbituba a Cidreira 1ª 

 
 
 
 

CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) EM PRODUÇÃO 
 

 
Nº DA CARTA  

 
TÍTULO 

 
EDIÇÃO 

 
Nenhuma alteração após a publicação do Folheto nº 13/08, de 15/07/08. 
 
 
 
 
 

CARTAS NÁUTICAS (PAPEL) REIMPRESSAS 
 

 
N.º DA CARTA 

 
TÍTULO 

 
MÊS 

203 Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira Novembro 
*205 De Macapá à Ilha de Santana Junho 
220 Da Barra Norte ao Porto de Santana Novembro 
*400 Do Cabo Gurupi à Ilha de Santana Setembro 
*411 Baia de São Marcos Agosto 

*1000 De Maceió ao Rio Itariri Maio 
1101 Proximidades do Porto de Salvador Janeiro 
1110 Baía de Todos os Santos Agosto 
1131 Porto de Camamu Agosto 
*1632 Baía da Ilha Grande (Parte Centro Norte) Junho 
1633 Baía da Ilha Grande (Parte Oeste) Abril 
1903 Canal Norte de S. Catarina Setembro 
1905 Porto de Florianópolis Julho 
*2109 Da Ponta Grossa a Porto Alegre Maio 
4101A De Macapá à I. Mangabal Abril 
4101B Da I. Mangabal à I. do Comandaí Abril 

*21900 (INT.2112) Da Ponta Maceió ao Cabo Calcanhar Agosto 
 
 
 
 
 

NOVAS EDIÇÕES DE CARTAS NÁUTICAS (PAPEL) PUBLICADAS 
 

 
N.º DA CARTA 

 
TÍTULO 

 
ESCALA 

 
EDIÇÃO 

 
MÊS 

210 Proximidades da Barra Norte do Rio Amazonas 1:200000 7ª 14 de fevereiro 
802 Porto de Natal 1:8500 8ª 6 de agosto 

1003 Barra do Rio Sergipe 1:25000 8ª 14 de fevereiro 
1403 Novo título: Da Ponta do Ubu ao Cabo São Tomé 

Novo limite: Lat. 20º 48’.00 S   e   22º 08’.00 S 
                Long: 40º  10’ 00 W  e   41º 09’.00 W 

1:150000 2ª 2 de maio 

1410 Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão 1:50000 3ª 18 de julho 
1644 Canal de São Sebastião (Parte Sul) 

Novo limite: Lat. 23º 47’.80 S   e   23º 53’.60 S 
                 Long: 45º 22’ 50 W  e   45º 31’.80 W 

1:15000 2ª 28 de setembro 

4104A Da Ilha do Meio a Ilha de Santa Rita  1:100000 4ª 20 de março 
4104B Da Ilha  de Santa Rita a Parintins 1:100000 4ª 20 de março 

12000 (INT.1) SÍMBOLOS, ABREVIATURAS E TERMOS USADOS NAS 
CARTAS NÁUTICAS BRASILEIRAS 

- 3ª 28 de setembro 

23000 (INT.2123) Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro 1:300000 2ª 25 de fevereiro 
 
* RNC – Reimpressão não corrigida 
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NOVAS CARTAS NÁUTICAS (PAPEL) PUBLICADAS 

 

 
N.º DA CARTA 

 
TÍTULO 

 
ESCALA 

 
EDIÇÃO 

 
MÊS 

 
Nenhuma alteração após a publicação do Folheto nº 15/08, de 15/08/08. 
 
 
 
 
 

NOVAS CARTAS NÁUTICAS ELETRÔNICAS (ENC) PUBLICADAS 
 

Encontram-se disponíveis para aquisição junto ao Centro Internacional de Cartas Náuticas Eletrônicas – IC-ENC (www.ic-enc.org)   
e aos seus distribuidores autorizados as seguintes ENC da costa brasileira: 
 
 

 
Nº DA CARTA 

 
TÍTULO 

 
EDIÇÃO 

 
Nenhuma alteração após a publicação do Folheto nº 8/08, de 15/07/08. 
 
Visando facilitar ao Navegante a utilização e identificação das áreas abrangidas pelas ENC procurou-se relacionar os 5 (cinco)     
últimos algarismos de seu número com a principal carta em papel de maior escala da respectiva área coberta pelas    
mesmas. 
Atualizações e Novas Edições de ENC passarão a ser informadas periodicamente através de Avisos aos Navegantes. 

 
 

 
 

NOVAS EDIÇÕES DE PUBLICAÇÕES NÁUTICAS PRODUZIDAS NO ANO 2007 
 

 
Nº 

 
TÍTULO 

 
EDIÇÃO 

 
Nenhuma alteração após a publicação do Folheto nº 13/08, de 15/07/08. 
 
 
 
 
 

PUBLICAÇÕES NÁUTICAS REIMPRESSAS NO ANO 2008 
 

 
Nº 

 
TÍTULO 

 
OBSERVAÇÃO 

DN 1-I-3 Tábuas de Distâncias, 1997, 3ª reimpressão Corrigida até o folheto "Avisos aos 
Navegantes" nº 3/2008 

DH8-11 Lista de Auxílios-Rádio, 1992 Corrigida até o folheto "Avisos aos 
Navegantes" nº 8/2008 

 
 

 
 

NOTAS AOS USUÁRIOS 
 

1 – PREÇOS DAS CARTAS E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS 
 

Desde 1º de janeiro de 2005, os preços dos documentos náuticos editados pela DHN foram reajustados. A tabela com os preços 
em vigor está disponível no anexo ao Catálogo de Cartas e Publicações. 

 
 
2 – 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 
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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 
0800 647-3006 

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 

 
3 - VISANDO INCREMENTAR A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO DO SEGMENTO DE ESPORTE E RECREIO, DIVERSAS  
        CARTAS NÁUTICAS RASTER EDITADAS PELA DHN ESTÃO SENDO GRATUITA E EXPERIMENTALMENTE  
        DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/car_eletronicas.htm. 
 
4 – A RELAÇÃO DOS AGENTES E POSTOS DE VENDA DE CARTAS E PUBLICAÇÕES ESTÁ DISPONÍVEL NO APÊNDICE V  
       DOS ROTEIROS (COSTA NORTE, COSTA LESTE E COSTA SUL) E NO ANEXO AO CATÁLOGO DE CARTAS E  
       PUBLICAÇÕES. 
 
 
5 - PUBLICAÇÃO  
 

Foi publicada a 3ª edição da Carta 12000 (INT.1), de 28 de setembro de 2008, que cancela e substitui a 2ª edição, de dezembro de  
     1995. 

"A Carta 12000 (INT.1) também está disponível na página da DHN na Internet, endereço  
 www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/carta12000.html". 

      
 
6 - REIMPRESSÃO CORRIGIDA DA LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO, BRASIL 
 

Foi publicada a 4ª reimpressão corrigida da 11ª edição da "Lista de Auxílios-Rádio", 1992, com as correções a esta Lista publicadas 
até o folheto "Avisos aos Navegantes" Nº 8/2008. Esta 4ª reimpressão não cancela nem substitui a 11ª edição, de 1992, nem a 1ª 
reimpressão, de 1995, corrigida até o Folheto Nº 11/95; a 2ª reimpressão, de 1997, corrigida até o Folheto Nº 16/97; e a 3ª 
reimpressão, de 2002, corrigida até o Folheto Nº 24/98, que continuam em vigor. 
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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 some NAVAREA and Coastal Radio Navigational Warnings in force more than 6 weeks at the date of  Notices to 
Mariners edition are presented. When included for the first time Radio Navigational Warnings 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. 
 SAR (search and rescue) Warnings and Radio Navigational Warnings related to maritime area interdiction, tows, derelicts, 
boat races, movement of vessels in maritime surveys or other brief activities and meteorological information that are issued exclusively 
via radio/satellite and available in Internet (see frame 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. 
 
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. 
 Special Permanent 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. 
 Every year in Notices to Mariners nºs 1 and 13 all Special Permanent Notices in force are fully published. 
 
 
NUMERATION OF WARNINGS AND NOTICES 
 
 Coastal Navigational Warnings and Notices Mariners 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. 
NAVAREA navigational warnings are identified only by the annual sequential numeration. 
 
I – Amazon Basin; N – North Coast; E – East Coast; and S – South Coast.  
 
0001 to 6999  – Area Radio Navigational Warnings (NAVAREA) and Coastal Radio Navigational Warnings; 
 
 
Exemples: E 0027/08 (Coastal Radio Navigational Warning of East Coast, year 2008). 
                                   0123/08 ( NAVAREA Radio Navigational Warning, year 2008) 
 
 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: I 78(T)/08 (Temporary Notice of Amazon Basin, year 2008). 
  N 94(P)/08 (Preliminary Notice of North Coast, year 2008). 
  E 2/08 (Permanent Notice of East Coast, year 2008). 
 
 Special Permanent Notices are identified by abbreviation “SPN” followed by annual sequential numeration and year the 
notice came into force. 
Exemple:  SPN 3/08 (Special Permanent Notice, year 2008). 
 
 
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 “Frames” refer to the left inferior corner of note or frame, 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 transfered 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 NAVAREA 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. 
 
RECOMMENDATIONS TO PRINT PATCHES, NOTES AND FRAMES 
 
When printing patches from Notices to Mariners available in Internet, users should take the following cautions: 
 
- ensure the "Fit to Page" option in the Adobe Acrobat print menu is switched off to avoid compression in images. 
 
- use a good quality Inkjet/Laser printer with 300 dpi resolution or greater. Printed colour copies should be compared with the respective 
screen image to ensure that all the colours have reproduced suitably.  
 
- use paper size A4, minimum specification thickness/weight 75g/m2 (the same paper as used for Notices to Mariners in print). 
 
 
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); 
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ISSUE OF MARITIME SAFETY INFORMATION (Navigational Warnings, SAR Information and Meteorological Information) 
 

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

SERVICES SCHEDULES 
(DAILY) 

CHANNELS 
(*) FREQUENCIES  CONTENTS 

0400-0445Z RI 

1430-1530Z RD NAVIGATIONAL WARNINGS 
AND SAR INFORMATION 

2130-2215Z RI 

- NAVAREA, Coastal Warnings, except 
those already published in Notices to 
Mariners, and SAR Information 
(Portuguese/English) 
- Local Warnings, except those already 
published in Notices to Mariners, and 
SAR information (Portuguese). 

0230-0330Z RD 

0600-0730Z METEOROLOGICAL  
BULLETINS 

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 

- Meteorological forecasts 
(Portuguese/English) 
- Meteorological warnings 
(Portuguese/English) 

0745-0925Z 
METEOROLOGICAL 

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 RADIO (VHF AND HF BANDS) – COASTAL STATIONS NATIONAL NET (RENEC) OF EMBRATEL 

SERVICES SCHEDULES CHANNELS 
(*) FREQUENCIES CONTENTS 

METEOROLOGICAL 
BULLETINS, NAVIGATIONAL 

WARNINGS AND SAR 
INFORMATION 

on demand of 
mariner 

- Meteorological Forecast 
- Meteorological warnings 
- NAVAREA, Coastal and Local 
Warnings 

METEOROLOGICAL 
WARNINGS, NAVIGATIONAL 

WARNINGS AND SAR 
INFORMATION 

as necessary 

RL 

VHF: 156,8 MHz (16) 
and traffic 
channels. 
 
HF: 4.125,0 KHz 

- Meteorological warnings 
- Urgent NAVAREA, Coastal and Local 
Warnings 

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

SERVICES SCHEDULES 
(DAILY) SATELLITE CONTENTS 

NAVIGATIONAL WARNINGS 
AND SAR INFORMATION 

0030Z e 1230Z 
or as necessary 

- SAR Information (English) 
- NAVAREA and Coastal Warnings (English), except 
those already published in Notices to Mariners. 

METEOROLOGICAL 
BULLETINS 

0730Z e 1930Z 
or as necessary 

East Atlantic (AOR-E) 
- Meteorological forecasts (English) 
- Meteorological warnings (English) 

D) INTERNET 

SERVICES Sites and links CONTENTS 
www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/avgante.htm 
(choose the link of region of interest) 

NAVAREA, Coastal and Local Warnings 
(Portuguese) NAVIGATIONAL WARNINGS 

AND SAR INFORMATION www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/english/index.htm 
(choose the link of region of interest) 

NAVAREA and Coastal Warnings 
(English) 

www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/folheto/pdf.htm 
(choose the link of NT of interest) 

- In Section II of NT: NAVAREA, Coastal 
and Local Warnings (Portuguese) in force 
more than 6 weeks. NOTICES TO MARINERS (**) 

www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/english/pdfing.htm 
(choose the link of NT of interest) 

- In Section VII of NT: NAVAREA and 
Coastal Warnings (English) in force more 
than 6 weeks. 

METEOROLOGICAL 
BULLETINS 

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(choose the link “meteoromarinha” – in Portuguese) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(choose the link “bulletins” – in English) 

- Meteorological forecasts 
(Portuguese/English) 
- Meteorological warnings 
(Portuguese/English) 

METEOROLOGICAL 
WARNINGS 

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(choose the link “avisos de mau tempo” – in Portuguese) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(choose the link “severe weather warnings” – in English) 

- Meteorological warnings 
(Portuguese/English) 

METEOROLOGICAL 
CHARTS 

www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/index.htm 
(choose the link “cartas sinóticas” – in Portuguese) 
(choose the link “previsão numérica”- in Portuguese) 
www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/indexing.htm 
(choose the link “synoptic charts” – in English) 
(choose the link “numerical predictions” – in English) 

- Analysis of atmospheric pressure on 
surface and other products. 

 
(*) RI: Radio-telex;            RD: Radio Data;       RS: Radio facsimile; RL: Radiotelephone. 
(**)SAR (search and rescue) Information and 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 sections II and VII of Notices to Mariners. 
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RADIO WARNINGS 
 

Below there are some Radio Warnings in force in 15 November 2008. It is recommended the reading of information contained in the 
beginning of Section VII. 

 

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  Nº of warning Nº of NM    

0515/07 13/08  0950/07 13/08  0061/08 16/08    
0751/07 13/08  1078/07 13/08       

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

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 

I 4523/07 13/08  I 4556/07 13/08  I 4623/08 16/08  I 0433/08 19/08 
I 4540/07 13/08  I 5155/07 13/08  I 4634/08 17/08    
I 4545/07 13/08  I 4148/08 13/08  I 0028/08 17/08    
I 4546/07 13/08  I 4475/08 14/08  I 0073/08 15/08    

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

NORTH COAST 
 

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       

N 4720/07 13/08  N 0117/08 18/08       
N 4529/08 15/08  N 0254/08 19/08       

 
Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners: 
 
N 0465/08 NORTH OF FORTALEZA – CHART 21800 (INT. 2111) – EXISTENCE OF BUOY METEO-OCEANOGRAPHIC IN 

POSITION: 03-07.97S 038-30.70W – PERIOD: 03/SEP/08 TO 03/SEP/09. CAUTION ADVISED. 
 

EAST COAST 
 
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 4628/07 13/08  E 0197/08 19/08       
E 4090/08 13/08          

 
Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners: 
 
E 0466/08 SOUTHEAST OF BARRA DE SAO CRISTOVAO – CHART 1000 – EXISTENCE OF BUOY METEO-OCEANOGRAPHIC 

IN POSITION: 11-19.43S 037-00.80W - PERIOD: 29/AUG/08 TO 29/AUG/09. CAUTION ADVISED. 
 
E 0467/08 EAST OF CABO FRIO – CHART 23000(INT. 2123) – EXISTENCE OF BUOY METEO-OCEANOGRAPHIC IN 

POSITION: 23-07.42S 040-54.98W – PERIOD: 11/JUN/08 TO 11/JUN/09. CAUTION ADVISED. 
 

SOUTH COAST 
 
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 

S 4451/07 13/08  S 5169/07 13/08  S 4188/08 13/08  S 0116/08 16/08 
S 4507/07 13/08  S 4093/08 13/08  S 4439/08 13/08  S 0246/08 19/08 
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Coastal Radio Navigational Warnings that came into force after publication of the former Notices to Mariners: 
 
S 0468/08 SOUTHEAST OF ILHA DE SAO SEBASTIAO – CHART 23100(INT. 2124) – EXISTENCE OF BUOY METEO-

OCEANOGRAPHIC IN POSITION: 24-23.70S 044-02.70W – PERIOD: 08/JUN/08 TO 08/JUN/09. CAUTION 
ADVISED. 
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AMENDMENTS TO NAUTICAL CHARTS 

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

 
NAVAREA V 

 
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 

102(T)/08 10 (INT.216)  13/08  115(P)/99 31 – 19001 (INT.20) – 19002 
(INT.22) 13/08 

169(T)/08 20 (INT.202) 18/08  156(P)/04 10 (INT.216) – 20 (INT.202) – 50 – 
60 – 70 13/08 

45(P)/99 10 (INT.216) – 4011 13/08     
 
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 
I 82(T)/05 200 – 201 – 210 – 220 13/08  I 99(P)/04 203 – 204 13/08 
I 83(T)/05 304 – 316 – 320 13/08  I 101(P)/04 4106A 13/08 
I 75(T)/07 320 13/08  I 85(P)/05 304 – 316 13/08 
I 33(T)/08 304 - 310 - 316 13/08  I 87(P)/05 200 – 230 – 232 13/08 

I 70(P)/00 204 – 205 – 220 – 242 13/08  I 158(P)/05 4110 – 4106B – ATLAS 4150  
(HS-A1) 13/08 

I 95(P)/00 4202A 13/08  I 137(P)/06 304 – 316 13/08 
I 44(P)/01 231 – 300 13/08  I 30(P)/07 ATLAS 4150 (HS – A4) 13/08 
I 90(P)/01 203 – 204 – 220 13/08  I 40(P)/07 ATLAS 4500 (HM-B8) 13/08 
I 93(P)/01 300 – 302 – 303 – 310 – 313 13/08  I 101(P)/07 304 – 310 – 316 13/08 

I 157(P)/02 Folha 3 do Croqui 13/08  I 102(P)/07 4103A  13/08 
I 58(P)/03 4102B 13/08  I 42(P)/08 201 13/08 

I 126(P)/03 204 – 205 – 242 – 4101A 13/08  I 109 (P)/08 201 - 210 14/08 

I 5(P)/04 Croqui de Navegação do rio 
Negro nº 004 13/08  I 139(P)/08 304 15/08 

I 26(P)/04 304 13/08  I 140(P)/08 4110 15/08 
I 98(P)/04 4104A – 4104B 13/08     

 
 
Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight: 
 
I 182/08  BRASIL - RIO AMAZONAS 
 
               Ilha do Mouratuba and Costa do Ituqui - Ilha Saracura, Ilha Nova and Fazenda Maicuru - Amendments to charts 
 
Republished due to it was published in Notices to Mariners nº 19/08 with incorrection in longitude in LEVANTAMENTOS frame 
for charts nºs 4103A and 4103B 
 
Chart nº 4103A [Last correction: 7th ed. 28/09/07] Datum: WGS-84                  
 
Insert 
Positions  -  a) 01º 53'.00 S  53º 40'.00 W 

b) 01º 50'.00 S  53º 30'.00 W and 
c) 02º 24'.00 S  54º 15'.00 W. 

