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CAPÍTULO 1

INFORMAÇÕES GERAIS

Propósito – O Roteiro da Hidrovia Tietê-Paraná tem o propósito de complementar as informações 
das cartas da hidrovia, procurando dar aos navegantes meios para avaliar com mais detalhes as informações 
existentes sobre suas rotas, seus canais de navegação, seus trechos críticos e suas eclusas. Propõe-se 
também a informar os recursos e as facilidades dos principais terminais e das cidades ribeirinhas, assim 
como reunir os tópicos dos diversos regulamentos existentes, que atendam ao propósito do Roteiro.

Este Roteiro é complementado pelo Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no 
Mar (RIPEAM-72) e suas Emendas, Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e pelas Normas e 
Procedimentos da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (NPCF-CFTP).

Divisão – O Roteiro da Hidrovia Tietê-Paraná é constituído dos seguintes capítulos:

Capítulo 1 – Informações Gerais

Capítulo 2 – Informações Históricas e Físicas

Capítulo 3 – Defi nições e Regulamentos

Capítulo 4 – Reservatórios

 O detalhamento de cada capítulo consta no Sumário da publicação.

Referências e unidades de medida – O sentido contrário à corrente natural das águas de um rio, 
isto é, de jusante para montante, é considerado a “Direção Convencional do Balizamento Fluvial”.

Jusante é a direção para onde vão as águas da corrente fl uvial.

Montante é a direção de onde vêm as águas da corrente fl uvial.

Margem esquerda do rio é aquela situada à esquerda do navegante voltado para jusante ou do 
navegante que desce o rio.

Margem direita é aquela situada à direita do navegante voltado para jusante ou do navegante que 
desce o rio.

As distâncias são expressas em quilômetros, décimos de quilômetros e metros.

Cada reservatório tem uma quilometragem própria, com o km 0 na barragem de jusante e o km 
fi nal na barragem de montante.

A quilometragem do canal Pereira Barreto segue a do reservatório de Três Irmãos e termina no rio São 
José dos Dourados, no limite da rota deste rio.

A quilometragem do rio São José dos Dourados começa na confl uência deste rio com o rio Paraná, 
no reservatório de Ilha Solteira, e termina no limite de sua rota com a rota do canal Pereira Barreto.

Em cada reservatório são dadas as quilometragens dos pontos característicos, dos terminais 
e das localidades ribeirinhas.

As profundidades e os calados são dados em metros e décimos de metro.

Os níveis dos reservatórios e as altitudes das terras adjacentes são dados em metros sobre o nível  
do mar (m.s.n.m.).

As alturas das estruturas são dadas em metros e centésimos de metro e correspondem à distância 
vertical entre a base e o tope da estrutura.

As posições em cada reservatório são dadas por quilometragem.
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A hora usada é a hora legal, sendo dada por quatro algarismos, de 0000 a 2400, os dois primeiros 
correspondendo às horas e os dois seguintes aos minutos.

Correções às cartas do Atlas 2800 – As correções às cartas do Atlas 2800 são divulgadas no 
folheto trimestral de “Avisos aos Navegantes – Hidrovia Tietê-Paraná – Da Ilha Solteira a Barra Bonita”, 
publicado pela Diretoria de Hidrografi a e Navegação (DHN), na seção IV – Correções às Publicações 
Náuticas. 

O item AVISOS AOS NAVEGANTES/AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS deste capítulo dá os 
detalhes das informações contidas no folheto e informa onde elas são encontradas. 

Correções da carta a bordo – Ao usar uma carta recém-comprada, o navegante deve verifi car se 
não há nenhum aviso permanente que a tenha alterado, após o último aviso nela registrado, e deve anotar 
todos os avisos-rádio náuticos, temporários e preliminares que a afetam e continuam em vigor, de acordo 
com o último folheto “Avisos aos Navegantes”.

Todas as alterações que afetam a segurança da navegação e que podem ser introduzidas na carta à 
mão ou por colagem de trecho, são divulgadas por avisos aos navegantes. Nestas correções é importante 
observar os seguintes critérios: devem ser usadas as convenções da publicação INT 1 (carta 12000) da 
DHN – Símbolos, Abreviaturas e Termos Usados nas Cartas Náuticas Brasileiras; os acréscimos devem 
ser feitos de maneira a não prejudicar qualquer informação já existente; as informações canceladas ou 
corrigidas em caráter permanente devem ser riscadas a tinta encarnada, nunca rasuradas; e as notas de 
precaução, proibição, correntes, etc. devem ser colocadas em local conveniente, de preferência próximo 
do título, quando o aviso aos navegantes não especifi car a posição onde devem ser inseridas.

