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Páginas 81 e 82

Cancelar e substituir pelas páginas 81 e 82 (Folheto nº 18/21)

Página 103, linha 32 

Substuir 

brancos na altitude de 8m com alcance de 10M e racon código Morse T com alcance de 25M.

Por

brancos na altitude de 8m com alcance de 10M.

Páginas 111 a 114 

Cancelar e substituir pelas páginas 111 a 114 (Folheto nº 18/21)

Págiana 171, linhas 35 a 40 

Substuir 

Barra do rio Araquari – 6M a SW das ilhas Tamboretes, onde desemboca o rio Araquari, que 
separa a margem sudoeste da ilha de São Francisco do continente. É baixa e cercada por ilhotas e 
pedras submersas. No molhe norte da barra fi ca o farolete Araquari (Molhe Norte) (3810), uma torre 
cilíndrica de alvenaria, branca, com 4m de altura e luz fi xa amarela na altitude de 6m com alcance de 
7M; e na extremidade do molhe sul fi ca o farolete Araquari (Molhe Sul) (3810.3), uma coluna de 
alvenaria, branca, com 4m de altura e luz de lampejo branco na altitude de 8m com alcance de 8M.

Por

Barra do rio Araquari – 6M a SW das ilhas Tamboretes, onde desemboca o rio Araquari, que 
separa a margem sudoeste da ilha de São Francisco do continente. É baixa e cercada por ilhotas e pedras 
submersas. No molhe norte da barra fi ca  uma torre cilíndrica de alvenaria, branca, com 4m de altura e 
luz fi xa amarela na altitude de 6m com alcance de 7M; e na extremidade do molhe sul fi ca o farolete 
Araquari (Molhe Sul) (3810.3), uma coluna de alvenaria, branca, com 4m de altura e luz de lampejo 
branco na altitude de 8m com alcance de 8M.
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Página 218, linhas 39 a 43

Substituir

Píer da Estação Naval do Rio Grande (ENRG) na 4ª Seção da Barra – 0,55M ao N da torre 
do radiofarol Rio Grande. No seu extremo sul fi ca o farolete ENRG Sul (4066), um tubo metálico, 
amarelo, com 5m de altura e luz fi xa amarela na altitude de 9m com alcance de 5M; sobre a edifi cação 
do extremo norte fi ca o farolete ENRG Norte (4065), uma luz fi xa amarela na altitude de 9m com 
alcance de 5M.

Por

Píer da Estação Naval do Rio Grande (ENRG) na 4ª Seção da Barra – 0,55M 
ao N da torre do radiofarol Rio Grande. No seu extremo sul existe um tubo metálico, 
amarelo, com 5m de altura e luz fixa amarela na altitude de 9m com alcance de 5M; sobre 
a edificação do extremo norte existe uma luz fixa amarela na altitude de 9m com alcance 
de 5M.

Página 249

Retirar

Ananaz, ilha .................................................. 81

Página 250

Retirar

Baía de Guanabara, milha medida .............. 81

Página 254

Retirar

Milha medida da baía de 
Guanabara, balizas ................................. 81

Página 257 

Retirar

Santa Cruz, ilha ........................................... 81
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Carta 1501

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

O Decreto  Estadual nº 44.417 de 30 de setembro de 2013, criou a Reserva Extrativista Marinha de 
Itaipu, no Município de Niterói, RJ, compreendendo a área marinha adjacente às praias de Itacoatiara, 
Itaipu, Camboinhas e Piratininga e a lagoa de Itaipu. A criação da Reserva Itaipu tem como objetivo 
proteger os meios de vida da população de pescadores artesanais tradicionais da região e garantir a 
exploração sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis em sua área.

VENTOS 

Os ventos Sul e Sudoeste mais fortes, que geralmente ocorrem entre junho e setembro e 
acompanham as passagens das frentes frias, costumam formar vagas na barra, com refl exos negativos 
no governo do navio. 

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

MARÉ E CORRENTE DE MARÉ 

Cartas 1511 e 1512 

A maré na baía de Guanabara tem característica de desigualdades diurnas, com o nível médio 
0,7m acima do nível de redução das cartas. 

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

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

PRATICAGEM 

Cartas 1511, 1512 e 1501 

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

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

– brasileiros de qualquer tipo, de arqueação bruta acima de 2.000.   
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Os navios cuja praticagem é obrigatória devem receber o prático fora da baía, nos seguintes 
pontos de coordenadas, assinalados na carta 1501: 

– Navios que demandam o canal de Santa Cruz (calado inferior a 12,5m) – 22º56,50’S/ 
043º08,40’W; e

– Navios que demandam o canal de Cotunduba – 22º59,80’S / 043º08,70’W.

A zona  de praticagem obrigatória tem como limites: dos alinhamentos da ponta de Copacabana 
com ilha do Pai - Ilha da Mãe e ponta de Itaipu para o interior da Baía de Guanabara.

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

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

– RIO PILOTS – Empresa de Praticagem do Estado do Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 4, 
salas 1501 a 1503, Centro, RJ, CEP 20090-000; telefones (21) 2233-4562 e (21) 2516-1336; 
fax (21) 2233-9738; e-mail assessoria@riopilots.com.br; e

– Serviços de Praticagem SINDIPILOTS: Avenida Rio Branco, 45, sala 2504, Centro, RJ, CEP 
20090-003; telefone (21) 2516-2340; fax (21) 2263-8222; e-mail sindipilots@nsinet.com.br.