 
Insert in positions a), b) and c) the accompanying blocks. 
 
Replace 
Position - 02º 04'.00 S  53º 45'.00 W 
Replace the existing frame "LEVANTAMENTOS" in the position by the accompanying one. 
 
Chart nº 4103B [Last correction: 156/08] Datum: WGS-84 
 
Insert 
Positions  -  a) 02º 26'.80 S  54º 36'.00 W 

b) 02º 27'.00 S  54º 30'.00 W and 
c) 02º 26'.00 S  54º 20'.00 W. 

 
Insert in positions a), b) and c) the accompanying blocks. 
 
 
Replace 
Position - 02º 04'.00 S  54º 54'.00 W 
Replace the existing frame "LEVANTAMENTOS" in the position by the accompanying one. 
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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 13/08  N 155(P)/06 21900 (INT.2112) 13/08 
N 45(T)/07 720 13/08  N 4(P)/07 40 – 300 – 21020 (INT.2003) 13/08 
N 51(T)/08 412 - 413 - 414 13/08  N 59(P)/07 413 – 414 13/08 

N 117(P)/99 40 – 100 – 4011 13/08  N 92(P)/08 705 - 710 - 21800 (INT.2111) 13/08 
N 153(P)/02 703 13/08  N 93(P)/08 400 13/08 
N 94(P)/04 703 – 720 13/08  N 103 (P)/08 705 14/08 

N 167(P)/04 400 13/08     
 
Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight: 
 
N 203/08  SOUTH ATLANTIC – BRASIL – NORTH COAST 
 
                North of Aracati, Macau and Cabo Calcanhar – Alteration in position of submarine cable 
 
Chart nº 21900 (INT.2112) [Last correction: 163/05] Datum: WGS-84  
 
Cancel 
Positions:  1) 04º 25’.00 S  35º 08’.00 W  4) 03º 30’.45 S  38º 00’.07 W  and 
 2) 04º 01’.79 S  36º 35’.33 W  5) 03º 33’.40 S  38º 06’.00’W.      
 3) 03º 26’.75 S  37º 54’.60 W    
 
Cancel the existing segment of “submarine cable” from position 1) to 5), remaining the legend “SAm-1”. 
 
Insert 
Positions:   6) 03º 33’.40 S  38º 06’.00 W  13) 03º 53’.22 S  36º 49’.75 W 

   7) 03º 30’.45 S  38º 00’.07 W  14) 04º 01’.79 S  36º 35’.33 W 
   8) 03º 25’.26 S  37º 51’.90 W  15) 04º 12’.50 S  36º 17’.50 W 
   9) 03º 27’.78 S  37º 45’.00 W  16) 04º 22’.14 S  35º 25’.00 W 
 10) 03º 38’.43 S  37º 31’.28 W  17) 04º 25’.46 S  35º 14’.99 W    and 
 11) 03º 41’.52 S  37º 24’.97 W  18) 04º 25’.50 S  35º 08’.00 W. 
 12) 03º 43’.90 S  37º 10’.81 W   

 
Insert a segment of “submarine cable” joining positions 6) to 18) . 
 
 
N 204/08  SOUTH ATLANTIC – BRASIL – NORTH COAST 
 
                Northeast of Fortaleza – Alteration in position of submarine cable 
 
Chart nº 21020 (INT.2003) [Last correction: 110/07] Datum: WGS-84  
 
Cancel 
Positions:  1) 03º 44’.00 S 38º 27’.28 W      and    
 2) 03º 35’.10 S 38º 05’.00 W.    
 
Cancel the existing segment of “submarine cable” between positions 1) and 2), remaining the legend “SAm-1”. 
 
Insert 
Positions: 3) 03º 44’.17 S  38º 27’.28 W    9) 00º 30’.00 N  39º 02’.50 W 

 4) 03º 38’.00 S  38º 14’.00 W  10) 00º 59’.22 N  39º 23’.94 W 
 5) 03º 33’.40 S  38º 05’.00 W  11) 02º 46’.31 N  40º 52’.27 W    
 6) 01º 11’.00 S  38º 05’.00 W  12) 02º 55’.00 N  41º 00’.50 W   and 
 7) 00º 47’.85 S  38º 19’.88 W  13) 01º 00’.00 N  39º 24’.00 W. 
 8) 00º 00’.00 S  39º 00’.40 W   

 
Insert a segment of “submarine cable” joining positions 3) to 5) and 6) to 12) and in position 13) along the submarine cable the legend 
“SAm-1”. 
 
 
N 205/08 SOUTH ATLANTIC -  BRASIL – NORTH COAST 
 
               Porto de Mucuripe – Existence of  types of seabed and wreck   
 
Chart nº 701 [Last correction: 31/07] Datum: WGS-84  
 
Insert 
Positions:     a) 03º 42’.13 S  38º 29’.27 W   d) 03º 42’.29 S  38º 28’.94 W    and            
                     b) 03º 41’.88 S  38º 29’.16 W   e) 03º 42’.67 S  38º 28’.51 W.                
                     c) 03º 42’.14 S  38º 29’.11 W    
 
Insert in position a) a symbol for “Dangerous wreck, depth unknown” and in positions b), c,) d) and e) the legend “R”. 
 
[Chart 12000 – Symbols, Abbreviations and Terms (3rd ed.2008) page 41 K(28)] 
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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 13/08  E 97(P)/05 1300 – 1310 – 1311 13/08 
E 149(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/08  E 98(P)/05 1104 – 1105 – 1107 – 1110 13/08 

E 176(T)/06 70 – 21070 (INT.2008) – 
23000 (INT.2123) 13/08  E 164(P)/05 60 – 1000 13/08 

E 6(T)/07 70 – 1300 13/08  E 99(P)/06 60 – 1100 – 21050 (INT.2006) 13/08 
E 92(T)/07 1401 – 1410 13/08  E 167(P)/06 1312 13/08 
E 94(T)/07 1103 – 1104 13/08  E 105(P)/07 1311 13/08 

E 135(T)/07 70 – 20 (INT.202) 13/08  E 126(P)/07 20 (INT.202) – 1100 – 21050 
(INT.2006) 13/08 

E 13(T)/08 1200 13/08  E 95(P)/08 70 – 1400  13/08 
E 46(T)/08 1404 13/08  E 104(P)/08 70 - 1400 - 1550 13/08 
E 70(T)/08 902 13/08  E 125(P)/08 802 15/08 

E 173(T)/08 1401 - 1410 18/08  E 126(P)/08 902 15/08 
E 179(T)/08 1401 - 1420 18/08  E 127(P)/08 930 15/08 
E 194(T)/08 802 20/08  E 128(P)/08 1101 - 1104 15/08 
E 195(T)/08 1401 20/08  E 129(P)/08 1401 15/08 
E 68(P)/95 1101 – 1110 13/08  E 130(P)/08 23000 (INT. 2123) 1508 

 E 120(P)/04 70 – 1400 – 23000 (INT.2123) 13/08  E 174(P)/18 1104 - 1105 18/09 
E 138(P)/04 1107 – 1110 – 1170 – 1171 13/08  E 178(P)/18 1401 - 1401 18/09 
E 47(P)/05 1104 – 1105 – 1107 13/08  E 187(P)/08 60 - 1100 - 21050 (INT.2006) 19/08 

 
Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight: 
 
 
E 206/08  SOUTH ATLANTIC- BRASIL - EAST COAST 
 
                South of Itariri river – Wreck 
 
Charts nºs   1000 [Last correction: 169/06] Datum: C Alegre 
                     1100 [Last correction: 159/08] Datum: C Alegre 
                     21050 (INT.2006) [Last correction: 88/02] Datum: WGS-84   
                     60 [Last correction: 146/08] Datum: C Alegre 
 
Insert 
 
Position – 12º 07’.00 S  37º 39’.00 W 
 
Insert in the position a symbol for “Non-dangerous wreck, least depth unknown” and near it the legend “PA”. 
 
[Chart 12000 – Symbols, Abbreviations and Terms (3rd ed. 2008) page 41 K(29)] 
 
This Notice cancels Radio Warning nº E 8397/08. 
 
 
E 207/08  SOUTH ATLANTIC- BRASIL - EAST COAST 
 
                East of Conceição da Barra – Amendments to chart 
 
Chart nº   22700 (INT.2120) [Last correction: 1ª ed. 13/05/08] Datum: WGS-84   
 
Cancel 
 
Positions : 1)  18º 47’.90 S  38º 42’.00 W        3)  18º 43’.00 S  38º 12’.40 W  and  
                  2)  18º 32’.25 S  38º 21’.10 W        4)  18º 34’.25 S  39º 41’.75 W .    
 
Cancel the existing types of seabed “S.M”, “Co”, “G” e “fS” in positions 1), 2), 3) and 4), respectively. 
 
Insert 
 
 Positions : 5)  18º 39’.90 S  38º 28’.50 W        10)  18º 47’.25 S  38º 41’.75 W    
                   6)  18º 31’.20 S  39º 41’.80 W        11)  18º 32’.15 S  38º 32’.10 W     
                   7)  18º 31’.00 S  37º 54’.00 W        12)  18º 38’.00 S  39º 34’.80 W         
                   8)  18º 30’.60 S  38º 21’.00 W        13)  18º 42’.80 S  38º 01’.10 W   and      
                   9)  18º 35’.00 S  38º 55’.30 W        14)  18º 43’.85 S  38º 12’.60 W . 
 
Insert the types of seabed “M.S”, “S.M”, “G”, “P”, “mS”, “S.M”, “S.G.M”, “S.G”, “Wd” and “G” in positions 5), 6), 7) , 8), 9), 10), 11), 12), 
13) and 14), respectively. 
 
 
E 208/08  SOUTH ATLANTIC – BRASIL – EAST COAST 
 
                North and east of Natal and northeast and east of João Pessoa – Alteration in position of submarine cable 
 
Chart nº 22100 (INT.2114) [Last correction: 1st ed. 17/06/05] Datum: WGS-84  
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Cancel 
Positions:  1) 04º 20’.00 S 35º 26’.00 W  and    
 2) 07º 15’.00 S 33º 47’.75 W.    
 
Cancel the existing segment of “submarine cable” between positions 1) and 2) and the existing legends “SAm-1” along the cable. 
 
Insert 
Positions:   3) 04º 20’.00 S 35º 34’.60 W  11) 06º 00’.04 S 34º 00’.00 W    

   4) 04º 25’.46 S 35º 14’.99 W  12) 06º 16’.69 S 33º 59’.37 W    
   5) 04º 25’.44 S 35º 03’.00 W  13) 06º 28’.13 S 34º 02’.14 W. 
   6) 04º 26’.92 S 34º 56’.39 W  14) 06º 35’.09 S 34º 03’.69 W 
   7) 04º 31’.71 S 34º 45’.01 W  15) 06º 42’.06 S 34º 03’.82 W 
   8) 04º 38’.58 S 34º 34’.19 W  16) 06º 57’.51 S 34º 00’.32 W 
   9) 04º 55’.00 S 34º 20’.00 W  17) 07º 04’.11 S 33º 54’.37 W  and 
 10) 05º 36’.90 S 34º 03’.67 W  18) 07º 15’.00 S 33º 47’.00 W. 

 
Insert a segment of “submarine cable” joining positions 3) to 18) and along the cable the legends “SAm-1”. 
 
E 209/08  SOUTH ATLANTIC – BRASIL – EAST COAST 
 
                  Northeast and southeast of Salvador – Alteration in position of submarine cable 
 
Chart nº 21050 (INT.2006) [Last correction: 206/08] Datum: WGS-84  
 
Cancel 
Positions:  1) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W  and    
 2) 11º 35’.00 S 35º 57’.00 W.    
 
Cancel the existing segment of “submarine cable” between positions 1) and 2), remaining the legend “SAm-1”. 
 
Insert 
Positions   3) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W  12) 13º 14’.44 S 37º 59’.86 W    

   4) 13º 10’.00 S 37º 42’.50 W  13) 16º 00’.01 S 36º 29’.02 W. 
   5) 13º 00’.00 S 37º 28’.00 W  14) 16º 23’.50 S 36º 20’.57 W 
   6) 12º 40’.96 S 37º 15’.01 W  15) 16º 35’.00 S 36º 21’.22 W 
   7) 12º 23’.08 S 36º 53’.86 W  16) 16º 50’.00 S 36º 27’.87 W 
   8) 12º 05’.49 S 36º 37’.64 W  17) 16º 55’.07 S 36º 29’.01 W 
   9) 11º 49’.83 S 36º 20’.06 W  18) 17º 16’.98 S 36º 25’.29 W 
 10) 11º 40’.00 S 36º 05’.00 W  19) 17º 59’.95 S 36º 32’.00 W   and 
 11) 11º 35’.00 S 35º 51’.00 W     20) 18º 20’.00 S 36º 37’.80 W.    

 
Insert a segment of “submarine cable” joining positions 3) to 11) and 12) to 20) and in position 13) along the submarine cable the legend 
“SAm-1”. 
 
E 211/08  SOUTH ATLANTIC - BRASIL - EAST COAST 
 
                East of Itabapoana 
 
Reference: light-buoys 
 
Cancel 
 
Cancel Temporary Notice nº E 193(T)/08. 
 
 

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 13/08  S 152(T)/08 1701 16/08 
S 140(T)/05 1511 – 1512 – 1515 13/08  S 154(T)/08 2101 16/08 
S 150(T)/05 30 (INT.201) – 90 13/08  S 190(T)/08 1515 19/08 
S 84(T)/06 1701 13/08  S 197(T)/08 1902 - 1903 20/08 

S 150(T)/06 70 – 23000 (INT.2123) 13/08  S 66(P)/05 1701 13/08 
S 165(T)/06 2010 13/08  S 54(P)/06 1822 13/08 

S 8(T)/07 1804 13/08  S 86(P)/06 1810 – 1902 13/08 
S 51(T)/07 1515 – 1512 – 1511 13/08  S 179(P)/06 1901 – 1909 – 1910 – 1911 13/08 
S 98(T)/07 1607 – 1622 – 1623 13/08  S 184(P)/06 1506 – 1620 – 23100 (INT. 2124) 13/08 
S 99(T)/07 1622 – 1623 13/08  S 43(P)/07 1621 13/08 

S 100(T)/07 1633 13/08  S 56(P)/07 1501 – 1512 13/08 
S 107(T)/07 1512 – 1515 13/08  S 89(P)/07 2112  13/08 
S 129(T)/07 1822 13/08  S 113(P)/07 1512 13/08 

S 7(T)/08 21070 ( INT 2008 ) – 30       
( INT. 201 ) 13/08  S 118(P)/07 1501 13/08 

S 9(T)/08 1512 13/08  S 55(P)/08 1622 - 1623 13/08 
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S 21(T)/08 2101 13/08  S 105(P)/08 1822 14/08 
S 22(T)/08 1701 13/08  S 116(P)/08 1644 - 1642 - 1645 15/08 
S 38(T)/08 1511 - 1512 13/08  S 131(P)/08 1511- 1501   15/08 
S 53(T)/08 1821 13/08  S 132(P)/08 1635 15/08 
S 74(T)/08 1700 13/08  S 133)P)/08 1702 15/08 
S 75(T)/08 1633 13/08  S 134(P)/08 1801 e 23300 (INT. 2126) 15/08 

S 84(T)/08 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 
1645 13/08  S 135(P)/08 1901 15/08 

S 85(T)/08 1632 - 1636 13/08  S 136(P)/08 1905 15/08 
S 96(T)/08 1701 13/08  S 137(P)/08 2102 15/08 

S 142(T)/08 21070 (INT. 2008) - 70 15/08  S 138(P)/08 2112 15/08 
S 150(T)/08 1623 16/08  S 198(P)/08 1804 20/08 
S 151(T)/08 1636 16/08  S 199(P)/08 1621 20/08 

 
 
Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight: 
 
 
S 215(T)/08  SOUTH ATLANTIC - BRASIL - SOUTH COAST 
 
                     Fairway to porto de Itajaí – Existence of minor depths 
 
Chart nº 1801  
 
In  SECTION  “A” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existence of depths less than 10.0 metres in position 26º 54’.85 S  48º 37’.96 W  - 9.7 
metres. 
 
In  SECTION  “B” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existence of depths less than 10.0 metres in positions:  
 
a) 26º 54’.15 S  48º 39’.26 W  - 9.7 metres;                    d) 26º 53’.96 S  48º 39’.69 W  - 9.5 metres;  and       
b) 26º 54’.78 S  48º 38’.65 W  - 9.2 metres;                    e) 26º 54’.84 S  48º 38’.39 W – 9.7 metres.                
c) 26º 54’.52 S   48º 38’.92 W  - 9.3 metres;    
 
In  SECTION  “C” Dragado  a  10.0 m (2007) – Existence of depths less than 10.0 metres in positions: 
 
f)  26º 54’.05 S  48º 39’.75 W  - 8.4 metres;                      i) 26º 54’.02 S  48º 39’.94 W  - 9.5 metres;  and       
g) 26º 53’.87 S  48º 40’.07 W  - 9.2 metres;                      j) 26º 54’.05 S  48º 39’.82 W – 9.6 metres.                
h) 26º 53’.90 S  48º 40’.04 W  - 9.5 metres;    
 
 
S 210(P)/08 SOUTH ATLANTIC -  BRASIL – SOUTH COAST 
 
                    Works on waters – Amplification of Terminal for Containers                    
 
Chart nº  1701  
 
Fairway to Terminal for Containers (TECON 4) – Amplification of TECON 4.  
 