Quando a correção da carta for efetuada pela colagem de pequenos trechos, o navegante deve 
observar o seguinte:

– as reproduções não mostram somente alterações ou acréscimos, podendo também cancelar 
informações da carta. Um aviso acompanhado de uma reprodução de trecho não dispensa, de modo 
algum, a leitura cuidadosa do seu texto;

– as linhas limites de uma reprodução de trecho são determinadas pela conveniência de precisar 
a sua colocação na carta. Ao se fazer a colagem, a reprodução pode ser reduzida, desde que fi que 
assegurado que a parte colada contenha as alterações sofridas pela carta; e 

– devido às deformações do papel, nem sempre as reproduções se superpõem exatamente no 
trecho da carta a corrigir. A colagem deve ser feita de maneira que as principais informações fi quem, 
tanto quanto possível, nas posições corretas.

As alterações decorrentes de avisos-rádio náuticos devem ser inseridas a lápis na carta afetada e 
apagadas logo que novo aviso as cancelar ou na data que for determinada pelo aviso que as divulgou. 
Estas alterações, enquanto em vigor, são repetidas no folheto “Avisos aos Navegantes”.

As alterações decorrentes de avisos temporários devem ser feitas a lápis, anotando-se junto a elas, 
também a lápis, o número e o ano do aviso (Ex. HT 40 (T)/16). Tais alterações devem ser apagadas logo 
que forem canceladas por outro aviso.

As correções decorrentes de avisos preliminares devem ser feitas a lápis, anotando-se junto a 
elas, também a lápis, o número e o ano do aviso (Ex. HT 41 (P)/16). Se o aviso entrar em vigor como 
permanente em data prefi xada e sem novo aviso, seu número deve ser anotado a lápis no canto esquerdo 
da margem inferior da carta e ambos – correção e número do aviso – devem ser cobertos com tinta 
encarnada na data de entrada em vigor como permanente.

As correções decorrentes de avisos permanentes devem ser feitas a tinta encarnada, de maneira 
clara e sem rasuras. No canto esquerdo da margem inferior da carta devem ser registrados com tinta 
encarnada o ano, se ainda não estiver escrito, e o número do aviso.

Correções ao Roteiro – O folheto “Avisos aos Navegantes – Hidrovia Tietê-Paraná” publica em 
sua Seção IV.1 as correções permanentes ou atualizações que devem constar de imediato neste Roteiro. 
Estas correções devem ser lançadas no texto, a tinta ou coladas, e registradas no quadro Registro de 
Correções, de acordo com as instruções nele contidas.
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Também podem ser distribuídas folhas com grandes correções ao Roteiro, para substituição ou 
inserção.

A folha substituta contém toda a matéria da folha substituída, com grandes correções já divulgadas 
ou não. Sua numeração é igual à da folha substituída. Sua identifi cação é feita pelo número sequencial 
da correção, impresso no canto direito do pé da folha (ex. Corr. 1–16).

A folha a ser inserida contém matéria nova ou é utilizada quando há necessidade de ampliar o 
texto da página anterior. Sua numeração é a da página anterior acrescida de uma letra minúscula, em 
ordem alfabética (ex. 27a, 27b etc.), e sua identifi cação é feita pelo número sequencial da correção, 
impresso no canto direito do pé da folha, como na folha substituta.

Sempre que houver uma alteração na paginação será fornecida, com as novas folhas, uma Lista 
de Páginas Efetivas. Esta lista contém a relação de todas as páginas que o Roteiro deve ter, após a última 
substituição ou inclusão de folha, e deve ser inserida entre a folha de rosto e o sumário.

AVISOS AOS NAVEGANTES/AVISOS-RÁDIO NÁUTICOS/SAR

Os avisos aos navegantes são informações sobre alterações na hidrografi a, topografi a, sinalização 
náutica e meteorologia, assim como sobre outros assuntos de caráter geral, que interessam à navegação 
na área marítima, portos, rios e lagoas do Brasil, bem como nas áreas de outros países abrangidas 
pelas cartas náuticas brasileiras. Essas informações chegam ao navegante pela transmissão via rádio de 
avisos-rádio náuticos, conforme especifi cado na Lista de Auxílios-Rádio; pela divulgação, na internet; 
e pela publicação no Folheto de “Avisos aos Navegantes”. Os avisos-rádio náuticos e avisos SAR, mais 
recentes e relevantes, afetos à Hidrovia Tietê-Paraná e rios afl uentes são, normalmente, divulgados por 
radiotelefonia, em VHF, pelo canal 16 (156,8 MHz), pelas empresas operadoras das eclusas das Usinas 
Hidroelétricas, situadas nos rios Tietê e Paraná e pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná. A relação 
completa dos Avisos-Rádio Náuticos em vigor está disponível na internet, no endereço “https://www.
mar.mil.br/cftp/avisonav.htm”. Alguns dos Avisos-Rádio Náuticos, após longo tempo em vigor, passam 
a constar também na Seção III do Folheto de “Avisos aos Navegantes” da Hidrovia.