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO 

O controle de entrada e saída do porto na Baía de Guanabara é exercido pelo Posto de Controle 
de Entrada e Saída do Porto (PCEP), indicativo PWZ-88. Nos demais portos, o controle é exercido pelas 
Delegacias e Agências. Todas as embarcações estrangeiras e as nacionais de Longo Curso, de Cabotagem 
e Apoio Marítimo devem obrigatoriamente manter contato com o PCEP ou Delegacias e Agências da 
Capitania, por meio de chamada VHF pelo canal 16 ou por intermédio de seu agente quando: 

– logo após o fundeio em qualquer dos fundeadouros autorizados; 

– logo após suspender dos fundeadouros;

– ao demandar o porto, cruzar o alinhamento do respectivo ponto notável defi nido; 

– logo após a atracação no porto; e

– ao sair do porto, antes de iniciar a manobra de desatracar ou suspender.

A chamada deve ser por radiotelefonia VHF, canal 16, em português ou inglês e utilizando a Hora 
Média de Greenwich (HMG). 

As posições nos fundeadouros devem se informadas por marcação e distância de um ponto de 
terra representado na carta ou por latitude e longitude.

As posições nos atracadouros devem ser informadas em relação ao número do armazém do cais 
ou ao número do berço do terminal.

Devem ser prestadas as seguintes informações: 

– entrando na baía, nome do navio; indicativo rádio internacional; bandeira; porto de origem; 
tipo de navio (carga geral, contêiner, granel, químico etc.); local de fundeio ou atracação; e 
data estimada de partida; 
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– Navios de quarentena 

Nas proximidades da laje do Coronel, com o centro na posição 23°06,3’S – 044°27,10’W, 
fundo de lama e 27m de profundidade. 

– Navios em litígio ou em reparo e plataformas em reparo 

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

Carta 1636

– Navios aguardando atracação ao porto de Angra dos Reis 

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

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

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

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

Cartas 1621, 1622, 1632, 1633 e 1637 

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

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

CABOS E CANALIZAÇÕES SUBMARINOS 

Há os seguintes: 

Carta 1636 

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

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

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

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

– cabo submarino entre as pontas do Jangó, no continente, e dos Ossos, na ilha da Gipóia; e  
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Carta 1637 

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

FUNDEIO PROIBIDO 

O fundeio é proibido: 

Carta 1607 

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

– nas áreas com cabos e canalizações submarinos; 

Carta 1621 

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

Carta 1622 

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

Cartas 1622 e 1623 

Áreas de despejos destinadas a material confi nado

Área 1 situada nas proximidades sul da bacia de evolução do terminal da CSA

Área 2 localizada nas proximidades das boias 5 e 7 do canal de acesso ao terminal da CSA. 

Boias Cegas de sinalização náutica delimitam as áreas. É proibido o fundeio, a pesca artesanal e 
de arrastro no interior dessas áreas.

NAVEGAÇÃO PROIBIDA 

A navegação é proibida: 

Cartas 1631 e 1636 

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

Carta 1637 

– sem autorização expressa, na área a oeste da baía da Ribeira entre as pontas Fina e Grande 
e a praia Itaorna (23°00,5’S – 044°27,5’W), delimitada na carta por linha de limite de área 
proibida. A área é sinalizada por balizamento não padronizado, pintado de amarelo e de caráter 
particular, cujas alterações não são divulgadas por Avisos-Rádio Náuticos; e 

Carta 1622 

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

A pesca é proibida: 

Carta 1607 

– nos canais de acesso aos portos e terminais e nas áreas de manobra para atracação e desatracação; 

Carta 1622 

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

Carta 1631 

– na área de proteção ambiental. 

ADVERTÊNCIA SOBRE BOTO-CINZA

Cartas 1607 e 1620

A fi m contribuir para a recuperação da espécie ameaçada “Sotalia guianensis” (boto-cinza) na 
Baía de Sepetiba, recomenda-se aos navegantes especial cautela e, excetuando os canais de acesso aos 
terminais portuários, atender a velocidade de 7 nós, evitando, se possível, a navegação motorizada na 
poligonal abaixo:

01) LAT 22º 54,97’S e LONG 043º 52,87’W;    02) LAT 22º 57,48’S e LONG 043º 50,58’ W;

03) LAT 22º 58,13’S e LONG 043º 51,90’W;    04) LAT 23º 03,67’S e LONG 043º 47,58’W;

05) LAT 23º 05,77’S e LONG 044º 00,42’W;    06) LAT 23º 00,42’S e LONG 044º 03,23’W; e

07) LAT 22º 59,03’S e LONG 044º 02,93’W.

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Carta 1631 

A área entre as pontas Tacunduba (23°11,8’S – 044°16,3’W) e do Drago, na ilha Grande, 
delimitada na carta por linha de limite de área reservada, constitui o Parque Estadual Marinho do 
Aventureiro. Nela são proibidas a caça e a pesca, assim como qualquer alteração no meio ambiente. 

Carta 1635 

Refugio de Vida Silvestre  (Estação Ecológica de Tupinambás) - Ver página 129.  

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAMOIOS 

Cartas 1607,1631, 1632, 1633, 1636 e 1637

A Estação Ecológica de Tamoios, criada pelo Decreto Federal nº 98.864 de 23/01/1990, 
administrada e fi scalizada pelo “Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio”, 
situa-se na Baía da Ribeira em Angra dos Reis, e na Baía da Ilha Grande em Parati, sendo composta 
pelas seguintes 29 ilhas, ilhotes, lajes e rochedo (ver esquema na página 113):
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