(Beginning: 17/JUL/08)  (End: 17/JAN/10) 
 
This Notice replaces Preliminary Notice nº S 163(P)/08. 
 
 
S 212/08  SOUTH ATLANTIC- BRASIL - SOUTH COAST 
 
                South of Ilha Grande 
 
Reference: unlighted buoys 
 
Cancel 
 
Cancel Temporary Notice nº S 143 (T)/08, due to the unlighted buoys were removed. 
 
 
S 214/08  SOUTH ATLANTIC - BRASIL - SOUTH COAST 
 
                Fairway to porto de Itajaí – Alteration in dredged channel 
 
Chart nº 1801 [Last correction: 108/08] Datum: WGS-84  
 
Replace 
 
Replace the legend SEÇÃO  “A” Dragado a 7.5 m (2002)  by SEÇÃO “A” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
Replace the legend SEÇÃO  “B” Dragado a 7.0 m (2002) by SEÇÃO “B” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
Replace the legend SEÇÃO  “C” Dragado a 6.0 m (2002) by SEÇÃO “C” Dragado a 10.0 m (2007). 
 
This Notice cancels Temporary Notice nº S 178 (T)/06. 
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HYDROWAYS IN GENERAL 
 
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 
HG 139(T)/93 2105 13/08  HG 75(P)/98 2103 – 2108 – 2109 13/08 
HG 90(T)/94 2113 13/08  HG 31(P)/00 2103 – 2104 13/08 
HG 65(T)/95 2109 – 2111 – 2113 – 2140 13/08  HG 143(P)/03 2109 – 2111 13/08 

HG 176(T)/97 2103 – 2105 – 2106 – 2107 – 
2108 – 2109 – 2111 – 2112 13/08  HG 173(P)/06 2791 – 2792 13/08 

HG 164(P)/96 2109 – 2111 – 2140 13/08     
 
Temporary (T), Preliminary (P) and Permanent Notices in the fortnight: 
 
HG 213/08 BRASIL - LAGO DO PARANOÁ  
 
                   Saco do Paranoá – Brasília Motonáutica Clube – Existence of pier  
 
Chart nº 2791 [Last correction: 123/05] Datum: C. Alegre  
 
Insert 
 
Positions:     a) 15º 47’.05 S  47º 50’.97 W    
                     b) 15º 47’.07 S  47º 50’.93 W   and 
                     c) 15º 47’.08 S  47º 50’.93 W. 
 
Insert a symbol for “pier” joining positions a) to c). 
 
Chart nº 2792 [Last correction: 123/05] Datum: C. Alegre  
 
Insert 
 
Positions:     d) 15º 47’.05 S  47º 50’.97 W   and    e) 15º 47’.07 S  47º 50’.93 W.    
 
Insert a symbol for “pier” joining positions d) and e). 
 
 
[Chart 12000 – Symbols, Abbreviations and Terms (3rd ed.2008) page 25 F(14)] 
 
 

SPECIAL PERMANENT NOTICES 
 
SPECIAL PERMENENT NOTICES in force, published in former Notices to Mariners: 
 

Nº of Notice Nº of NM  Nº of Notice Nº of NM  Nº of Notice Nº of NM  Nº of Notice Nº of NM 
SPN 12/95 1/08  SPN 8/01 1/08  SPN 2/06 1/08  SPN 2/08 12/08 
SPN 8/99 1/08  SPN 1/04 1/08  SPN 4/07 1/08  SPN 3/08 13/08 

 
 
SPECIAL PERMENENT NOTICES in the fortnight: 
 
Nil. 
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SEÇÃO VIII – REPRODUÇÕES DE TRECHOS, QUADROS E NOTAS 
 
 

Nenhuma. 
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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: (Address/e-mail/Fax number) ..................................................................................................................................... 
Telefone: (Phone) .......................................................................................................................................................................................... 
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: (SENDER) .............................................................................................................................................................................. 
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 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 to the nearest Shipping Offices (or its Assistant Ports and Agencies).   
3 - Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies are requested to send any information received to CHM, as soon as possible. If 
necessary, the information can be complemented, according to the Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies point of view. 
4 – The field "Description of irregularities and comments” should be filled with information that describes verified irregularities, as well as 
the method employed to determine the position of  irregularities and vessel/ship (by satellite, magnetic or true bearings of conspicuous 
points or bearing and radar distance -in the case of magnetic bearings, inform the value of the deviation of the needle, if known). If the 
obtained position is not accurate, such fact should be informed. In the case of abnormal depths, inform the means used to determine 
them (if possible, annex a 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 relevant details. 
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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: (Address/e-mail/Fax) .................................................................................................................................................. 
Telefone: (Phone) .......................................................................................................................................................................................... 
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: (SENDER) .......................................................................................................................................................................... 
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 designed for the 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 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 to the nearest Shipping Offices (or its Assistant Ports and Agencies).   
3 - Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies are requested to send any information received to CHM, as soon as possible. If 
necessary, the information can be complemented, according to the Shipping Offices, Assistant Ports and Agencies point of view. 
4. The field “Description and Comments” should be filled with evidenced omissions or inaccuracies, eventual corrections suggested and 
other pertinent information or comments. 
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FOLHETO “AVISOS AOS NAVEGANTES” Nº 21/2008

SEÇÃO IV.3

ROTEIRO COSTA NORTE, 1993

FOLHA DE CORREÇÕES Nº 26

(VENDA  PROIBIDA)

Correções precedentes: Folhetos nº
s

 17, 21, 22 e 23 de 1993; 3, 8, 12, 14, 17 e 24 de 1994; 2,

10, 15 e 23 de 1995; 5 de 1996; 13 de 1997; 17 de 2000; 8 e 19

de 2002; 14 de 2006; 2, 16 e 20 de 2007; e 15 e 17 de 2008.

Lista de Páginas Efetivas (Folheto nº 2/07)

Cancelar e substituir pela Lista de Páginas Efetivas (Folheto nº 21/08).

Páginas V/VI

Cancelar e substituir pelas páginas V/VI (Folheto nº 21/08).

Páginas 7/8 (Folheto nº 10/95) e 9/10

Cancelar e substituir pelas páginas 7 a 10 (Folheto nº 21/08).

Páginas 13/14 (Folheto nº 8/02)

Cancelar e substituir pelas páginas 13/14 (Folheto nº 21/08).

Página 27 (Folheto nº 14/94), linha 4

Cancelar e substituir por

Situação – O Brasil ocupa um território com 8.514.876,599 km2 de área, situado na

Página 27 (Folheto nº 14/94), linha 9

Cancelar e substituir por

População – A população recenseada em 2007 foi de 183.987.291 habitantes.

Páginas 29/30 (Folheto nº 8/02)

Cancelar e substituir pelas páginas 29/30 (Folheto nº 21/08).

Páginas 35/36 (Folheto nº 10/95) e 37 a 42

Cancelar e substituir pelas páginas 35 a 42 (Folheto nº 21/08).

Páginas 53/54 (Folheto nº 2/07)

Cancelar e substituir pelas páginas 53/54 (Folheto nº 21/08).

Continua





FOLHETO “AVISOS AOS NAVEGANTES” Nº 21/2008

SEÇÃO IV.3

Continuação da Folha de Correções nº 26 ao Roteiro Costa Norte, 1993

Páginas 71/72 (Folheto nº 2/07)

Cancelar e substituir pelas páginas 71/72 (Folheto nº 21/08).

Páginas 81/82 (Folheto nº 23/95)

Cancelar e substituir pelas páginas 81/82 (Folheto nº 21/08).

Página 90 (Folheto nº 23/95), linhas 30 e 31

Cancelar e substituir por

A navegação no rio Tocantins deve ser evitada nos períodos de baixa-mar porque

diversos bancos de areia se descobrem e outros ficam cobertos apenas por pequena lâmi-

na d`água, representando grande perigo.

Entre a foz do rio Tocantins e Tucuruí, as localidades ribeirinhas mais importantes

são Cametá (a 48M da foz), Mocajuba (a 72M da foz) e Baião (a 95M da foz).

Páginas 93 a 96

Cancelar e substituir pelas páginas 93 a 96 (Folheto nº 21/08).

Páginas 103 a 106

Cancelar e substituir pelas páginas 103 a 106 (Folheto nº 21/08).

Páginas 111/112, 113/114 (Folheto nº 5/96), 115 a 122, 123/124 (Folheto nº

13/97) e 124a/124b (Folheto nº 13/97)

Cancelar e substituir pelas páginas 111 a 124 (Folheto nº 21/08) e 124a/124b (Folheto

nº 21/08).

Páginas 135/136 (Folheto nº 24/94)

Cancelar e substituir pelas páginas 135/136 (Folheto nº 21/08).

———————

 30





LISTA  DE  PÁGINAS  EFETIVAS

Esta lista dá a situação das páginas do Roteiro Costa Norte, 1993, corrigidas até o

folheto “Avisos aos Navegantes” nº 21/08.

Página Situação

Folha de rosto (I e II) – Original

  Lista de páginas efetivas (IIa e IIb) – Folheto nº 21/08

III e IV – Folheto nº 17/93

V e VI – Folheto nº 21/08

VII e VIII – Folheto nº 8/02

IX e X – Folheto nº 15/95

XI a XVI – Original

1 a 4 – Folheto nº 2/07

5 e 6 – Original

7 a 10 – Folheto nº 21/08

11 e 12 – Original

13 e 14 – Folheto nº 21/08

15 a 18 – Folheto nº 8/02

19 a 22 – Folheto nº 2/07

23 e 24 – Folheto nº 8/02

25 e 26 – Folheto nº 2/07

26a a 26d – Folheto nº 8/02

27 e 28 – Folheto nº 14/94

29 e 30 – Folheto nº 21/08

31 a 34 – Folheto nº 10/95

35 a 42 – Folheto nº 21/08

43 e 44 – Original

45 a 50 – Folheto nº 17/2000

50a e 50b – Folheto nº 17/2000

51 e 52 – Original

53 e 54 – Folheto nº 21/08

55 a 58 – Folheto nº 2/07

59 e 60 – Folheto nº 14/94

60a e 60b – Folheto nº 14/94

61 e 62 – Original

63 e 64 – Folheto nº 17/2000

65 a 68 – Original

69 e 70 – Folheto nº 2/07

71 e 72 – Folheto nº 21/08

73 a 76 – Folheto nº 2/07

77 e 78 – Folheto nº 17/2000

78a e 78b – Folheto nº 17/2000

79 e 80 – Original

81 e 82 – Folheto nº 21/08

DH1-I-11 Corr. 18-08

(Folheto nº 21/08)



IIb ROTEIRO  COSTA  NORTE

DH1-I-11 Corr. 18-08

(Folheto nº 21/08)

83 e 84 – Folheto nº 2/07

85 e 86 – Folheto nº 23/95

87 e 88 – Folheto nº 2/07

89 e 90 – Folheto nº 23/95

91 e 92 – Original

93 a 96 – Folheto nº 21/08

97 a 100 – Original

101 e 102 – Folheto nº 15/95

103 a 106 – Folheto nº 21/08

107 a 110 – Original

111 a 124 – Folheto nº 21/08

124a e 124b – Folheto nº 21/08

125 e 126 – Original

127 a 130 – Folheto nº 5/96

131 e 132 – Original

133 e 134 – Folheto nº 24/94

135 e 136 – Folheto nº 21/08

137 e 138 – Folheto nº 24/94

139 e 140 – Original

141 e 142 – Folheto nº 2/07

143 a 146 – Original

147 a 154 – Folheto nº 2/07

155 a 158 – Folheto nº 8/02

158a e 158b – Folheto nº 8/02

159 e 160 – Original

161 a 164 – Folheto nº 2/07

165 a 172 – Folheto nº 19/02

172a a 172d – Folheto nº 2/07

173 a 176 – Folheto nº 2/07

177 a 180 – Folheto nº 8/02

181 e 182 – Original

183 a 186 – Folheto nº 2/07

187 e 188 – Original

189 e 190 – Folheto nº 24/94

191 e 192 – Folheto nº 2/07

193 e 194 – Folheto nº 24/94

195 a 228 – Original

229 a 232 – Folheto nº 20/07

Página Situação



Folheto
Páginas

Afetadas

Rubrica

Data

REGISTRO DE CORREÇÕES V

DH1–I–11 Corr. 1-08

(Folheto nº 21/08)



Folheto
Páginas

Afetadas

Rubrica

Data

VI ROTEIRO COSTA NORTE

DH1–I–11 Corr. 1-08

(Folheto nº 21/08)
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DH1-I-11

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.
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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. 2–08
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Faróis – O alcance luminoso em milhas náuticas informado na Lista de Faróis e
nas cartas brasileiras corresponde ao calculado pela fórmula de Allard, considerando-
se um período noturno com coeficiente de transparência atmosférica (T) igual a 0,85,
correspondente a um valor de visibilidade meteorológica de 18,4M.

Os círculos ou arcos de círculo representados nas cartas em torno da posição de
um farol não representam a distância em que ele pode ser avistado; eles indicam apenas
o setor de visibilidade, o setor obscurecido ou os setores em que a luz tenha característica
ou cores diferentes.

As informações sobre faróis, nas cartas, obedecem aos seguintes critérios básicos:

– nas cartas particulares devem constar todos os faróis e faroletes, com suas
descrições abreviadas completas;

– nas cartas de pequenos trechos devem constar os faróis e faroletes da costa que
normalmente são utilizados na navegação costeira e nas aterragens, devendo
ter as descrições abreviadas completas; e

– nas cartas de médios trechos e grandes trechos só devem constar os faróis que
tenham alcance igual ou superior a 15M, indicando apenas a característica, a
cor e o alcance da luz.

Sinais de cerração – O som se propaga na atmosfera de maneira caprichosa,
devendo-se ter sempre em mente que:

– os sinais de cerração são ouvidos a distâncias que variam grandemente;

– em certas condições atmosféricas, quando um sinal de cerração é uma combinação
de sons altos e baixos, um desses tipos de som pode ser completamente inaudível;

– existem, ocasionalmente, áreas em torno de um sinal de cerração em que ele é
totalmente inaudível;

– uma cerração pode existir a pequena distância de uma estação de sinais sonoros
e não ser visível dela, não sendo, portanto, emitido o sinal; e

– alguns sinais não podem ser postos em funcionamento imediatamente depois
de pressentidos indícios de cerração.

As informações sobre sinais de cerração, nas cartas, obedecem aos seguintes
critérios básicos:

– nas cartas particulares devem ser representados todos os sinais de cerração;

– nas cartas destinadas à navegação costeira devem ser representados somente
os principais sinais de cerração, isto é, os que são normalmente utilizados na
navegação costeira e nas aterragens; e

– nas cartas de médios trechos e grandes trechos não devem constar sinais de
cerração.

Os detalhes dos sinais de cerração, caso o espaço permita, são informados junto ao
símbolo do sinal; em caso contrário, são dispostos em uma tabela, em lugar destacado
na carta.

Presentemente, não há nenhum sinal de cerração na costa do Brasil.

Setas – As setas indicativas de corrente, existentes nas cartas, indicam a direção
mais freqüente ou a direção média da corrente oceânica ou de maré. Elas são apenas
indicadores aproximados da direção e velocidade da corrente, porque geralmente
resultam de observações efetuadas durante um período relativamente curto.

5

10

15

20

25

30

35

40



ROTEIRO  COSTA  NORTE10

DH1-I-11 Corr. 1–08

(Folheto nº 21/08)

Variação da declinação magnética – Não se deve esquecer o valor da variação
da declinação magnética, ao colocar-se na carta posições determinadas por marcações
com agulha magnética. As informações existentes nas cartas ficam desatualizadas no
fim de alguns anos e, em certos casos, quando utilizando  carta de pequena escala ou
quando as marcações são de objetos muito distantes, esse erro pode atingir valores
apreciáveis. Nas altas latitudes, as variações da declinação magnética atingem valores
extremamente altos, para posições geográficas relativamente próximas. Em algumas
cartas gerais, que abrangem áreas em que há considerável variação da declinação
magnética, seus valores são indicados por linhas isogônicas.

SINALIZAÇÃO NÁUTICA

Lista de Faróis – É uma publicação de auxílio à navegação que contém todas as
informações sobre os faróis, barcas-faróis, faroletes e bóias de luz localizados na costa,
nos rios, nas lagoas e nas ilhas brasileiras, assim como nas costas de outros países
representadas nas cartas brasileiras. Alguns aerofaróis, visíveis do mar, e algumas luzes
de obstáculo aéreo instaladas em estruturas notáveis para o navegante e representadas
nas cartas, também constam na Lista de Faróis.

As correções à Lista de Faróis são divulgadas na Seção IV do folheto quinzenal
“Avisos aos Navegantes”. As normas para registro e controle dessas correções constam
na introdução da publicação.

