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Sistema de Gestão Integrado





NAVEGAÇÃO NA HIDROVIA DO RIO MADEIRA 



Hidrovia do Madeira

Extensão: 
570 milhas (1.056 km) navegáveis

Início: 
Porto Velho/RO

Término: 
Foz Rio Madeira – Rio Amazonas

Principais tipos de Carga:

Soja, fertilizantes, derivados de 
petróleo, cimento, frutas, 

eletroeletrônicos, veículos, produtos
frigorificados, seixo, bebidas, carga

geral etc. 

Regime das Águas:
Máxima: Março

Mínima: Outubro



Regime das Águas

Navegação em águas altas

Navegação em águas baixas

Calado: 2,0m

Cerca
14,0m

Variação





Exemplo de Ponto Crítico

As principais características são: 
inúmeras pedras, excessiva

velocidade de corrente, difícil
manobra.

Imenso pedral localizado junto à margem esquerda. 
Atualmente, a sua ultrapassagem, no período de 

estiagem, impõe um desmembramento aos
comboios e só se torna possível durante o dia.



Passagem do Uruá-Grande



Balsa encalhada em pedras no Uruá



Exemplo de Ponto Crítico

Ponto Crítico: Abelhas

Canal Navegável passa
entre o pedral e uma praia na
ponta de jusante da ilha.

Ponto Crítico: Pombal

Situado a 7km a montante do Ponto Crítico
Abelhas. A passagem não chega a comprometer a
navegação, no entanto serão necessários
balizamentos flutuantes e sinalização de margem
para orientação e maior segurança às
embarcações.



Exemplo de Ponto Crítico

Ponto Crítico: Belmont

Passagem difícil apresentando pedrais esparsos não
aflorados, de tamanhos consideráveis, aparecendo ora na
margem direita do rio, ora no meio, próximo ao canal navegável.



Exemplo de Ponto Crítico 



Sinalizacão e Balizamento

Sinalização Balizamento



Dragagem



Passagem Curicacas – Fortes corredeiras e praias



Vista aérea de um Paraná que no período da enchente dos rios 
a navegação é realizada normalmente.



Navegação restrita a calados acima de 2,20m 



Desobstrução do canal



Acidentes

Balsa encalhada



Acidentes

Encalhe em pedral



Acidentes



Obrigado! 
Rildo Cavalcante de Oliveira
Presidente Executivo
Email: rildo.oliveira@cnamazon.com.br
Fone: 92.21251200 
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