Classifi cação – Conforme o modo de divulgação e a característica das alterações que são 
introduzidas, os avisos são classifi cados como:

Avisos-Rádio Náuticos – os que contêm informações de caráter temporário e que, devido à urgência 
com que devem chegar ao navegante, são transmitidos via rádio. De acordo com a região em que a 
alteração ocorre e com o tipo de navegação a que irá interessar primordialmente, são classifi cados em 
Avisos de Área, Avisos Costeiros ou Avisos Locais. Todos os detalhes sobre a organização e transmissão 
dos avisos-rádio divulgados pela DHN constam na publicação Lista de Auxílios-Rádio, Brasil.

Avisos Temporários (T) – os que introduzem alterações temporárias nas cartas náuticas.

Avisos Preliminares (P) – os que anunciam antecipadamente alterações de qualquer natureza que 
afetam as cartas náuticas e que serão objeto de Aviso Permanente.

Avisos Permanentes – os que introduzem alterações defi nitivas nas cartas náuticas.

Avisos Permanentes Especiais (APE) – os que, embora não alterem as cartas náuticas, divulgam 
informações gerais importantes para os navegantes. São publicados em sua totalidade no folheto mensal 
“Avisos aos Navegantes” nº 1 de cada ano, sendo válidos para todo o ano.

Numeração – Os avisos temporários (T), preliminares (P) e permanentes são numerados em uma 
ordem sequencial única e anual, abrangendo os três tipos, e são precedidos das letras signifi cativas do 
trecho da hidrovia Tietê-Paraná (HT) podendo abranger mais de um trecho da hidrovia. 

Os avisos-rádio náuticos também são precedidos das letras HT, como indicado no parágrafo 
anterior, mas numerados em ordem sequencial anual à parte. 

Os avisos permanentes especiais também são numerados em ordem sequencial única e anual, 
porém à parte das citadas nos parágrafos anteriores, precedida da abreviatura APE.

Avisos urgentes da hidrovia – A divulgação dos avisos urgentes da hidrovia Tietê-Paraná é 
feita imediatamente pelos controladores das eclusas situadas a jusante e a montante do reservatório 
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afetado, por meio de Boletim de Avarias na Sinalização (BAS) emitido pelo Departamento Hidroviário 
da Secretaria de Estado de Logística e Transportes de São Paulo (DH) e por Avisos-Rádio Náuticos 
divulgados pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná.

Os avisos urgentes da hidrovia que permanecerem em vigor constarão no folheto “Avisos aos 
Navegantes”.

Folheto de “Avisos aos Navegantes – Hidrovia Tietê-Paraná – Da Ilha Solteira a Barra 
Bonita” – É uma publicação trimestral da DHN, editada em português. Nele são divulgados os avisos-
rádio náuticos e os avisos temporários, preliminares e permanentes que interessam à navegação na área 
da Hidrovia Tietê-Paraná. 

O folheto é dividido nas seguintes seções: I – Informações Gerais; II – Avisos-Rádio Náuticos; III 
– Correções às Cartas Náuticas; IV – Correções às Publicações Náuticas; IV.1 – Roteiro; IV.2 – Outras 
Publicações; V – Avisos Permanentes Especiais; VI – Notícias Diversas e VII – Reproduções de Trechos, 
Quadros e Notas. 

A seção II reproduz os avisos-rádio náuticos em vigor até a data mencionada no folheto.

A seção III informa as correções às cartas náuticas listando os avisos temporários (T), preliminares 
(P) e permanentes.

A seção IV divulga as correções às publicações de auxílio à navegação (seções IV.1 – Roteiro e 
IV.2 – Outras Publicações). Quando há grandes correções a introduzir nestas publicações, folhas para 
substituição ou inserção são distribuídas em anexo ao folheto, a fi m de serem utilizadas de acordo com 
as instruções contidas em cada publicação. 

Os Avisos Permanentes Especiais (APE), que normalmente constam em sua totalidade apenas 
no Folheto nº 1 de cada ano e são válidos para todo o ano, também podem ser divulgados na seção 
V, sempre que houver necessidade de divulgar novas informações gerais importantes, sendo depois 
incorporados aos APE do Folheto nº 1 do ano seguinte.