Sistema de balizamento – O Brasil adota o Sistema de Balizamento Marítimo,
Região B, da Associação Internacional de Sinalização Marítima (IALA), aprovado pelo
Decreto nº 92 267, de 03/01/86, e constituído dos seguintes tipos de sinais:

– Sinais Laterais, aqueles que, seguindo a direção convencional do balizamento,
utilizam, de dia e de noite, as cores encarnada e verde para indicar, respecti-
vamente, os lados a boreste e a bombordo, dos canais. Em um ponto onde haja
bifurcação de um canal, um sinal lateral modificado pode ser usado para indicar
a via preferencial. A direção convencional do balizamento deve ser indicada nos
documentos náuticos apropriados;

– Sinais Cardinais, os que são usados para indicar que as águas mais profundas
em uma área estão no quadrante que tem o nome do sinal; ou qual o quadrante
seguro para ultrapassar um perigo; ou para chamar a atenção para um ponto
importante de um canal, tal como uma curva, uma junção, uma bifurcação ou o
extremo de um baixio. Os quatro quadrantes (Norte, Este, Sul e Oeste) são
limitados pelas marcações verdadeiras NW–NE, NE–SE, SE–SW e SW–NW,
tomadas a partir do ponto de referência (ponto a ser defendido ou indicado pelo
sinal e sobre o qual se deseja chamar a atenção do navegante). O nome de um
sinal cardinal indica o quadrante em que o navegante deve passar, em relação à
posição do sinal;

– Sinais de Perigo Isolado, os que indicam um perigo isolado e são construídos
sobre ou fundeados junto ou sobre um perigo que tenha águas navegáveis em
toda a sua volta;

– Sinais de Águas Seguras, os que indicam que há águas navegáveis em torno do
sinal. Incluem-se nesta categoria os sinais de linha de centro e os de meio de
canal. Também podem ser usados como variação de um sinal cardinal ou lateral,
indicando uma aproximação de terra;

– Sinais Especiais, os que não têm como objetivo principal auxiliar a navegação.
Indicam uma área especial ou uma configuração mencionada nos documentos
náuticos apropriados, tais como  sistema de aquisição de dados oceânicos;
separação de tráfego, quando o uso da sinalização convencional de canal possa
causar confusão; área de despejos; área de exercícios militares; área proibida;
área de cabo ou canalização submarino; etc; e
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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”.

Corr. 3-08
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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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BRASIL  —  INFORMAÇÕES  GERAIS

O meio circulante é constituído de cédulas e moedas metálicas.

Pesos e medidas – Em todo o território brasileiro é adotado o Sistema In-
ternacional de Unidades, ratificado pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas
(CGPM/1960) e atualizado até a 15ª CGPM/1975.

O Decreto nº 81.621, de 03/05/78, aprovou o Quadro Geral de Unidades de Medida,
baseado nas resoluções, recomendações e declarações das Conferências Gerais de Pesos
e Medidas realizadas por força da Convenção Internacional do Metro, de 1875.

Hora legal – São adotados três fusos horários para a hora legal do Brasil, de
acordo com a Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008:

a) o primeiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos duas horas”,
compreende os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São
Paulo, o atol das Rocas e as ilhas da Trindade e Martin  Vaz;

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos três horas”
compreende todo o litoral do Brasil, o Distrito Federal e os Estados interiores,
exceto os relacionados na alínea “c” abaixo; e

c) o terceiro fuso, caracterizado  pela   hora de Greenwich “menos quatro horas”,
compreende os Estados de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Amazonas,
de Rondônia, de Roraima e do Acre.

Hora de verão – No período de outubro a fevereiro, em algumas regiões do Brasil
é adotada a Hora de Verão, quando a hora oficial brasileira fica adiantada de 60 minutos
em relação à Hora Legal.

A relação dos estados em que vigora a Hora de Verão e as datas de início e fim
desta hora são divulgadas por “Avisos-Rádio Náuticos”, permanecendo o primeiro aviso
em vigor durante todo o período.

Feriados nacionais – São feriados em todo o país os seguintes dias comemorativos:

1º de janeiro – Confraternização Universal

21 de abril – Tiradentes

1º de maio – Trabalho

7 de setembro – Independência do Brasil

12 de outubro – N. S. Aparecida, Padroeira do Brasil

2 de novembro – Finados

15 de novembro – Proclamação da Rep blica

25 de dezembro – Natal

Nos estados e municípios pode haver outros feriados, os quais são mencionados
nas informações referentes aos portos.
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GEOGRAFIA

Aspecto físico – O Brasil é essencialmente constituído por duas áreas irregulares
principais: uma formada pelas bacias hidrográficas do rio Amazonas e do rio da Prata,
que quase se ligam nas terras baixas situadas a oeste do estado de Mato Grosso e que
cobrem regiões baixas e em grande parte inundadas pelas cheias dos rios; e outra
constituída pelas terras altas situadas entre essas bacias e o oceano Atlântico.

Na bacia amazônica há três regiões naturais principais: a região serrana, grande
maciço que limita o Brasil com as Guianas; a depressão amazônica, terras baixas e
cobertas de matas densas, onde correm o rio Amazonas e seus afluentes; e a região das
grandes matas, o chapadão norte do planalto central do Brasil.

A zona do nordeste brasileiro, situada entre as bacias amazônica e do rio São
Francisco do Norte, é constituída, depois de uma região de transição, pela bacia do
Parnaíba, grande planalto circundado de chapadas e acidentado de colinas; pelas serras
e chapadas da vertente norte oriental, que dominam as regiões semi-áridas do Brasil,
com sua flora característica e rios intermitentes; pelas matas agrestes situadas entre
elas e o oceano; e, finalmente, pelo litoral, quase que inteiramente formado por praias
com dunas. Em quase todo esse trecho a linha da costa é em geral acompanhada de
recifes, em sua maioria de formação coralígena.

A vertente oriental do planalto central é caracterizada pela grande depressão
semicircular do  vale do rio São Francisco do Norte e pela lombada central das chapadas
situadas entre esse vale e a costa. A região das chapadas é em geral coberta de matas. En-
tre as chapadas e o vale do rio Paraíba do Sul as terras são em geral baixas e pantanosas.

A zona meridional do Brasil, situada a leste dos rios Paraguai e Paraná, é em
geral alta e apresenta uma certa uniformidade. São suas principais regiões naturais: a
costa ou contravertente oceânica, uma estreita faixa de terra existente entre o Atlântico
e as serras do Mar e Geral; a região serrana, alta, constituída pelas serras do Mar e
Geral e cujas vertentes leste são escarpadas; e a região do planalto, onde alternam os
campos com as matas e onde correm, de leste para oeste, os tributários que deságuam
na margem leste do rio Paraná.

O extremo sul do Brasil, ao sul da serra Geral e a leste do rio Uruguai, é formado
por uma planície ondulada e, em geral, coberta por baixa vegetação.

Pontos culminantes – Os pontos culminantes dos sistemas orográficos brasileiros
são o pico da Neblina, na fronteira do Brasil com a Venezuela, com 3.014m; pico 31 de
Março, na mesma região, com 2.992m; pico da Bandeira, na serra do Caparaó, em Minas
Gerais, com 2.890m; pico do Cristal, na serra do Caparaó, com 2.798m; pico das Agulhas
Negras, na serra da Itatiaia, entre Minas Gerais e Rio de aneiro, com 2.787m; pedra da
Mina, na serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo, com 2.770m; pico do
Calçado, na serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, com 2.766m; monte
Roraima, na serra do Pacaraima, nos limites do Brasil com a Venezuela e a Guiana, com
2.727m; pico dos Três Estados, na serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais, Rio de

aneiro e São Paulo, com 2.665m; e pico do Codorna, na serra Imeri, entre o Amazonas
e a Venezuela, com 2.596m.

METEOROLOGIA

Climas – No Brasil há basicamente dois climas: o tropical, ao norte do trópico de
Capricórnio, e o temperado, ao sul do mesmo trópico. Em ambos os climas a temperatura
e a chuva conservam-se dentro dos limites de conforto, em todo o ano, raramente
ocorrendo temperaturas muito elevadas ou baixas e chuvas muito fortes ou prolongadas.
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RIO AMAZONAS, DA BARRA NORTE AO PORTO DE SANTANA

RECONHECIMENTO E DEMANDA

Cartas 201 e 210

O reconhecimento e a demanda da barra Norte do rio Amazonas são dificultados
pelas características da região: costa baixa, sem acidentes geográficos notáveis; bancos
de areia e lama situados em ambas as margens da barra e junto aos canais de acesso,
que mudam de posição, com as conseqüentes alterações dos canais; alto índice de
nebulosidade e pluviosidade, prejudicando a navegação astronômica; longos intervalos
entre as passagens dos satélites artificiais pelas proximidades do equador, dificultando
a navegação por satélite; coloração uniforme e barrenta da água do rio, que penetra
muitas milhas mar afora, até cerca de 70M, não permitindo a observação de áreas de
menor profundidade; e fortes correntes transversais de maré, que empurram os navios
sobre os bancos.

O navegante vindo de qualquer direção deve ter o melhor posicionamento possível
do navio até detectar no radar a barca-farol Amazonas nº 1 (AM-1), cujo racon código
Morse G pode ser identificado até a distância de 22M.

Ultrapassada a barca-farol, deve navegar de modo a passar próximo da bóia
luminosa de águas seguras nº 1.

Desta bóia até a entrada do canal balizado há mais duas bóias luminosas de águas
seguras, nºs 2 e 3. Embora a distância entre elas seja relativamente curta (10M), quando
a maré for de vazante é necessário ter muita atenção ao caimento do navio sobre os
bancos situados ao norte.

As bóias luminosas de águas seguras nºs 2 e 3 durante o dia só são avistadas a 4M,
sendo que à tarde a posição do Sol, frontal à vista do observador, reduz esta distância
consideravelmente. Suas identificações no radar também devem ser consideradas com
muita cautela, porque a existência freqüente de embarcações de pesca e de troncos de
árvore à deriva pode causar ecos esp rios na tela do radar.

Carta 201

Nas proximidades da bóia luminosa de águas seguras nº 3 já é possível marcar
pelo radar o farol Guará, cujo racon código Morse Q pode ser identificado até 25M.

Navegando no trecho crítico do canal Grande do Curuá, embora haja um baliza-
mento com bóias luminosas de boreste e bombordo é muito importante verificar a
posição do navio por marcações dos faróis Guará (racon Q) e Bailique (racon M) e seguir
a “rota aconselhada” traçada na carta, porque as bóias podem estar fora de posição ou
apagadas.

A utilização de uma série de marcações e distâncias de segurança, de um mesmo
ponto, previamente traçada na carta, é uma maneira prática e segura de navegar no
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canal, permitindo conhecer o caimento do navio imediatamente após o enchimento de
cada marcação e assim corrigir o rumo sem perda de tempo de plotagem da posição na
carta.

O radiofarol Canivete (CN) (carta 200) também é um importante auxílio na
aterragem da barra Norte, observadas as restrições dos desvios causados nas marcações
radiogoniométricas pelo e ei o no urno.

O cruzamento de navios no trecho crítico do canal é desaconselhável. Antes de
investir, deve ser verificado se há outro navio no canal e, caso afirmativo, aguardar sua
saída.

Carta 220

Demandada a barra Norte, a navegação a partir do farol Santarém não apresenta
dificuldade, até o fundeadouro ao sul da igreja da Fazendinha (carta 205), com profun-
didades maiores que 20m; porém, deve haver permanente atenção ao ecobatímetro,
porque os bancos e os canais estão sujeitos a grandes variações.

A partir do paralelo de 00 03′ S a praticagem é obrigatória (ver a página 58).

Cartas 201, 210 e 220

Como regra geral, o navegante que vai demandar a barra Norte do rio Amazonas
deve tomar as seguintes precauções:

– aterrar somente com posição bem definida, utilizando todos os meios disponíveis;
– considerar que os bancos e canais estão sujeitos a grandes e freqüentes alterações

em suas dimensões, profundidades e posições;
– manter o ecobatímetro ligado, registrando as profundidades e ficando atento às

variações para menos, em relação às da carta, inclusive no trecho da carta onde
há a “rota aconselhada”;

– manter o radar ligado e ficar atento aos ecos dos racons da barca-farol e dos
faróis;

– nos navios com calado próximo de 10m(32 pés), calcular a hora da preamar na
barra e investir no mínimo com 3 horas de enchente, controlando o abatimento;

– avaliar criteriosamente o estado do mar, tendo em vista o calado do navio e a
altura da maré, porque com mar de vagas há o risco do navio tocar no fundo;

– no reconhecimento das bóias luminosas de águas seguras nºs 2 e 3, prever uma
possível identificação errada, na tela do radar, de ecos de pequenas embarcações
e troncos de árvore à deriva;

– no trecho crítico do canal, controlar o caimento por uma série de marcações e
distâncias previamente traçadas na carta; e

– não cruzar com outro navio no trecho crítico balizado do canal.
Na saída do rio Amazonas pela barra Norte devem ser tomadas as mesmas

precauções sugeridas para a entrada, que sejam aplicáveis.

Cartas 232, 233 e 230

O acesso ao porto de Santana pela barra Sul do rio Amazonas só deve ser feito por
navegantes com perfeito conhecimento local e por embarcações de pequeno porte, em
virtude das grandes alterações ocorridas na hidrografia daquela área.

40
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farolete Colares (0176), um tubo metálico com placa de visibilidade, sobre base de
concreto armado, branco, com 10m de altura e luz de grupo de 2 lampejos brancos na
altitude de 14m com alcance de 10M.

Cartas 316 e 304

l a do os ueiro (01 09′S – 048 28′W) – Tem sua região oeste, junto à margem
do rio, ocupada pela localidade balneária de os ueiro, que é muito edificada e bem
iluminada. Na ponta do C ap u irado, na parte norte de Mosqueiro, fica o farol
C ap u irado (0184), um tubo metálico branco sobre base de concreto armado, tendo
uma placa de visibilidade com faixas brancas e encarnadas, 10m de altura e luz isofásica
verde na altitude de 11m com alcance de 13M. 3M a ENE do farol há uma torre notável.
Mosqueiro dista 86km de Belém, por estrada asfaltada, e dispõe de um atracadouro
para embarcações de navegação interior.

l a atuoca – 4,4M a SSW do farol Chapéu Virado, assinala o extremo norte da
margem esquerda do canal que dá acesso ao porto de Belém, denominado canal do

os ueiro. Na ponta norte da ilha fica o farolete atuoca (0192), uma armação
tronco piramidal quadrangular em treliça metálica, branca, com placa de visibilidade,
11m de altura, luz de grupo de 2 luzes brancas rápidas na altitude de 12m com alcance
de 9M e setor de visibilidade de 220  (081  a 301 ).

Farolete utu a (0194) (01 15,07′S – 048 30,47′W) – Uma armação tronco
piramidal quadrangular em treliça metálica, branca, sobre plataforma quadrangular de
concreto, com 10m de altura e luz de lampejo branco na altitude de 12m com alcance
de 9M. Fica na margem nordeste da il a utu a.

coaraci – 8M ao S de Mosqueiro, localidade na margem do rio, bem edificada e
iluminada. Com Icoaraci pelo través do navio já são avistados os edifícios mais elevados,
as torres das igrejas e algumas chaminés notáveis da cidade de Belém.

Cartas 320 e 316

Farolete Forte da arra (0208) (01 22,65′S – 048 29,57′W) – Uma torre tronco
piramidal quadrangular de concreto armado, branca, com placa de visibilidade, 12m de
altura e luz rápida branca na altitude de 13m com alcance de 9M, sobre uma pequena
ilha rochosa, il a do Forte da arra, situada junto à margem direita do canal de
acesso ao porto de Belém.

Farol el m (0269) (01 27,92′S – 048 30,32′W) – Uma torre quadrangular metálica
com duas varandas, verde, com 42m de altura e luz de lampejo branco na altitude de
45m com alcance de 15M, na aía de ua ar .

Porto de el m – Ver a página 75.
PONTOS CARACTERÍSTICOS NA MARGEM ESQUERDA

A margem esquerda do rio Pará é normalmente utilizada apenas pelas embarcações
de navegação interior que se destinam à cidade de Soure e demais localidades da ilha
de Marajó.

Os pontos mais característicos desta margem são os seguintes. ′
Cartas 315 e 303

oure (00 44′S – 048 31′W) – Cidade com 64.281 habitantes (2006), localizada no
rio Paracauari (ou igarap  rande), na margem esquerda da foz deste rio, que
desemboca no rio Pará.  o mais importante centro comercial da il a de ara , com
atividades de extração de madeira, pecuária e pesca. Possui vários atracadouros para
embarcações de navegação interior, com linha regular para Belém, aeroporto, hospital
e agências bancárias. Há disponibilidade de combustíveis e gêneros.  integrada ao
sistema telefônico nacional DDD, código 91.

Farol oure (0167) (00 44,53′S – 048 30,37′W) – Uma torre quadrangular de
concreto armado, com faixas horizontais encarnadas e brancas, 30m de altura, luz de

45
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grupo de 2 lampejos brancos na altitude de 35m com alcance de 16M e racon código
Morse Z com alcance de 25M, no extremo da margem esquerda da foz do rio Paracauari.

Farolete alvaterra (0168) – 0,65M ao S do farol Soure, uma armação tronco
piramidal quadrangular em treliça metálica, branca, com placa de visibilidade, 8m de
altura e luz de lampejo branco na altitude de 14m com alcance de 5M, na il a dos
Amores, margem direita da foz do rio Paracauari.

Ponta de oanes – 9M ao S de Soure, é tomada pela cidade de oanes. Nela
fica o farol oanes (0172), uma armação tronco piramidal quadrangular em treliça
metálica, branca, com placa de visibilidade, 17m de altura e luz de lampejo branco na
altitude de 23m com alcance de 14M.

Cartas 303 e 304

l a Coroa rande – 10M a SSW da ponta de oanes, no extremo sueste da ilha
de Marajó. Na sua margem sul fica o farolete Coroa rande (0180), uma torre tronco
piramidal quadrangular em treliça metálica, branca, com 11m de altura, luz de grupo
de 3 lampejos brancos na altitude de 18m com alcance de 10M e setor de visibilidade
de 136  (255  a 031 ).

Cartas 320 e 316

l a das n as – Esta ilha ocupa toda a margem esquerda do rio Pará, em frente
a Belém. Sua margem NNE, onde há vários cascos soçobrados cujo cascos são visíveis,
é balizada por uma bóia luminosa sinal cardinal leste.

PERIGOS

Carta 310

No rio Pará são freqüentes as variações de profundidade e mudanças de posição
dos bancos, assim como as alterações das suas margens, por erosão.

 na e an e e e er a en o ue o con orno as par es emersas o rio represen
a o nas car as n u icas es  su ei o a mo i ica es cons an es, devido a intensas

atividades geomorfológicas, erosivas e de deposição de sedimentos, que podem ocasionar
fenômenos do tipo surgimento, crescimento e deslocamento de bancos de areia; cresci-
mento de ilhas; erosão de margens; etc.

