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RIO AMAZONAS, DA BARRA NORTE AO PORTO DE SANTANA 

RECONHECIMENTO E DEMANDA 

Cartas 202 e 221 e 21300 

O reconhecimento e a demanda da barra Norte do rio Amazonas são difi cultados pelas características 
da região: costa baixa, sem acidentes geográfi cos notáveis; bancos de areia e lama situados em ambas às 
margens da barra e junto aos canais de acesso, que mudam de posição, com as consequentes alterações 
dos canais; alto índice de nebulosidade e pluviosidade, prejudicando a navegação astronômica; longos 
intervalos entre as passagens dos satélites artifi ciais pelas proximidades do equador, difi cultando 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. 
Deve navegar de modo a passar próximo da posição 01º 25,40’N – 49º 22,22’W.  

Quando a maré for de vazante é necessário ter muita atenção ao caimento do navio sobre os 
bancos situados ao norte.

Cartas 202 e 221 

Nas proximidades da posição 01º 09,64’N – 49º 33,33’W já é possível marcar pelo radar o farol 
Guará, cujo racon código Morse Q pode ser identifi cado até 25M. 

Navegando no trecho crítico do canal Grande do Curuá, embora haja um balizamento com 
boias luminosas de boreste e bombordo é muito importante verifi car 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 boias 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 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 203) também é um importante auxílio na aterragem da barra 
Norte, observadas as restrições dos desvios causados nas marcações radiogoniométricas pelo efeito 
noturno. 

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

Carta 21300 

Demandada a barra Norte, a navegação a partir do farolete Ponta do Céu não apresenta difi culdade, 
até o fundeadouro ao sul da igreja da Fazendinha (carta 204), com profundidades 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 65). 

Cartas 202, 221 e 21300

Como regra geral, o navegante que vai demandar a barra Norte do rio Amazonas deve tomar as 
seguintes precauções: 
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 – aterrar somente com posição bem defi nida, utilizando todos os meios disponíveis;

 – considerar que os bancos e canais estão sujeitos a grandes e frequentes alterações em suas 
dimensões, profundidades e posições; 

 – manter o ecobatímetro ligado, registrando as profundidades e fi cando atento às variações para 
menos, em relação às da carta, inclusive no trecho da carta onde há a “rota aconselhada”; 

 – 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 trecho crítico do canal, controlar o caimento por uma série de marcações e distâncias 
previamente traçadas na carta;  

 – não cruzar com outro navio no trecho crítico balizado do canal; e

 – as condições de navegabilidade no rio Amazonas, em especial na Baía de Macapá e adjacências, 
são infl uenciadas por fortes ventos alterando signifi cativamente o estado do rio. Recomenda-se cautela 
durante a navegação nos meses de setembro a dezembro, com especial atenção ao período vespertino, 
principalmente para as embarcações que transportam passageiros, com AB menor que 100, com casco 
de madeira e fundo chato;

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 21300 

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 hidrografi a daquela área.

PONTOS CARACTERÍSTICOS 

Entre a barra Norte do rio Amazonas e o porto de Santana não há acidentes geográfi cos notáveis. 
As terras baixas e a vegetação densa chegam às margens barrancosas do rio e somente os sinais náuticos 
auxiliam a navegação neste trecho. 

Cartas 221 e 202 

Farolete Ponta do Céu (0068) (00°45,64’N – 050°07,01’W) – Uma armação tronco piramidal 
quadrangular em treliça metálica, branca, com luz de lampejo branco na altitude de 11m com alcance de 
9M, no extremo sueste da ilha do Curuá. 

Cartas 202 e 203 

Farolete Taiá (0076) (00º 39,23’ N – 050º 17,57’ W) –  Uma armação tronco piramidal 
quadrangular em treliça metálica, branca, com 11m de altura e luz de grupo de 3 lampejos  brancos na 
altitude de 13m com alcance de 10M, sobre o banco que margeia a parte norte da ilha Janaucu.

Radiofarol Canivete (00°30,6’N – 050°24,9’W) – Localizado no igarapé do Canivete, com 
funcionamento contínuo na frequência de 310kHz e sinal CN em código Morse com alcance de 200M. 
Sua torre metálica em treliça, com faixas horizontais laranjas e brancas, pode ser avistada a cerca de 4M, 
por observador situado acima de 7,5m de altura, e tem no tope duas luzes encarnadas fi xas, superpostas. 
Um estação de GPS Diferencial (DGPS) está instalada neste radiofarol.
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