
Breves instruções para os participantes do Cruzeiro-Regata Poa – Tapes 2018 quanto a 

entrada na Chico Manoel 

1. Passando as Pedras do Arado, o rumo visual seria colocar a proa no “meio” da Ilha do 

Chico (Francisco Manoel). 

 

2. Ao se aproximar, é possível, pelo Navionics, seguir as boias virtuais que foram criadas 

para acessar a Chico. Na marca 4 abaixo, terá um mangrulho que deve ser deixado por 

boreste:

 



3. Para atracar, existem 2 trapiches, 1 e 2: 

 

Na imagem acima, estão colocadas algumas referências para os calados dos barcos. 

Observações gerais: 

• O fundo próximo aos trapiches é formado por um lodo mole. É possível “enterrar” a 

quilha em até uns 30cm além do seu calado máximo. Então não se assustem pois é 

possível sair e entrar fácil de motor. 

• Devemos estar com o rio alto, então não teremos problemas de calado. 

• Como devemos ter muitos barcos, o ideal seria que todos com menos calado 

tentassem se aproximar ao máximo das partes mais rasas nos trapiches para liberar as 

partes mais fundas para os barcos de maior calado. 

• Usem somente um poste para amarrar o barco para possibilitar que outros barcos 

fiquem a contra-bordo 

• Não existem cabos de amarração nos trapiches, sugere-se cabos de 10 a 15m para a 

atracação. Para facilitar a saída, recomenda-se amarrar em “vai e volta”. 

• Existem tomadas no trapiche 110v, somente equipamentos de baixa tensão, no padrão 

industrial 2P+T: 
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• Existem banheiros na ilha com chuveiro a gás. Atenção apenas para o racionamento da 

água devido ao grande número de pessoas. 

• Garanta uma boa lanterna ou facho de luz para a atracação. 

• Várias pessoas estarão no trapiche ajudando na sua atracação, então venha tranquilo, 

com as defensas baixas e devagar que tudo se resolve. 