Tem-se notícia de que algumas ilhas do rio eram bancos que cobriam e descobriam,
há poucos anos; altos-fundos, logo que afloram podem ficar cobertos de vegetação e se
transformar em pequenas ilhas, em curto espaço de tempo.

Os troncos de árvore e a vegetação à deriva, na superfície ou submersos, também
constituem perigo no rio Pará.

Da barra ao porto de Belém devem ser evitados os seguintes perigos, situados
próximos da margem direita e do canal navegável.

Cartas 314 e 303

Coroa das aivotas – Banco de areia, começando a descobrir com 1/4 da maré
de vazante, entre as marcações 022  e 348  e nas distâncias de 3,4M a 7,6M do farol
Taipu. Sua margem oeste é sinalizada pelo farolete Coroa das Gaivotas.

Cartas 315 e 303

ecifes das Andorin as – Alguns sempre descobertos e outros à flor d água na
baixa-mar, onde o mar arrebenta, entre as marcações 311  e 032  e nas distâncias de
0,5M a 2M do farol Chapéu Virado.

Cartas 315 e 316

Pedras su mersas – Com dois cabeços nas profundidades de 1,7m e 7m, no canal
do Mosqueiro, entre as marcações 202  e 212,5  e nas distâncias de 1,6M a 2M do farol
Chapéu Virado.

45
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RIO PARÁ, DO PORTO DE BELÉM AOS ESTREITOS

RECONHECIMENTO E DEMANDA

Cartas 304 e 305

Da ilha do Mosqueiro à ilha Carnapijó o rio Pará é muito largo, com 9M de extensão
entre suas margens, formando a baía de Marajó.

Da ilha Carnapijó à ilha de Urubuéua vai estreitando; a oeste da ilha de Urubuéua
a foz do rio Tocantins tem cerca de 10M de largura, constituindo a baía do Marapatá.

Da foz do rio Tocantins à ilha da Conceição há in meras ilhas e bancos no meio
do rio, formando dois canais (Norte e Sul).

Carta 306

Da ilha da Conceição aos estreitos tem pouca largura, em média 1,5M, com
in meras ilhas junto às margens.

Os estreitos ligam os rios Pará e Amazonas.

Cartas 304, 305 e 306

Em todo este trecho do rio Pará as profundidades da área navegável variam de
10m a 40m; as margens são baixas, sem acidentes geográficos notáveis, constituídas por
barrancos cobertos de vegetação densa ou por campos alagados; desembocam in meros
rios; e estão situadas várias localidades ribeirinhas.

A demanda do trecho do rio Pará entre Belém e os estreitos, pelos navios e
embarcações cuja praticagem não seja obrigatória, deve ser feita com muita cautela e
conhecimento local.

Nesta demanda, é importante:
– manter o ecobatímetro e o radar em funcionamento;
– ter atenção ao caimento do navio sobre os bancos;
– evitar os troncos de árvore à deriva, principalmente na estação chuvosa, de

janeiro a julho;
– trafegar com velocidade máxima compatível com o trecho em que estiver nave-

gando, de modo a não danificar as margens do rio nem as embarcações ou
benfeitorias nelas localizadas;

Carta 310

– vindo de alto-mar, observar as recomendações das páginas 69 e 70 para quem
demanda o porto de Belém, até a ilha do Mosqueiro;

Carta 316

– vindo de Belém, navegar até a ilha do Mosqueiro e contornar a ilha Cotejuba,
com os cuidados que devem ser observados neste trecho, já mencionados para
quem demanda o porto de Belém. A navegação nos canais de Cotejuba e Carnapijó
só deve ser feita com perfeito conhecimento local e por embarcações de pequeno
porte;
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Carta 304

– na baía de Marajó, tendo em vista os fortes ventos que ocorrem na região,
causando acidentes com embarcações, navegar com cautela, especialmente  nos
meses de outubro a maio. As travessias nessa baía devem ser realizadas nas
primeiras horas do dia e conhecendo as previsões para as condições do tempo
neste período;

– na baía de Marajó, evitar as proximidades das pedras de Carnapijó;

– demandando o fundeadouro da ilha do Capim, evitar o baixo do Macau e ter
atenção às pedras isoladas existentes nas proximidades do fundeadouro;

– demandando a cidade de Abaetetuba, investir a baía de Paramajós com cautela,
porque os bancos do Siripana e Pirucaba estão sempre mudando de posição;

Carta 305

– na baía do Marapatá, investir o canal Norte, onde o trecho crítico é balizado por
4 bóias luminosas de boreste e bombordo, tendo atenção ao caimento sobre os
bancos do Otelo, oroca e da Saracura. O canal Sul desta baía só deve ser
demandado com perfeito conhecimento local; sua entrada é balizada por bóia
luminosa cardinal leste e o ponto mais estreito por 2 bóias luminosas de boreste
e bombordo. Com ventos frescos as águas da baía do Marapatá ficam encarnei-
radas, com risco para as pequenas embarcações;

Carta 306

– nas proximidades da ilha Camaleão, ter especial cuidado com os bancos ao
norte desta ilha, que avançam sobre a área mais profunda do rio; e

– na aproximação dos estreitos de Breves e Boiuçu, evitar o banco do Oiá e ter
atenção aos bancos que avançam para leste das ilhas do Siriri, do Boiuçu e de
Carnajuba, afunilando as entradas dos estreitos.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

Cartas 316 e 304

l a Cote u a (01 14′S – 048 33′W) – Baixa e com vegetação densa, alongada na
direção N–S, apresenta na margem norte 2 barreiras; nos extremos noroeste e sul
algumas casas isoladas notáveis; e na margem sudoeste o farolete Cote u a (0288),
um tubo metálico com placa de visibilidade, sobre base de concreto armado, branco,
com 8m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 10m com alcance de 9M e setor
de visibilidade de 173  (334  a 147 ).

l a das Pom as (01 11,5′S – 048 44,5′W) – Pequena, rochosa e coberta de
vegetação, na foz do rio Arari, margem esquerda do rio Pará. Nela está situado o
farolete Arari (0284), um tubo metálico com placa de visibilidade, sobre base de concreto
armado, branco, com 10m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 12m com
alcance de 10M e setor de visibilidade de 120  (230  a 350 ).

Farolete Carnapi  (0292) (01 21,83′S – 048 38,80′W) – Próximo da margem
norte da il a Carnapi , um tubo metálico com placa de visibilidade, sobre base de
concreto armado, branco, com 8m de altura e luz de 2 lampejos brancos na altitude de
8m com alcance de 8M, sobre uma das pedras de Carnapijó, na entrada norte do canal
Carnapi .

Farolete Pedra do ac adin o (0296) – 0,8M a SSE do farolete Carnapijó, um
tubo metálico sobre base de concreto armado, com faixas horizontais encarnadas e
brancas, 5m de altura e luz de 3 lampejos brancos na altitude de 8m com alcance de 7M,
na entrada norte do canal Carnapijó.
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Os rios Pará e Amazonas ligam-se através de um grande n mero de passagens ou
canais, denominados estreitos ou furos, que separam as in meras ilhas existentes
entre a costa sudoeste da ilha de Marajó e o continente.

Carta 4341

Os trechos iniciais das duas principais ligações são denominados:

– streito de oiu u, o mais importante e navegado, com sua entrada leste
localizada entre as ilhas Siriri e do Boiuçu; e

– streito de reves, mais navegado por embarcações que transportam madeira
extraída da região, cuja entrada leste está situada entre as ilhas de Marajó e
Siriri.

ACESSO AO RIO AMAZONAS PELO ESTREITO DE BOIUÇU

Carta 4341

Só podem ter acesso ao rio Amazonas, navegando pelo estreito de Boiuçu, navios
que tenham até 160m de comprimento e 5,5m (18,04 pés) de calado, na baixa-mar. A
demanda de sua entrada deve ser feita pelo meio do canal, tendo como referência a
sinalização náutica existente.

O estreito de Boiuçu tem uma extensão de 20M, desde sua entrada leste até a ilha
Pinheiro, onde começa o furo do Tajapuru e há profundidades em torno de 5,5m, devendo
a navegação neste trecho ser feita no meio do canal.

O trecho final do estreito, denominado passagem do Vira-Saia, é o mais perigoso.
Ele é a confluência de vários furos, onde o canal se alarga consideravelmente e as
profundidades diminuem até o mínimo de 5m. A navegação neste trecho deve ser feita
pelo canal ao sul da ilha Pinheiro, tendo especial atenção à pedra Vira-Saia, que é
balizada por bóia luminosa de canal preferencial a boreste. Os navios com o calado
máximo de 5,5m (18,04 pés) só devem demandar a passagem do Vira-Saia na preamar.

Cartas 4341 e 4343A/B

Da passagem do Vira-Saia para oeste, deve-se navegar 47,7M no furo do Tajapuru,
em profundidades acima de 9m, até 1,5M a montante do extremo W da ilha Floresta.
Neste ponto deve ser investido o furo do Limão, porque o trecho restante do furo do
Tajapuru, até o canal do Vieira, é mais sinuoso, com algumas curvas fechadas, e sua
saída no canal do Vieira é estreita e constantemente obstruída por bancos.

O furo do Limão tem uma extensão de 7M, com profundidades acima de 10m, e
termina no furo Ituquara, na altura da ilha Humaitá.

Da ilha Humaitá para oeste, o furo Ituquara deve ser navegado 10M, em profun-
didades acima de 10m, até sua saída no canal do Vieira; nesta saída as profundidades
do furo variam de 7m a 10m.
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Carta 244

Os navios que vão subir o rio Amazonas devem navegar para SW, no canal do
Vieira, até a cidade de Gurupá, e daí prosseguir rio acima.

Cartas 243 e 242

Os navios que vão para o porto de Santana devem navegar 50M para o N, no canal
do Vieira; investir o furo da Cidade ou o furo Grande; e finalmente navegar no canal
do Norte, até a baía de Macapá.

O furo Grande apresenta melhores condições de navegação que o furo da Cidade,
embora seja mais sinuoso.

Cartas 4343A/B

Outra opção para os navios que tenham o calado de até 4m(13,12 pés) alcançarem
o porto de Santana é, navegando no furo do Tajapuru, quando atingirem o extremo NW
da ilha São Sebastião, situado 50M a montante da boca do estreito de Boiuçu, investirem
o furo da Companhia. Este furo, com 18M de extensão e profundidade mínima de 5m,
termina no rio acaré Grande, a NW da ilha da Companhia.

Cartas 243 e 242

O rio acaré Grande deve ser navegado 40M para o N, até a boca do canal do
Vieira, em profundidades acima de 10m, havendo duas opções para se chegar à baía de
Macapá: investir o canal do Vieira, que tem sua entrada entre as ilhas dos Cavalos e
Conceição; ou investir o canal da Conceição, 10M mais ao N, que tem sua entrada entre
as ilhas Conceição e Queimada (ou da Serraria).

A demanda do canal do Vieira é mais difícil, em virtude dos extensos bancos
existentes ao norte e ao sul de sua entrada.

Finalmente deve ser demandado o furo da Cidade ou o furo Grande, e depois
navegado o canal do Norte, até a baía de Macapá.

ACESSO AO RIO AMAZONAS PELO ESTREITO DE BREVES

Carta 4341

Só podem ter acesso ao rio Amazonas, navegando pelo estreito de Breves, navios
que tenham até 160m de comprimento e 7m (22,97 pés) de calado, na baixa-mar. A
demanda de sua entrada deve ser feita pelo meio do canal, tendo como referência a
sinalização náutica existente.

O estreito de Breves tem uma extensão de 27M, com profundidade mínima de
11m, desde sua entrada leste até o extremo NW da ilha Furtado, onde começa o furo
dos Macacos. Nele está situada a cidade de Breves, a mais importante da região.

Cartas 4342A/B

Da ilha Furtado para o norte, deve-se navegar 53M no furo dos Macacos, em
profundidades acima de 6m, até sua saída no rio acaré Grande, no extremo W da ilha
do aburu. O furo dos Macacos é muito estreito e sinuoso e suas curvas muito fechadas,
o que limita as dimensões dos navios que podem demandá-lo às citadas acima.

Cartas 243 e 242

Saindo do furo dos Macacos, os navios que se destinam ao porto de Santana devem
navegar no rio acaré Grande, seguindo a mesma derrota dos que tiveram acesso pelo
estreito de Boiuçu, a partir da ilha da Companhia para o norte; os que vão subir o rio
Amazonas podem navegar até a entrada do furo Ituquara, 7M ao N da ilha da Compa-
nhia, e demandar este furo, que tem 29M de extensão e profundidade mínima de 6m,
até o canal do Vieira.
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PONTOS CARACTERÍSTICOS

Cartas 4341, 4342A/B e 4343A/B

Os estreitos e furos que ligam os rios Pará e Amazonas não apresentam acidentes
geográficos notáveis, que facilitem a navegação.

Como regra geral, estes canais são muito estreitos, sinuosos e margeados por
barrancos com vegetação densa ou por terras baixas e alagadas; são muito entrecortados
por outros furos, exigindo especial atenção na identificação correta das marcas de
mudança de rumo e de entrada nos furos a navegar; e suas profundidades variam
freqüentemente, obrigando a constantes mudanças das marcas utilizadas na navegação.

Ao longo das margens dos estreitos há in meras localidades, que geralmente
dispõem de atracadouros para embarcações de navegação interior e têm como principal
atividade a extração e a comercialização da madeira.

Carta 4341

A cidade mais importante da região é reves, situada 17M a montante da entrada
leste do estreito de Breves. Esta cidade tem uma população de 94.458 habitantes (2007)
e várias ind strias, entre elas as de beneficiamento de madeira, arroz, juta e borracha
e a de cerâmica; dispõe de campo de pouso para táxi aéreo, hospital e agências bancárias
e dos correios; é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código 91. A estação
costeira Breves (PRL) opera em radiotelefonia VHF (ver a Lista de Auxílios-Rádio,
Brasil).

Carta 4343B

5M ao S da confluência do furo tu uara com o canal do ieira, no rio Amazo-
nas, fica o farolete Floresta (0388), um tubo metálico com placa de visibilidade, branco,
com 10m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 16m com alcance de 6M, e setor
de visibilidade de 158  (042  a 200 ).

PERIGOS

Cartas 4341, 4342A/B e 4343A/B

os es rei os amb m e em ser obser a os os cui a os com as al era es o con orno
as par es emersas o rio represen a o nas car as  en a i a os no i em Perigos a

p ina  car a 
Sua demanda requer muita cautela, também, devido às suas características,

mencionadas no item interior.
Como regra geral, devem ser observadas as seguintes precauções:

– evitar demandar a região dos estreitos à noite;

– manter o ecobatímetro em funcionamento, atento à redução das profundidades;

– redobrar a atenção e reduzir a velocidade quando houver chuva ou nevoeiro,
mesmo utilizando o radar;

– apitar antes das curvas, em qualquer situação e hora;

– ter atenção aos troncos de árvore e vegetação à deriva, em especial na época da
enchente do rio Amazonas;

– ter atenção às pequenas embarcações que navegam à noite, quase sempre sem
nenhuma iluminação;
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– ter atenção ao tráfego de embarcações que rebocam madeira, formando jangadas
com mais de 100m de comprimento e/ou 20m de largura; e

– reduzir a velocidade com antecedência, quando passar por localidade que tenha
flutuante de atracação ou embarcação atracada ao barranco, ou ao cruzar com
pequenas embarcações, reduzindo o efeito destruidor do ban eiro provocado
pelo deslocamento do navio.

FUNDEADOUROS

Cartas 4341, 4342A/B e 4343A/B

Embora os estreitos e furos sejam bons fundeadouros, geralmente abrigados dos
ventos e com boa tença, o fundeio na região deve ser evitado.

Se houver necessidade de fundear, deve ser procurado um local que não ofereça
perigo às outras embarcações que trafegam nos estreitos.

As áreas mais indicadas para fundeio são os meios dos trechos mais largos, longos
e retilínios es ir es , a distâncias iguais das curvas que os limitam e o mais afastado
possível do eixo do canal normalmente navegado no trecho. Não se deve fundear nas
curvas e suas proximidades.

No fundeio à noite é importante manter o navio muito bem iluminado externa-
mente e pessoal atento à aproximação perigosa de outras embarcações.

MARÉ E CORRENTE

O fenômeno da maré se faz presente em toda a região dos estreitos, sofrendo
porém influência local, variável com as estações do ano.

As menores baixa-mares ocorrem na quadratura. O efeito da maré, para navegar
em águas restritas, só deve ser considerado quando o navegante tiver perfeito conheci-
mento do fenômeno no local.

Normalmente, a corrente do rio predomina sobre a corrente da maré e nas marés
de enchente as águas do rio continuam fluindo no sentido rio abaixo, observando-se
apenas a elevação do seu nível.

As águas do rio Amazonas normalmente têm seu nível mínimo em outubro e
começam a subir em novembro, atingindo o nível máximo nos meses de junho e julho.

PRATICAGEM

A praticagem nos estreitos é obrigatória para os navios mencionados na página 58
e obedece às mesmas normas ali constantes.

As embarcações cuja praticagem não seja obrigatória só devem navegar nos
estreitos com perfeito conhecimento local.
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RIO  AMAZONAS,  DO  PORTO  DE  SANTANA  AO  PORTO  DE  SANTARÉM

45

Em Prainha (01 48,5′S – 053 28,7′W), ltimo lugar onde o efeito da maré pode ser
observado, o nível do rio costuma subir até 1m, devido à maré.

O período de enchente do rio Amazonas vai de novembro até junho, com o nível
máximo em junho e julho; o período da vazante vai de julho a outubro, com o nível
mínimo em outubro e novembro.

As cartas na ticas deste trecho contêm um ábaco para correção das sondagens
nelas informadas, conhecendo-se o nível atual do rio no porto de Santarém.

As informações sobre o nível do rio Amazonas em Santarém são divulgadas dia-
riamente em radiotelefonia, pelas estações da Rede Nacional de Estações Costeiras
(RENEC) de Belém, Breves, Santarém, Parintins, Itacoatiara e Manaus; podem também
ser obtidas via internet no sítio www.mar.mil.br/dhn/chm/avgantes/avradio/amazônica.
htm ou no Serviço de Sinalização Náutica do Norte em Belém, na Capitania dos Portos
da Amazônia Oriental em Belém, na Delegacia da Capitania dos Portos em Santana, na
Delegacia Fluvial de Santarém e na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental em
Manaus.

