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Página 93, linhas 35 a 38 

Substituir

Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (Agente da Autoridade Marítima) – Rua Gaspar Viana, 
nº 575, Centro, telefone (91) 3242-7188 (mesa), fax (91) 3224-7690, E-mail secom@cpaor.mar.mil.br. 

Companhia Docas do Pará (CDP) (Autoridade Portuária) – Avenida Presidente Vatgas, nº 41, 
Centro, CEP 66010-000, Belém/PA, telefone (91) 3182-9000. 

Por

Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (Agente da Autoridade Marítima) – Rua Gaspar Viana, 
nº 575, Reduto, Belém-PA - 66010-060, telefones: (91) 3218-3950 e (91) 99114-9187 (com serviço de 
mensagem instantânea disponível) - E-mail: cpaor.secom@marinha.mil.br. 

Companhia Docas do Pará (CDP) (Autoridade Portuária) – Avenida Presidente Vargas, nº 41, 
Campina, Belém – PA, 66010-000 - Telefones: (91) 3182-9000 / 3182-9173 / 3182-9088 / 3182-9059 / 
3182- 9073 – Fax (91) 3182-9030 – E-mail: plantaobel@cdp.com.br. 

Renumerar as linhas a partir da 35



Página 129, linhas 30 a 35

Substituir

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.

7,7M a montante do farolete Capela está situado o farolete Porto Equador; e 62M depois do

Por

74M a montante de Parintins, a Costa da Capela na margem esquerda do rio e a Ponta dos Munducurus, 
auxiliam na mundança de margem após  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.

7,7M a montante da Costa da Capela está situado o farolete Porto Equador; e 62M depois do

Página 131, linhas 19 a 26 

Substituir

Cartas 4027 e 4028 

Farolete Capela (0420) (02°35,63’S – 057°40,03’W) – estrutura tubular  metálica com placa de 
visibilidade ambas brancas, 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 Equador (0424) – 7,7M 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 Equador.

Por

Carta 4028

Farolete Porto Equador (0424) –  4,2M a montante da Ponta dos Mundurucus (0424) –  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 Equador.

Renumerar as linhas a partir da 20
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Página 207, linhas 17 a 19

Substituir

62m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 74m com alcance de 38M e racon código Morse Y 
com alcance de 25M; e o radiofarol Calcanhar, com funcionamento contínuo na frequência de 305kHz 
e sinal DA em código Morse com alcance de 300M.

Por

62m de altura, luz de lampejo branco na altitude de 74m com alcance de 38M; e o radiofarol Calcanhar, 
com funcionamento contínuo na frequência de 305kHz e sinal DA em código Morse com alcance de 
300M.
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