
ENC
Electronic Navigational Charts

EMGEPRON markets through its website, electronic navigational charts (ENC), in partnership with the Regional Distribution Centers 
of ENCs (RENCs), recognized by the International Hydrographic Organization (IHO). An ENC is an official vector chart (or database) 
produced by a National Hydrographic Service for use with an Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). ENCs have 
all the necessary cartographic information for safe navigation, as well as being able to provide other information to aid navigation 
beyond those contained in paper charts. An official ENC must conform to standards established by the IHO before it can be certified as 
ENC. In turn, only official ENCs can be used in ECDIS to meet the standard of performance established by the International Maritime 
Organization (OMI - IMO) for their use on board.

DESCRIPTION

POSSIBLE TYPES OF SELECTION ON THE WEBSITE:

All services can be found at: www.cartasnauticasbrasil.com.br

View the ENCs of all countries

Create a route / change the route

Show a certain ENC

Select areas on the map (general, coast, approach, port, etc)

Acquisitions of charts per periods (quarterly, six-monthly, annual, etc)
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A EMGEPRON comercializa por intermédio de seu website, cartas de navegação eletrônica (ENC - Electronic Navigational Chart), em 
parceria com os Centros Regionais de Distribuição de ENCs (RENCs), reconhecidos pela Organização Hidrográfica Internacional  
(OHI - IHO). Uma ENC é uma carta náutica vetorial (ou um banco de dados) oficial produzida por um Serviço Hidrográfico Nacional 
para uso com um Sistema de Informações e Visualização de Cartas Eletrônicas (ECDIS). As ENCs possuem todas as informações 
cartográficas necessárias para uma navegação segura, bem como são capazes de fornecer outras informações para auxílio à navegação 
além daquelas contidas nas cartas em papel. Uma ENC oficial deve estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela OHI, 
antes de poder ser certificada como ENC. Por sua vez, somente as ENCs oficiais podem ser usadas nos ECDIS a fim de atender ao 
padrão de desempenho estabelecido pela Organização Marítima Internacional (OMI - IMO) para o seu emprego a bordo.

DESCRIÇÃO

ENC
Cartas de Navegação Eletrônica

TIPOS DE SELEÇÃO POSSÍVEIS NO WEBSITE:

Visualizar as ENCs de todos os países

Criar uma rota / alterar a rota 

Mostrar uma determinada ENC

Selecionar áreas no mapa (geral, costa, aproximação, porto, etc)

Aquisições de cartas por períodos (trimestral, semestral, anual, etc)

Todos os serviços podem ser consultados em: www.cartasnauticasbrasil.com.br
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