PRATICAGEM

A praticagem em toda a área da bacia amazônica e nos seus portos é obrigatória
e obedece às normas constantes na página 58.

As informações sobre a “Empresa de Praticagem da Bacia Amazônica Ltda” também
constam na página 58.

PORTO DE SANTARÉM

Carta 4103B

O porto está situado na cidade de Santarém, estado do Pará, na margem direita
do rio Tapajós, 1,5M a montante da confluência deste rio com o Amazonas.

A principal mercadoria movimentada é a madeira serrada, no embarque para
exportação. A carga geral predomina no desembarque.

Santarém é a principal cidade da região, depois de Manaus, tendo 274.285 habi-
tantes (estimado em 2007).  um importante centro comercial, com atividades de extração
de castanha, juta, madeira e ouro; ind strias frigorífica e têxtil; pecuária e pesca. Seu
clima é quente e mido, a temperatura varia de 22 C a 34 C, e a média pluviométrica
anual é de 1.972mm.

RECONHECIMENTO E DEMANDA

Carta 4103B

Na aproximação da confluência dos rios Tapajós e Amazonas deve-se ter atenção
ao banco existente junto e a leste da ponta egra, que muda de posição.

A foz do rio Tapajós tem uma largura de 0,7M e as profundidades até o porto são
superiores a 12m, sendo o trecho, porém, sujeito a constante variação das profundidades,
com o surgimento e o desaparecimento de bancos e ilhas. Na margem oposta a Santarém
há diversos e extensos bancos de areia.

FUNDEADOURO

Carta 4103B

Pode-se fundear na área do rio entre o porto e a ponta aria os , situada 3,6M
a montante do porto, em profundidades superiores a 15m, fundo de boa tença.

FLUVIOMETRIA

Carta 4103B

A correnteza do rio Tapajós, nas proximidades de Santarém, tem uma velocidade
próxima de 2 nós.
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A altura do rio varia em média 6m, em função dos períodos de enchente e vazante
do rio Tapajós.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:
– os navios de qualquer porte e calado devem trafegar na demanda do porto com

a velocidade reduzida ao máximo, para evitar avarias nas embarcações de
pequeno porte;

– todos os navios devem envergar seu indicativo internacional de chamada e
manter, obrigatoriamente, escuta permanente em radiotelefonia VHF, canal
16;

– as manobras de atracação e desatracação devem ser realizadas preferencialmente
no período diurno e com prático. A ação conjunta do vento e da corrente pode
gerar rebojos, que dificultam a manobra e jogam o navio contra o cais; e

– as visitas das autoridades portuárias são realizadas no fundeadouro ou logo
após a atracação.

POLUIÇÃO

 proibido despejar nas águas dos rios Tapajós e Amazonas 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 26a e 26b, para evitar a poluição e
preservar o meio ambiente fluvial no porto de Santarém e nos rios Tapajós e Amazo-
nas.

Não há recursos para limpeza de tanques.
O lixo deve ser recolhido em recipientes adequados, mantidos tampados e sem

risco de cair na água, até sua retirada de bordo.
A coleta do lixo é feita pela prefeitura de Santarém.

RECURSOS PORTUÁRIOS

Cais – 1 píer de concreto em forma de L com 435m de comprimento, seis berços
de atracação e profundidade de 6m a 10m. Margeando o pátio fronteiro ao píer, há um
cais com 228m de comprimento, 4 berços e profundidade de 3m, onde podem atracar
pequenas embarcações (vistas V-1 e V-2).

Armazéns – 2 armazéns internos para carga geral, com área de 1500m2, cada; 4
galpões externos, com área total de 2.400m2. Não há silos e frigoríficos.

Pátios – 1 pátio de estocagem, com área de 10.000m2.
Equipamentos – 2 guindastes elétricos de pórtico, para 6,3t, e 1 sobre rodas, para

9t; 4 empilhadeiras, 3 tratores, 10 carretas para 5t e 1 balança de 60t.
Rebocadores, cábreas e chatas – não há.
Telefone – não há recursos para instalação a bordo.

SUPRIMENTOS

Aguada – há 1 hidrante no píer. A aguada também pode ser feita no rio Tapajós,
2,8M a montante do porto, próximo à ponta Maria osé.

Energia elétrica – disponível em 110V, 220V e 380V.



105

DH1-I-11 Corr. 1-08

(Folheto nº 21/08)

5

10

15

20

25

30

35

PORTO  DE  SANTARÉM

40

Combustíveis e lubrificantes – o abastecimento é feito por barcaça. Há atracadouros
e postos flutuantes, para abastecimento de embarcações de médio porte.

Gêneros – podem ser adquiridos, devendo ser solicitados com antecedência.
Sobressalentes – não há disponibilidade.

REPAROS

Há oficinas que podem executar pequenos reparos navais.
Não há dique nem carreira para embarcações de porte.

INCÊNDIO

O auxílio no combate a incêndio a bordo é precário, pelo Corpo de Bombeiros de
Santarém, telefone 193.

COMUNICAÇÕES

Marítima – na navegação de longo curso e cabotagem é restrita; na navegação
interior há comunicação com todos os portos da bacia amazônica.

Ferroviária – não há.
Rodoviária – Santarém é ligada às demais cidades da região pela rodovia Cuiabá–

Santarém (BR-163), que se interliga à rodovia Transamazônica. As condições das estradas
são precárias.

As distâncias a algumas das principais cidades da região amazônica são as seguintes:
Itaituba – 371 km
Altamira – 629 km
Marabá – 1.087 km
Belém – 829 km
Manaus – 2.202 km

Aérea – o aeroporto internacional de Santarém dista 16km do porto. Há linhas
regulares para Belém e Manaus e táxi aéreo para as cidades da região.

Radioelétrica – Santarém é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código
91. A estação costeira Santarém Rádio (PPT) opera em radiotelefonia VHF (ver a Lista
de Auxílios-Rádio, Brasil).

HOSPITAIS

Hospital Municipal de Santarém – Avenida Presidente Vargas, 1539, Santa Clara;
telefone (93) 3523-2155.

AUTORIDADES

Delegacia Fluvial de Santarém (Agente da Autoridade Marítima) – Avenida
Tapajós, 1937, CEP 68040-000; telefone (93) 3522-2870; fac-símile (93) 3523-2923; e-mail
secom dlstarem.mar.mil.br.

Companhia Docas do Pará. Gerência do Porto de Santarém (Autoridade Portuária)
– Avenida Cuiabá, snº, CEP 68.040-400; telefone (93) 3522-4651; fac-símile (93) 3523-
4447; e-mail celsolima cdp.com.br

Delegacia da Receita Federal – Rua Senador Lameira Bitencourt, 241; telefone
3522-2450.
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Agência da Vigilância Sanitária – Avenida Barão do Rio Branco, 404; telefone
3522-1539.

Delegacia da Polícia Federal – Travessa D. Amando, 697; telefone 3522-4527.
Delegacia da Polícia Civil – Avenida Borges Leal, 3; telefone 3522-1546.

FERIADOS MUNICIPAIS

Além dos feriados nacionais relacionados no capítulo II, são feriados na cidade de
Santarém os seguintes dias comemorativos:

22 de junho – Fundação da Cidade; e
8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição.

RIO TAPAJÓS

Cartas 4381A/B, 4382A/B e 4383

O rio Tapajós desemboca na margem direita do rio Amazonas, 294M a montante
do porto de Santana, estando localizada na sua foz a importante cidade de Santarém,
com seu porto.

Tem origem no rio Arinos, que depois se junta ao rio uruena e este mais adiante
ao rio Teles Pires, quando passa a ser denominado Tapajós.

Apresenta dois trechos bem distintos, em função de suas características físicas:
o baixo Tapajós, que vai da foz até a localidade de São Luís do Tapajós, com uma
extensão de 177M, desnível de 30m, declividade de 9,6cm/km e francamente navegável,
no período de enchente por navios de até 5,5m(18,04 pés) de calado e no de vazante por
embarcações de até 2m(6,56 pés) de calado; e o Alto Tapajós, que vai desde São Luís do
Tapajós até 429M a montante da foz, caracterizado por cachoeiras e corredeiras e
navegado apenas por pequenas embarcações, no trecho acima das cachoeiras.

Sua água é esverdeada, tornando-se clara à medida que se sobe o rio; pode ser
considerada potável desde a ponta aria os , em Santarém, até rasília egal, a
120M da foz, sempre a montante das localidades, não exigindo tratamento especial; a
partir de Brasília Legal apresenta mais areia em suspensão e espuma.

O leito do rio é formado predominantemente de cascalho, havendo em alguns
trechos lama dura e areia.

O período de enchente vai normalmente de janeiro a junho (estação chuvosa),
atingindo o nível máximo em abril; o de vazante vai de julho a dezembro (estação seca),
atingindo o nível mínimo em outubro.

De janeiro a agosto grande quantidade de troncos de árvore e de vegetação desce
o rio, com tendência a se movimentar nas partes mais profundas dos canais, onde a
correnteza é maior.

Em outubro e novembro costuma soprar vento forte de ENE, com 20 nós de
velocidade, desde o amanhecer até cerca das 1500 horas. No trecho onde o rio é mais
largo, entre a ponta apari (a 12M da foz) e a ponta da Fortale a (a 85M da foz), este
vento pode provocar ondas de até 2m de altura e freqüentes carneiros, devendo as
pequenas embarcações evitar a travessia do rio e procurar locais abrigados, nestas
ocasiões.

A variação média anual do nível do rio é de 6m e é extremamente irregular,
dependendo das chuvas nas cabeceiras.

A velocidade média da corrente chega a 1,5 nó, no mês de março, podendo atingir
3 nós em maio.45
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RECONHECIMENTO E DEMANDA

Carta 4103B

No trecho entre o porto de Santarém e as ilhas das Marrecas e do Marimarituba
deve-se navegar próximo da margem esquerda, para evitar os extensos bancos existentes
no meio do rio.

16M a montante da ilha das Marrecas está situado o farolete Ilha do Patacho, na
margem norte desta ilha. Neste trecho deve-se navegar junto da margem direita do rio,
para evitar os bancos em torno da ilha do Marimarituba e entre esta ilha e a do Patacho.

Cartas 4104A/B

36M a montante do farolete Ilha do Patacho situa-se a cidade de bidos, na
margem esquerda do rio, em terreno elevado e cercada de morros com até 120m de
altitude. Entre a ilha do Patacho e bidos a navegação deve ser mais próxima da
margem direita, para evitar o banco que envolve a ilha do Amador. Em bidos o rio
Amazonas tem sua menor largura, 0,9M.

6M a montante de bidos desemboca o rio Trombetas, por onde se dá o acesso ao
porto de Porto Trombetas; 40M depois da foz do rio Trombetas fica a localidade de

uruti, na margem direita do rio. Nas proximidades de uruti, as ilhas de Santa Rita
e de uruti formam dois canais; o que fica entre as ilhas e a margem direita do rio, tem
dois trechos denominados paraná de Santa Rita e paraná de uruti. Este ltimo e o
canal que fica entre a parte norte da ilha de Santa Rita e a margem esquerda do rio só
devem ser demandados por embarcações menores e com perfeito conhecimento local.
O paraná de Santa Rita, cuja calha principal pode ser navegada no período de cheia,
sem anormalidade, com profundidades superiores a 20m em todo o trecho, deve ser
utilizado pelas demais embarcações. No período de seca deve ser evitado o cruzamento
de embarcações de maior porte, no paraná de Santa Rita, tendo preferência a que desce
o rio. O farolete Cachoeri é uma boa referência para as embarcações que navegam junto
à margem esquerda do rio, neste trecho.

48M a montante de uruti fica a cidade de Parintins, com seu porto, na margem
direita do rio e em terreno elevado, formado de barreiras vermelhas. Acompanhando
esta margem, entre as ilhas do Caldeirão e de Parintins há uma cadeia de morros,
conhecida como serra de Parintins, com uma altitude máxima de 120m.

Cartas 4105A/B

74M a montante de Parintins, o farolete Capela, na margem esquerda do rio,
auxilia a mudança de margem e a passagem pela ilha das Garças, que é cercada de
bancos. O ponto crítico deste trecho é constituído pelas ilhas do Mocambo, dos Arcos,
das Onças, do Arari e do Estêvão, que são envolvidas por bancos de areia. O canal entre
elas e a margem esquerda do rio, denominado paraná do Mocambo (ou Arari), embora
encurte o caminho é bem mais estreito e sinuoso que o junto à margem direita.
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6M a montante do farolete Capela está situado o farolete Porto Equador; e 62M
depois do farolete Porto Equador, a cidade de Itacoatiara, com seu porto. Os dois
faroletes auxiliam a mudança de margem nas proximidades das ilhas das Garças e do
Camaleão (ou de Urucurituba). O canal entre a ilha do Risco (ou do Serpa) e a margem
esquerda do rio, denominado paraná do Serpa, só deve ser navegado por embarcações
menores e com perfeito conhecimento local.

Cartas 4106A/B

Em frente a Itacoatiara há fortes rebojos, devendo a aproximação para abarranca-
gem ser feita com cautela.

25M a montante de Itacoatiara desemboca o rio Madeira; 76M acima do rio Madeira
fica a confluência dos rios Amazonas e Negro; e 9M a montante da foz do rio Negro está
situada a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas e a mais importante da
região, com seu porto.

Neste trecho há in meras ilhas de grandes proporções, formando dois ou mais
canais entre elas e as margens do rio. Deve-se navegar sempre nos canais mais largos
e próximo das margens do rio, porque os canais mais estreitos (paranás), embora
encurtem as distâncias e tenham menor correnteza são bem mais rasos e sinuosos, têm
bancos de areia na suas entradas e alguns deles só podem ser navegados nos meses de
maior cheia do rio Amazonas.

Os faroletes Moronas e acaré, situados 8M a jusante da foz do rio Negro, auxiliam
a passagem pelo meio dos bancos situados entre a ilha do Careiro e a margem esquerda
do rio Amazonas.

À medida que se vai aproximando de Manaus aumenta o n mero de povoados e
moradias isoladas, ribeirinhos.

Carta 4110

A partir da desembocadora do rio Negro o rio Amazonas passa a ser denominado
Solimões.

Na confluência dos rios Amazonas, de águas barrentas, e Negro, de águas escuras
e límpidas, formam-se in meros redemoinhos que afetam o governo das embarcações.
Esta confluência, denominada ncon ro as uas, constitui um espetáculo inusitado.

A demanda do porto de Manaus é livre, com os perigos próximos das áreas
navegáveis balizados por bóias luminosas.

Os navios que se aproximam de Manaus devem navegar junto da margem esquerda
do rio Negro; os que saem, próximo à margem direita.

Cartas 4103B, 4104A/B, 4105A/B, 4106A/B e 4110

Ao navegar no trecho do rio Amazonas entre os portos de Santarém e Manaus
também são válidas as regras práticas constantes nas páginas 100 e 101 (cartas 4101A
a 4103B).

PONTOS CARACTERÍSTICOS

Neste trecho o rio Amazonas também não apresenta acidentes geográficos notá-
veis, que facilitem a navegação. Suas margens e ilhas são em geral baixas e alagadas;
em poucos trechos existem barreiras juntas às margens ou elevações próximas do rio.

Os pontos característicos mais importantes, constituídos pelas desembocaduras
dos principais afluentes, cidades ribeirinhas e sinalização na tica, são descritos a
seguir.
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Carta 4103B

Farolete l a do Patac o (0400) (02 11,03′S – 055 02,53′W) – Um tubo  metálico
com placa de visibilidade, branco, com 11m de altura e luz de lampejo branco na altitude
de 12m com alcance de 10M. Fica na margem norte da il a do Patac o.

Carta 4104A

idos (01 55 S – 055 31 W) – Cidade do estado do Pará, com 46.793 habitantes
(2007), na margem esquerda do rio Amazonas, onde há uma torre de rádio com luz
particular no tope e uma igreja notáveis.

Tem como principais produtos agrícolas o cacau, o milho e a mandioca; extrai a
castanha, juta e madeira; e desenvolve a pecuária.

Possui um pequeno porto fluvial, administrado pela Companhia Docas do Pará,
onde escalam embarcações de navegação interior, com flutuante de 40m de extensão,
bóias de amarração e um armazém.

A profundidade no flutuante é de 8,7m, na época de seca. A variação média anual
da altura do rio é de 5m, ocorrendo o nível mínimo em outubro e o máximo em junho.

Há uma contracorrente junto ao trapiche, com velocidade média de 1,2 nó, sendo
aconselhável atracar por bombordo e ter atenção ao forte remanso existente no encontro
da corrente do rio com a contracorrente.

Não há equipamentos portuários nem disponibilidade de energia elétrica e aguada,
no atracadouro.

 possível o suprimento de óleo diesel, por barcaça, e de gêneros, principalmente
carne.

Podem ser executados pequenos reparos de mecânica.
Há um campo de pouso, distante 7km, e comunicação rodoviária com as cidades

de Oriximiná (90km) e Alenquer (161km).
bidos é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código 93.

Os hospitais da Fundação FUNASA, na Avenida Pedro lvares Cabral, telefone
3547-1320, e da Santa Casa, na Rua Rui Barbosa, telefone 3547-1417, dispõem de
razoáveis recursos.

io rom etas – Ver a página 133.

Cartas 4104A/B

Farolete Cac oeri (0406) (01 56,21′S – 056 04,51′W) – Uma torre quadrangular
em treliça metálica, branca, com luz de lampejo branco na altitude de 12m e alcance de
10M. Fica na margem esquerda do rio Amazonas, em frente à il a de anta ita.

Carta 4104B

Porto de Parintins – Ver a página 115.
Cartas 4105A/B

Farolete Capela (0420) (02 35,87′S – 057 40,18′W) – Uma torre tronco piramidal
quadrangular em treliça metálica, branca, com placa de visibilidade, 10m de altura e
luz de lampejo branco na altitude de 18m com alcance de 7M. Fica na margem esquerda
do rio Amazonas.

