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Página 186, linhas 35 a 37 

Substituir

Capitania dos Portos do Piauí (Agente da Autoridade Marítima) – Avenida das Nações Unidas, nº 
530, Carmo, Parnaíba, PI, CEP 64200-040; telefones (86) 3321-2770/2771/2844/2872; fax (86) 3321-
2844; e-mail secom@cppi.mar.mil.br.

Por

Capitania dos Portos do Piauí (Agente da Autoridade Marítima) – Avenida das Nações Unidas, 
nº 530, Carmo, Parnaíba, PI, CEP 64200-040; telefones (86) 3321-2770/2771/3321 - 2872; e-mail cppi.
secom@marinha.mil.br, VHF permanentmente no canal 16.

Despacho de embarcação: via e-mail: cppi.secom@marinha.mil.br ou por meio físico na própria 
Organização Militar (OM).

Renumerar as linhas a partir da 40



Página 187, linhas 3 a 9 

Substituir

O porto está localizado na cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, na foz do rio Igaraçu. 
Encontra-se em fase de construção, estando concluídos os molhes de contenção. Suas obras estão 
paralisadas. 

Não é um porto organizado, não tem especialidade defi nida, e sua principal atividade é o 
desembarque de pescado para industrialização. 

A área portuária é delimitada pelos molhe de acesso, com 2.785m; molhe de abrigo, com 480m; 
e molhe defl etor, com 600m de comprimento.

Por

O porto está localizado na cidade de Luís Correia, Estado do Piauí, na foz do rio Igaraçu. Encontra-
se em fase de construção, estando concluídos os molhes de contenção.

Não é um porto organizado, não tem especialidade defi nida, e sua principal atividade é o 
desembarque de pescado para industrialização.

A área portuária é delimitada pelos molhe de acesso, com 2.785m; molhe de abrigo, com 480m; e 
molhe defl etor, com 600m de comprimento. A barra de Luís Correia vem sofrendo acentuado processo de 
assoreamento e atualmente só permite acesso a navios de até 1,8 metros de calado, durante as preamares.

Página 188, após a linha 18 inserir:

FUNDEADOURO

O fundeadouro para navios em quarentena é situado fora da barra de Luís Correia no ponto de 
coordenadas geográfi cas 02º 48,08’ S  /  041º 37,07’ W. 

Renumerar as linhas a partir da 20
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