Farolete Porto uador (0424) – 6M a montante do farolete Capela, uma torre
tronco piramidal quadrangular em treliça metálica, branca, com placa de visibilidade,
10m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 10m com alcance de 5M e setor de
visibilidade de 150  (060  a 210 ). Fica na margem direita do rio Amazonas, na localidade
de Porto uador.
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Carta 4106A

Porto de tacoatiara – Ver a página 117.
io  adeira – Ver a página 122.

Carta 4106B

Farolete oronas (0428) (03 04,27′S – 059 46,27′W) – Uma torre de alvenaria no
formato de cilindros superpostos, branca, com 16m de altura e luz de lampejo verde na
altitude de 16m com alcance de 5M. Fica no extremo oeste de um banco próximo à
margem direita do rio Amazonas.

Farolete acar  (0432) – 0,7M a montante do farolete Moronas, uma torre de
alvenaria no formato de cilindros superpostos, branca, com 16m de altura e luz de
lampejo encarnado na altitude de 16m com alcance de 7M. Fica sobre um banco junto
à margem esquerda do rio Amazonas.

Carta 4110

Porto de anaus – Ver a página 118.

PERIGOS

Cartas 4103B, 4104A/B, 4105A/B, 4106A/B e 4110.

es e rec o o rio ma onas amb m e em ser obser a os os cui a os com as
al era es o con orno as par es emersas o rio represen a o nas car as  en a i a os
no i em Perigos a p ina  car as  a 

Também são válidas as demais informações sobre perigos, constantes na mesma
página.

No trecho abrangido pelas cartas 4105, 4106 e 4110 há os seguintes perigos, que
devem ser evitados.

Carta 4105A

Pedra – Submersa, em profundidade desconhecida, posição 02 37,20′S –
056 43,72′W, junto à costa e próximo da cidade de Parintins.

Carta 4106B

Pedra – Que cobre e descobre, posição 03 03,0′S – 060 39,9′W, junto à costa dos
Macacos, na margem esquerda, em frente à localidade de atuarana.

Pedra – Na profundidade de 5,7m, posição 03 03,6′S – 060 39,9′W, junto à costa
do Marimba, na margem direita.

Pedras oronas – Com menor profundidade de 2,6m, tendo seu extremo leste
na distância de 1,7M do farolete Moronas e o extremo oeste sinalizado por este farolete

Pedras acar  – Com a menor profundidade de 3,7m na marcação 313  e distância
de 1,2M do farolete Moronas. São sinalizadas pelo farolete acaré.

Pedra acar  do eio – Na profundidade de 1,4m, marcação 232  e distância de
0,9M do farolete acaré.

Carta 4110

anco ncontro das guas (03 08,3′S – 059 54,8′W) – Ao norte da ponta do
Catalão, cobrindo e descobrindo, sujeito a constantes alterações na profundidade e a
deslocamentos. Sua margem norte é balizada pela bóia luminosa cardinal norte Encontro
das guas (0436).
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stru ão – Bóias de amarração semi-submersas, em frente ao cais da Compa-
nhia Sider rgica da Amazônia (Siderama), posição 03 08,4′S – 059 56,6′W.

Pedra – Na profundidade de 6,3m, posição 03 08,8′S – 059 56,6′W, próximo à
Refinaria de Manaus.

Pedra – Na profundidade de 11,4m, posição 03 09,10′S – 059 56,67′W, próxima à
refinaria de Manaus.

Pedras do Anselmo – Com a pedra mais próxima do canal na profundidade de
3,5m, posição 03 10,6′S – 059 58,0′W. São balizadas por bóia luminosa de bombordo.

Pedras om ardim – Com a menor profundidade de 3,8m na posição 03 10,8′S
– 059 58,8′W.

Pedras Cacau Pirera – Com a menor profundidade de 2m na posição 03 10 ,12S
– 060 00 ,56W, juntas à costa do Cacau Pirera.

Pedras de el m – Descobrindo no período de águas baixas (novembro a
dezembro), na posição 03 09,05′S – 060 01,15′W. São balizadas por bóia luminosa de
perigo isolado.

Em frente ao porto de Manaus, durante o período de águas baixas em ambas as
margens do rio Negro descobrem praias de lama; na margem direita aparece um cordão
de pedras.

FUNDEADOUROS

Cartas 4103B, 4104A/B, 4105A/B e 4106A/B

Ver a página 102.

FLUVIOMETRIA

Cartas 4103B, 4104A/B, 4105A/B e 4106A/B

O período de enchente do rio Amazonas vai de novembro até junho, com o nível
máximo em junho e julho; o período de vazante vai de julho a outubro, com o nível
mínimo em outubro e novembro.

As cartas náuticas deste trecho contêm um ábaco para correção das sondagens
nelas informadas, conhecendo-se os níveis atuais do rio nos portos de Santarém e
Manaus.

As informações sobre os níveis dos rios Amazonas e Negro, em Santarém e Manaus,
são divulgadas diariamente em radiotelefonia, pelas estações da Rede Nacional de
Estações Costeiras (RENEC) de Belém, Breves, Santarém, Parintins, Itacoatiara e
Manaus; podem também ser obtidas via internet no sítio www.mar.mil.br/dhn/chm/
avgantes/avradio/amazônica.htm ou no Serviço de Sinalização Náutica do Norte em
Belém, na Capitania dos Portos da Amazônia Oriental em Belém, na Delegacia da
Capitania dos Portos em Santana, na Delegacia Fluvial de Santarém e na Capitania
Fluvial da Amazônia Ocidental em Manaus.

PRATICAGEM

A praticagem em toda a área da bacia Amazônica e nos seus portos é obrigatória
e obedece às normas constantes na página 58.

A praticagem nos portos de Parintins, Itacoatiara e Manaus é feita pelos práticos
da Empresa de Praticagem da Bacia Amazônica (ver a página 58).

PORTO DE PARINTINS

Carta 4104B

O porto está situado na cidade de Parintins, estado do Amazonas, na margem
direita do rio Amazonas, 158M a montante do porto de Santarém e 253M a jusante do
porto de Manaus.

25

45
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As principais mercadorias exportadas são a madeira e a juta.
A cidade de Parintins tem 102.044 habitantes (2007) e suas principais atividades

são a extração de madeira e juta; a pecuária; e a pesca

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:
– o tráfego deve ser em velocidade reduzida, a fim de não causar avarias nas

embarcações atracadas;
– a atracação deve ser contra a correnteza; e
– o período de atracação deve ser apenas o necessário às operações de embarque

e desembarque de carga ou passageiro.

RECURSOS PORTUÁRIOS

Cais – 1 cais flutuante com 70m de comprimento e 14 cabeços de amarração, com
profundidade junto ao cais de 25m.

Armazéns – 2 blocos de 3 armazéns, cada bloco com área de 600m2.
Equipamentos – 1 empilhadeira.
Outros recursos – não há.

SUPRIMENTOS

Aguada e energia elétrica – não há disponibilidade.
Combustíveis e lubrificantes – na margem do rio há 2 postos que abastecem as

embarcações de navegação interior.
Gêneros – podem ser adquiridos no mercado municipal, em quantidade redu-

zida.

REPAROS

Há oficinas que reparam embarcações de arqueação bruta até 100.

COMUNICAÇÕES

Marítima – é restrita às embarcações de navegação interior.
Ferroviária e rodoviária – não há.
Aérea – o aeroporto dista 1km do porto. Há vôos regulares para Manaus, Belém

e Santarém.
Radioelétrica – Parintins é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código

92. A estação costeira Parintins Rádio (PRM) opera em radiotelefonia VHF (ver a Lista
de Auxílios-Rádio, Brasil).

HOSPITAIS

Hospital da Fundação SESP – Rua Herbert de Azevedo, 985; telefones 2533-1614
e 142.

Hospital Padre Colombo – Rua Oneldes Martins, 3515; telefone 2533-1474.

AUTORIDADES

Agência Fluvial de Parintins (Agente da Autoridade Marítima) – Rua Benjamin
da Silva, 1820, Centro, Parintins, AM, CEP 69151-270; telefone e fac-símile (92) 3533-
2967; e-mail secom agparintins.mar.mil.br
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Administração do Porto de Parintins – Rua Vieira unior, snº; telefone 533-1692.
Delegacia da Receita Federal – Travessa Clarindo Chaves, 196.
Delegacia Geral de Polícia – Telefone 190.

FERIADOS MUNICIPAIS

Além dos feriados nacionais relacionados no capítulo II, são feriados na cidade de
Parintins os seguintes dias comemorativos:

16 de julho – Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Cidade; e
15 de outubro – Fundação da Cidade.

PORTO DE ITACOATIARA

Carta 4106 A

O porto está situado na cidade de Itacoatiara, estado do Amazonas, na margem
esquerda do rio Amazonas, 143M a montante do porto de Parintins e 110M a jusante
do porto de Manaus.

A cidade de Itacoatiara tem 84.676 habitantes (2007).

RECURSOS PORTUÁRIOS

Cais – tem 60 m de comprimento e 7 cabeços para amarração, com profundidade
junto ao cais de 5,8m.

Armazéns e pátios – 1 armazém com área de 262m2 e 1 pátio com 800m2.
Equipamentos – 1 guindaste para 5t; 2 empilhadeiras para 5t; e 1 trator com 5

carretas, para 3t.
Telefone – a instalação a bordo deve ser solicitada com 24 horas de antecedência.
Outros recursos – não há.

SUPRIMENTOS

Aguada – não há disponibilidade. Em situações de emergência a aguada pode ser
feita no terminal da Fábrica de Gelo São Pedro, telefone 521-1541.

Energia elétrica – o fornecimento deve ser solicitado às Centrais Elétricas de
Itacoatiara, telefones 521-1052/1637, com 24 horas de antecedência.

Combustíveis e lubrificantes – no cais não há disponibilidade. No terminal Alvo-
rada, telefone 521-1109, pode ser fornecido apenas óleo diesel.

Gêneros – podem ser adquiridos no mercado municipal e nos supermercados. A
solicitação deve ser feita com 24 horas de antecedência.

REPAROS

Há oficinas que executam pequenos reparos de caldeiraria e motores.

COMUNICAÇÕES

Marítima – é restrita às embarcações de navegação interior.
Ferroviária – não há.
Rodoviária – Itacoatiara é ligada a Manaus pela rodovia AM-010, com 266km de

extensão.
Aérea – há um aeroporto, distante 12km do porto. Há táxi aéreo para Manaus,

devendo a solicitação ser feita com 24 horas de antecedência.
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Radioelétrica – Itacoatiara é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código
92. A estação costeira Itacoatiara Rádio (PTM) opera em radiotelefonia VHF (ver a
Lista de Auxílios-Rádio, Brasil).

HOSPITAIS

Hospital da Fundação SESP – Rua Eduardo Ribeiro, 2280; telefone 3521-1947.
Hospital de Unidade de Itacoatiara – Avenida 7 de setembro, 2593; telefone 3521-

1133.

AUTORIDADES

Agência Fluvial de Itacoatiara (Agente da Autoridade Marítima) – Avenida
Torquato Tapajós, 262; telefone (92)3521-1131; fac-símile (92) 3521-2626; e-mail secom
agitac.mar.mil.br.

Administração do Porto de Itacoatiara – Telefone 3521-1769.
Delegacia Geral de Polícia – Rua lvaro França, 1828; telefone 3521-1931.

PORTO DE MANAUS

Carta 4110

O porto está situado na cidade de Manaus, na margem esquerda do rio Negro, 9M
a montante da confluência deste rio com o rio Amazonas.

Os principais produtos movimentados são os eletro-eletrônicos e seus
componentes, importados em contêineres para a Zona Franca e o Pólo Industrial de
Manaus, a madeira compensada e o petróleo cru e seus derivados.

Manaus é a capital do estado do Amazonas e o mais importante centro comercial
da região amazônica, tendo 1.646.602 habitantes (2007).  zona franca de comércio,
dispõe de ind strias eletro-eletrônica e sider rgica, refinaria de petróleo e atividades
de extração de borracha, castanha, madeira e petróleo.  também um importante pólo
de turismo.

FUNDEADOUROS

Carta 4110

Os fundeadouros são delimitados na carta e numerados, de acordo com sua
finalidade:

1 – para navios aguardando atracação, distribuído em 3 áreas;
2 – para navios em litígio; e
3 – para navios com inflamáveis ou desgaseificando.

 proibido o fundeio nos fundeadouros 2 e 3 de navios aguardando atracação ao
porto de Manaus e ao terminal da Moageira de Trigo.

O fundeadouro assinalado na carta na posição 03 06,9′S – 060 05,2′W destina-se
aos navios que vão fazer aguada.

MILHA MEDIDA

Na ponta do uvidor, margem esquerda do rio Negro, 3M a montante do cais do
porto de Manaus, há 2 pares de balizas destinados à corrida da milha para prova de
velocidade.

Todas as balizas são constituídas por estruturas em treliça com placa de visibilidade
triangular, brancas; as posteriores com o vértice do triângulo para baixo e as anteriores
para cima.
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Os dois alinhamentos estão na direção 063 –243 , para rumos de corrida de 153
– 333 , em profundidades de 12m a 20m.

FLUVIOMETRIA

Carta 4110

O período de enchente no rio Negro vai de fevereiro a julho e o de vazante de
agosto a janeiro.

A velocidade média da corrente do rio é de 2 nós, em qualquer período.
A amplitude média do nível do rio, durante o ano, é de 11,5m e a amplitude

máxima observada foi de 16,5m.
Na confluência dos rios Negro e Solimões formam-se in meros redemoinhos,

dificultando o governo das embarcações.

ÁREA DE MANOBRA

Carta 4110

A área delimitada na carta por linha de limite marítimo em geral, em frente ao
porto de Manaus, é destinada às manobras de atracação e desatracação.

Nesta área é expressamente proibido o fundeio de qualquer embarcação.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

Devem ser observadas as seguintes normas, complementares às do RIPEAM:
– os navios que demandam  o porto de Manaus devem trafegar próximos da

margem esquerda do rio Negro; os que deixam o porto, após desatracar devem
trafegar no trecho entre o meio e a margem direita do rio;

– as manobras de aproximação, atracação, amarração e desatracação de navios no
porto de Manaus e nos terminais da Refinaria de Petróleo de Manaus e da
Moageira de Trigo Amazonas são regulamentadas pela Capitania Fluvial da
Amazônia Ocidental em Manaus;

– as visitas das autoridades portuárias são feitas normalmente após a atraca-
ção; e

– qualquer reparo nos motores principais de navio atracado, que impossibilite
sua movimentação por período superior a 4 horas, só poderá ser executado após
licença da Capitania Fluvial, mediante requerimento do Comandante do navio.

POLUIÇÃO

 proibido lançar nas águas do rio Negro qualquer tipo de material, detrito, lixo,
óleo ou substância poluente.

Não há recursos para limpeza de tanques.
O lixo deve ser recolhido em recipiente adequado, mantido tampado e sem risco

de cair na água, até sua retirada de bordo.
A coleta de lixo é feita pela Administração do Porto, mediante solicitação.

RECURSOS PORTUÁRIOS

Cais – há 2 cais flutuantes, denominados do Roadwa  e das Torres: o do Roadwa
possui 5 berços, numa extensão de 253m; o das Torres, também com 5 berços, tem 263m.
Ambos estão ligados à terra por pontes também flutuantes, com 100m de comprimento
e 50m de largura, que permitem a passagem de carga com peso de até 70t. Há também
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2 cais fixos, o do Paredão, com 276m de extensão, e o da Plataforma Malcher, para
contêineres, com 300m, ambos somente utilizáveis no período de março a agosto (vistas
V-3 e V-4).

Armazéns – 9 armazéns para carga geral, com área total de 16.232m2; e um conjunto
de silos, com capacidade para 6.000t de cereais. Não há frigorífico.

Pátios – 1 pátio para contêineres, com área de 17.823m2, e 1 para carga geral, com
23.400m2, ambos na plataforma Malcher.

Equipamentos –

ipo uantidade Capacidade

Guindaste 1 3,2t

Guindaste sobre rodas 2 50t e 15t

Empilhadeira 40 2,5t a 7t

Empilhadeira para contêiner 8 45t(2), 37t(2), 25t(1),
13t(1) e 7t(2)

Rebocadores – 2 rebocadores com potência de 1.680cv e força de tração estática
de 17t. O emprego de rebocadores é regulamentado pela Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental em Manaus.

Cábreas – 1 cábrea, para 100t.

Telefone – é possível a instalação a bordo, mediante solicitação à Administração
do Porto.

TERMINAIS ESPECIALIZADOS

Terminal da Refinaria de Petróleo de Manaus – situado na margem esquerda do
rio Negro, 2M a montante da confluência dos rios Negro e Amazonas.  constituído por
2 berços para atracação de navios de até 30.000t de porte bruto e 1 berço para barcaças
de até 3.000t de porte bruto, todos com sistemas de bóias de amarração.

Terminal da Ind stria Moageira de Trigo Amazonas – situado na margem esquer-
da do rio Negro, 1,5M a jusante do cais do porto de Manaus.  constituído por um cais
flutuante com 70m de comprimento e um sistema de bóias de amarração, para navios
de até 35.000t de porte bruto.

SUPRIMENTOS

Aguada – pode ser feita no cais flutuante, onde há hidrantes, por barca-d água ou
diretamente do rio Negro, no local assinalado na carta 4110. A análise da água do rio
no ponto destinado à aguada é feita periodicamente, pela Companhia de Saneamento
do Amazonas.

Energia elétrica – o fornecimento só é possível no cais do terminal de contêineres,
em 380/440V.

Combustíveis e lubrificantes – o abastecimento pode ser feito por balsas ou no
cais da Refinaria de Manaus.

Gêneros – a aquisição é feita na rede de supermercados, sendo a entrega a bordo
efetuada até 24 horas após o recebimento do pedido, pelo fornecedor.
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REPAROS

Há estaleiros que podem construir embarcações de arqueação bruta até 2.000.
Há oficinas que executam pequenos reparos de solda, torno, freza e caldeiraria.
Apenas a Flotilha do Amazonas e o Corpo de Bombeiros de Manaus dispõem de

pessoal e equipamentos para serviços submarinos.

INCÊNDIO

A Administração do Porto dispõe de equipe treinada em combate a incêndio.
O Corpo de Bombeiros de Manaus, telefone 193, auxilia no combate a incêndio de

grandes proporções.

COMUNICAÇÕES

Marítima – na navegação de longo curso e cabotagem, é restrita aos navios que
têm carga para o porto de Manaus; na navegação interior, há comunicação com todos
os portos da bacia amazônica.

Ferroviária – não há.

Rodoviária – Manaus é ligada por rodovias às cidades de Itacoatiara, AM (266km
pela AM-010); Porto Velho, RO(911km pela BR-319); e Boa Vista, RR(753km pela BR-
174). As condições de conservação destas estradas são precárias.

Aérea – o aeroporto internacional Eduardo Gomes dista 14km do centro de Manaus.
Há linhas regulares para diversos países das Américas e demais estados do Brasil, com
conexão.

Radioelétrica – Manaus é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código
92. A estação costeira Manaus Rádio (PPM) opera em HF e VHF, nas freqüências
constantes na Lista de Auxílios-Rádio, Brasil.

HOSPITAIS

Hospital e Pronto Socorro Dr. oão Lucio Pereira Machado – Avenida Cosme
Ferreira, 3937; telefone (92) 3647-1750.

Pronto Socorro Municipal 28 de Agosto – Rua Recife, 1581; telefone (92) 3643-
4800.

AUTORIDADES

Capitania Fluvial da Amazonia Ocidental (Agente da Autoridade Marítima) – Rua
Marquês de Santa Cruz, 264, CEP 69005-050, Centro, Manaus, AM; telefone (92) 2123-
4900; fac-símile (92) 3633-2334; e-mail secom cfaoc.mar.mil.br.

Administração do Porto de Manaus (Autoridade Portuária) – Rua Taqueirinha,
25, Centro, CEP 69005-420; telefones (92) 3635-1106 e (92) 3088-5769/5764; e-mail
cap portodemanaus.com.br.

Delegacia da Receita Federal – Rua Marquês de Santa Cruz, snº, prédio da
Alfândega do Porto de Manaus; telefone (92) 2125-5578.

Agência da Vigilância Sanitária. Posto Portuário de Manaus/CVSPAF/AM/
ANVISA – Rua Bulevar Nivaldo Lima, 25; telefone (92) 3633-8526; e-mail
pp.manaus.am anvisa.gov.br. 40
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FERIADOS MUNICIPAIS

Além dos feriados nacionais relacionados no capítulo II, são feriados na cidade de
Manaus os seguintes dias comemorativos:

5 de setembro – Elevação do Amazonas à categoria de Província;
24 de outubro – Fundação da cidade de Manaus; e
8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da cidade.

RIO MADEIRA

Atlas 4500

O rio Madeira desemboca na margem direita do rio Amazonas, 620M a montante
do porto de Santana e 85M a jusante do porto de Manaus.

Tem cerca de 2.000M de extensão, sendo considerado o afluente mais importante
da margem direita do rio Amazonas.

Por suas características físicas divide-se em três trechos distintos: o baixo Madeira,
que vai da foz até o início das cachoeiras, algumas milhas a montante da cidade de
Porto Velho; o médio Madeira, no trecho das cachoeiras; e o alto Madeira, acima das
cachoeiras e onde correm os seus formadores que descem da cordilheira dos Andes –
rios Beni e Mamoré – e do planalto central do Brasil, dos quais o principal é o rio
Guaporé.

O baixo Madeira tem 615M de extensão, largura geralmente superior a 0,5M,
desnível de 19m, declividade de 1,7cm/km e é francamente navegável durante todo o
ano por embarcações de até 2m(6,56 pés) de calado.

As informações sobre os níveis do rio Amazonas, em Santarém e em Itacoatiara;
do rio Negro, em Manaus; e do rio Madeira, em Porto Velho, para uso dos “ bacos para
Correção das Sondagens” constantes no Atlas 4500, são disseminadas pelas estações da
RENEC, podem ser obtidas nas organizações da Marinha do Brasil relacionadas na
página do Atlas que contém os dois ábacos, ou acessadas vias internet no sítio
www.mar.mil.br//dhn//chm/avgantes/avradio/amazônica.htm.

O nível do rio atinge sua altura mínima em setembro, começa a subir em outubro,
chega ao máximo em março e começa a baixar em abril, apresentando uma amplitude
máxima de 14m.

Em função do nível do rio, os calados dos navios para sua demanda devem ser de
2m(6,56 pés) de outubro até o fim de novembro; 5m(16,40 pés) de dezembro a fevereiro;
e 6,8m(22,31 pés) de março a maio.

A navegação no rio Madeira exige atenção constante devido à sua forte correnteza,
durante todo o ano, com velocidade média na época da cheia de 3,5 nós e podendo
alcançar 6 nós nos canais; numerosos redemoinhos em determinados trechos; grande
n mero de pedras nas proximidades dos canais; e troncos de árvore e vegetação (li o)
à deriva.

Seu leito é rochoso e estável; suas águas são barrentas no inverno (período chuvoso)
e claras no verão (período seco).

O fundeio ao longo do rio deve ser evitado, devido à natureza do seu leito e à forte
correnteza, sendo preferível a atracação, mesmo em barrancos.

A praticagem é obrigatória, de acordo com as normas constantes na página 58. As
embarcações cuja praticagem não seja obrigatória só devem navegar com perfeito
conhecimento local.

Há apenas 1 porto organizado, o de Porto Velho.
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PASSAGENS  IMPORTANTES

Cartas HM-A1 a HM-A6

Navegando no rio Amazonas, a demanda do rio Madeira, cuja foz fica cerca de 20M
a montante de Itacoatiara (AM), deve ser junto à sua margem esquerda, em virtude do
constante assoreamento da margem direita, próximo à foz.

Cartas HM-A16 e HM-B1

Na área a montante da ponta do Castanhal há grandes rebojos cerca de 2M a
jusante da localidade de Borba (km 160 ao km 165).

Cartas HM-B6 e HM-B7

Subindo o rio, a passagem pela ilha dos Ganchos deve ser preferencialmente pelo
canal da passagem Ganchos, tendo atenção às pedras na margem e aos bancos de areia
ao longo de toda a ilha.

Carta HM-B14

Nas proximidades da cidade de Nova Estrela deve haver atenção às pedras situadas
em frente à cidade no meio da hidrovia e na margem oposta, próximas às barreiras
vermelhas. Estas pedras descobrem na época mais seca do ano.

Carta HM-B16

Subindo o rio, a passagem pela ilha Uruá Grande deve ser pelo canal à sua
esquerda, navegando o mais próximo possível da margem direita do canal. Durante a
época mais seca do ano esta passagem torna-se crítica, pelo grande n mero de pedras,
em especial nas passagens Uruá (km 355) e Uruazinho (km 365 ao km 370).

Carta HM-B18

Subindo o rio, a passagem pela ilha do enipapo deve ser pelo canal à sua esquerda.
Atenção especial deve ser dispensada aos extensos bancos de areia que se formam a
montante da ilha (km 400).

Cartas HM-B19 a HM-B22

A costa que começa no km 405, a jusante da localidade de Manicoré, apresenta
pedras em toda a sua extensão.

No trecho da costa Correnteza (km 440) há grandes bancos de areia.

Carta HM-C6

Nas costas Nazaré e Santa Maria (km 540 ao km 550), extenso banco de areia
domina o meio do rio, dificultando a navegação.

Carta HM-C7

Na costa dos Marmelos, pedras dominam toda a passagem da ilha dos Marmelos.
Não é aconselhável seguir pelo paraná dos Marmelos, em virtude do freqüente desloca-
mento dos bancos de areia. O Pedral dos armelos (km 555 ao km 560), como é
conhecido este trecho, é das passagens que mais exige cautela e precisão na manobra.

Cartas HM-C13 a HM-C15

Entre São Raimundo (km 635) e Itapuru (km 660), e ao longo de toda a ilha Itapu-
ru, estendem-se longos bancos de areia. Durante a época mais seca do ano esta passagem
torna-se difícil.

Na enseada do Caiari a curva do rio, em seu trecho mais acentuado, tem a parte
central dominada por pedras. Formam-se pequenos rebojos.

(Folheto nº 21/08)
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Carta HM-D6

A margem oposta à da cidade de Calama (km 890 ao km 895) apresenta pedras por
longa extensão.

Carta HM-D9

O trecho entre Porto Conceição (km 935) e Porto Prainha (km 950) é muito perigoso,
com muitas pedras e bancos, em especial na passagem Abelhas (km 940).

PRINCIPAIS CIDADES

Carta HM-A13

ova linda do orte A  – com 29.184 habitantes (2007), a 82km da foz, na
margem direita; atracação em barrancos; combustíveis e gêneros, em pequenas
quantidades; correios e telefone; campo de pouso.

Carta HM-B1

or a A  – com 31.098 habitantes (2007), a 167km da foz, na margem direita,
onde se destacam uma caixa-d água e a torre da igreja; atracação em flutuante;
combustíveis e gêneros, em pequenas quantidades; campo de pouso; correios e telefone;
hospital.

Carta HM-B12

ovo Aripuanã A  – com 18.196 habitantes (2007), a 311km da foz, na margem
direita; atracação em barranco; campo de pouso; correios e telefone; assistência médica.

Carta HM-C1

anicor  A  – com 44.327 habitantes (2007), a 465km da foz do rio Madeira,
na margem direita.

Possui um cais flutuante com 30m de comprimento e 4,5m de largura.
 possível o fornecimento de gêneros e combustíveis, em pequenas quantidades.

Tem ligação rodoviária com outros municípios da região, pelas rodovias federais
BR-319 e Transamazônica.

Há um campo de pouso, utilizado por companhias de táxi aéreo.
 integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código 92, e possui agência dos

correios.
Suas principais atividades econômicas são: a agricultura de melancia, sendo o

maior produtor da região Norte, e de arroz e banana; a pecuária; a pesca, havendo
dezenas de barcos pesqueiros de porte médio; e a mineração, sendo a produção de ouro
sua principal atividade.

Carta HM-D1

Humait  A  – com 38.559 habitantes (2007), a 825km da foz, na margem esquerda;
atracação em barranco; óleo diesel, lubrificantes e gêneros, em pequenas quantidades;
carreira para pequenas embarcações; pequenos reparos de carpintaria, solda e mecânica;
ligação rodoviária com Manaus e Porto Velho , com a rodovia Transamazônica cruzando
esta estrada 2km a jusante da cidade; correios; sistema telefônico nacional DDD, código
92; hospital.

Carta HM-D18

Porto el o  – a 1.075km da foz, na margem direita, capital do Estado de
Rondônia, com 369.345 habitantes (2007).
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Possui porto organizado, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de
Rondônia (SOPH), com operação diária de carga geral, contêineres e veículos.

Tem 1 cais flutuante para carga geral, que permite a atracação aos dois lados, com
5 berços, 115m de comprimento e 25m de largura, ligado à terra por uma ponte metálica
com 113m de comprimento, dimensionada para suportar até 45t de carga dinâmica. As
profundidades junto ao cais são de 20m na cheia e de 6m na seca.

O porto dispõe dos seguintes recursos e serviços:
– terminal para movimentação de cereais, tendo 4 silos verticais para soja, com

capacidade para 45.000t cada, administrado pela empresa HERMASA;
– 2 rampas paralelas para movimentação de carga e veículos pelo sistema ro-ro;
– 1 armazém com área de 900m2, para carga geral;
– 3 guindastes tipo grua, para 3t; 2 charriot s para carga ro-ro; 1 ponte rolante

com 1 guindaste para 6t; 1 pá carregadeira; 1 trator; 1 auto-guindaste para 18t;
e 2 empilhadeiras para 7t;

– geradores de energia elétrica para o cais, torres e guindastes;
– central telefônica com ramal no cais; e
– coleta de lixo das embarcações atracadas ao cais.

 possível o fornecimento de óleo diesel, nos terminais das distribuidoras, e de
gêneros.

Não há ligação ferroviária.
Tem ligação rodoviária: pela BR-319, com Manaus; pela BR-364, com Cuiabá

(1.466km); e pela BR-425, com Guajará-Mirim (329km).
O aeroporto Belmont fica a 4km do porto, havendo linhas regulares para várias

capitais de outros estados e táxi aéreo para outras cidades da região.
 integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código 69.

Há vários hospitais.
A Delegacia Fluvial de Porto Velho (Agente da Autoridade Marítima) está situada

na Rua Henrique Dias 395, telefone (69) 3221-6141; fac-símile (69) 3223-2016; e-mail
secom dlpvelho.mar.mil.br.

A Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondonia (SOPH), administradora do porto
de Porto Velho (Autoridade Portuária) fica na Rua Terminal dos Milagres, 400; telefones
(69) 3229-2134/3904/5400; fac-símile (69) 3229-3943.

Corr. 2-08
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FLUVIOMETRIA

Cartas 4401A/B e 4402A/B

O período de enchente do rio Trombetas vai de novembro a junho, com o nível
máximo em junho; o de vazante vai de julho a outubro, com o nível mínimo em outubro.

Na região de Porto Trombetas a variação média anual do nível do rio é de
aproximadamente 6m e a corrente varia de 0,5 nó, na estação seca, a 1,5 nó, no período
de enchente. Entre Oriximiná e a confluência com o rio Amazonas a corrente pode
chegar a 2 nós.

A taxa mais elevada da queda do nível do rio ocorre em meados de setembro, com
0,15m/dia. Quando o nível do rio se aproxima do nível de redução das cartas esta taxa
pode atingir 0,1m/dia.

As cartas contêm um ábaco para correção das sondagens nelas informadas,
conhecendo-se os níveis atuais do rio em Oriximiná e Porto Trombetas. As informações
sobre estes níveis são divulgadas pela MRN diariamante.

CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS

Em Porto Trombetas a temperatura média do ar varia entre 23 C e 33 C, podendo
chegar a 40 C durante o dia.

Na estação chuvosa (janeiro a junho) os aguaceiros são freqüentes e costumam ser
fortes, mas de curta duração; predominam as calmarias, podendo ocorrer ventos de
NE, rondando para SW, com velocidade de 10 nós durante as chuvas.

De julho a dezembro predominam os ventos de E e ESE, normalmente moderados,
podendo ocorrer rajadas ocasionais.

Os nevoeiros são raros no rio Amazonas, mas freqüentes no rio Trombetas,
principalmente de manhã cedo e ao anoitecer, durante a estação seca.

PRATICAGEM

A praticagem no rio Trombetas, como em toda a área da bacia amazônica e nos
seus portos, é obrigatória e obedece às normas constantes na página 58.

COMUNICAÇÕES

Os navios com destino ao porto de Porto Trombetas:

– devem informar ao agente em Belém (ANSANAV BEL M) e à Companhia
Mineração Rio do Norte (MRN) a hora estimada de chegada à barra Norte do
rio Amazonas, com 72 horas e 48 horas de antecedência;

– quando navegando entre a barra Norte e o fundeadouro de Santana receberão
do agente em Belém todas as informações referentes a eventuais alterações na
sinalização náutica;

– quando passando pela cidade de Macapá devem comunicar-se com o agente em
Santana (ANSANAV SANTANA), indicativo de chamada PUR-2, por radio-
telefonia VHF, canal 16, para receber informações sobre a visita das autoridades
portuárias, no fundeadouro de Santana;

– ao deixar o fundeadouro de Santana devem informar ao agente em Santana e
à MRN a hora estimada de chegada à foz do rio Trombetas; e
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– antes de demandar o rio Trombetas devem obter do Encarregado do porto a
autorização para entrar no rio, por radiotelefonia VHF, canal 16.

Os navios que saem de Porto Trombetas devem informar ao agente em Santana
a hora estimada de chegada ao fundeadouro de Santana.

TRÁFEGO E PERMANÊNCIA

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

– a visita das autoridades portuárias é feita no fundeadouro das proximidades do
porto de Santana (ver a página 57, carta 205);

– a escuta permanente em radiotelefonia VHF, canal 16, é obrigatória;

– o maior comprimento de navio permitido é de 260m. De abril a agosto (período
das cheias), navios graneleiros com até 40m de boca e 260m de comprimento
podem ser recebidos, após consulta à MRN;

– em condições normais do nível do rio Trombetas, o calado máximo dos navios
em água doce é restringido pelas profundidades na barra Norte do rio Amazonas,
ficando em 11,58m (38 pés) na preamar e 9,75m (32 pés) na baixa-mar;

– o calado máximo permitido é calculado e divulgado diariamente pela  MRN, em
função dos níveis do rio em Porto Trombetas e Oriximiná;

– o tráfego no rio Trombetas é controlado pela MRN. Os navios devem solicitar
instruções à MRN para demandar o rio;

– a velocidade do navio: durante o dia não deve ultrapassar 12 nós, reduzindo
para evagar na passagem pela cidade de Oriximiná, eia For a nas proximi-
dades da boca do lago Bacabal e na curva do Brega e uito evagar na apro-
ximação de Porto Trombetas, a partir da bóia de amarração nº 1; à noite, deve
ser ainda menor;

– o cruzamento de navios só é permitido no trecho entre a ilha acitara e a boca
do rio Cuminá, devendo ser mantida comunicação entre os navios e ajuste nas
suas velocidades;

– deve ser mantida especial atenção ao tráfego de pequenas embarcações,
principalmente no período noturno ou com pouca visibilidade. O uso de recursos
luminosos e sonoros são providências recomendadas;

– a atracação pode ser efetuada a qualquer hora do dia ou da noite e pode ser por
qualquer bordo, sendo mais usual por bombordo;

– nas manobras de atracação e desatracação: é obrigatório o apoio de rebocador
e de lanchas para alar as espias; o ferro deve ser espiado, salvo se a evolução
da manobra não permitir; a velocidade do navio deve ser a menor possível; com
a velocidade do vento superior a 18 nós ou visibilidade menor que 500m a
manobra deve ser evitada;

– os navios só devem desatracar depois de receber toda a documentação;

– é proibido iniciar a aproximação de um navio enquanto o outro ainda não tiver
concluído a manobra de desatracação;