A edição de novas cartas e publicações, novas edições de cartas e publicações, reimpressão de 
cartas e outras notícias são enquadradas na seção VI.

A seção VII traz anexas as reproduções de trechos, quadros e notas a serem substituídos nas cartas.

Distribuição do folheto trimestral – É feita gratuitamente. Para os navegantes da hidrovia Tietê-
Paraná ele é distribuído pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná e pela Delegacia Fluvial de Presidente 
Epitácio estando também disponível pela internet nos sites www.cftp.mar.mil.br  ou http://www.mar.
mil.br/dhn/chm/box-aviso-navegantes/aviso.html. 

Colaboração do navegante – A Diretoria de Hidrografi a e Navegação (DHN), responsável 
pela elaboração e atualização deste Roteiro, por meio do Centro de Hidrografi a da Marinha, se vale, 
fundamentalmente, da compilação de informações e da experiência dos navegantes da hidrovia.

Por esta razão e para uma maior segurança da navegação, solicita-se que qualquer irregularidade, 
novidade, modifi cação, diferença ou contradição que se observe entre as cartas, ou mesmo entre a realidade 
e as informações deste Roteiro, sejam rapidamente comunicadas à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná e 
DH, e preenchida e encaminhada à Capitania Fluvial a Folha de Informações de Irregularidades/Folha de 
Correções a Cartas e Publicações Náuticas existentes ao fi nal dos Folhetos de Avisos aos Navegantes da 
Hidrovia Tietê-Paraná, que as encaminhará à DHN.

As colaborações dos navegantes poderão ser enviadas diretamente para os seguintes endereços: 

– Capitania Fluvial do Tietê-Paraná: Avenida Pedro Ometto, 804, Barra Bonita, SP, telefax (14) 
3604-1000; 

– Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio: Rua Porto Alegre 14-71 – Vila Santa Rosa - Presidente 
Epitácio - SP, telefax (18) 3281-3175 / 3281-6356.

– Departamento Hidroviário (DH) - Secretaria de Estado de Logística e Transportes -Avenida do 
Estado 777 - Ala “B”, 1º andar, Ponte Pequena - São Paulo – SP, telefones (11) 3312-4500 ou 3312-4506.

DH1-VII-2 Original

10 ROTEIRO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ



– Administração da Hidrovia do Paraná (AHRANA), vinculada ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes-Ministério dos Transportes (DNIT), Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912 
– 16º andar – Conjuntos I e J - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - fax (11) 3815-5435, telefone (11) 
2106-1600.

Qualquer outra informação  que não fi gure neste Roteiro e que o navegante considere útil constar 
será também muito importante ser recebida.

Sinalização náutica – A sinalização náutica da hidrovia Tietê-Paraná obedece ao “Sistema de 
Balizamento Marítimo da AISM (IALA), Região B”, sendo constituída primordialmente de boias cegas 
laterais.

Este balizamento é complementado por balizas estabelecidas nas margens do rio com sinais 
recomendando ações a serem empreendidas pelo navegante e indicando pontos naturais, obstruções, 
distâncias em quilômetros, proibições e facilidades encontradas, sendo também usadas para disciplinar 
o tráfego das embarcações, como mostrado nas páginas 23, 24 e 25.

A sinalização náutica da hidrovia obedece o estipulado nas Normas da Autoridade Marítima 
para Auxílios à Navegação (NORMAM-17/DHN), disponível no site https://www1.mar.mil.br/dhn/
normamelegislacao.

Há também uma “sinalização convencionada para ordenamento de eclusagem”, constante nas 
Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/
DPC), disponível no site www.dpc.mar.mil.br e nas Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial 
(NPCF).

As informações sobre a sinalização complementar estabelecida na hidrovia constam no Capítulo 
3 deste Roteiro.

A sinalização do pilar de ponte que deve ser deixado por bombordo de quem sobe ou por boreste 
de quem desce o rio é constituída por um retângulo verde sobre painel retangular branco; a do pilar que 
deve ser deixado por boreste de quem sobe ou por bombordo de quem desce o rio é constituída por um 
triângulo equilátero encarnado sobre painel retangular branco, como mostrado na página 29.

A sinalização do vão (tabuleiro) de ponte em que o tráfego é permitido em sentido único é 
constituída por dois losangos amarelos sobre placa retangular branca; a do vão em que o tráfego é 
permitido nos dois sentidos é constituída por um losango amarelo sobre placa quadrangular branca; e 
a do vão em que o tráfego é proibido é constituída por uma placa retangular encarnada com uma faixa 
horizontal branca no meio, como mostrado na página 30.

Todos os símbolos gráfi cos são pintados ou revestidos com tinta ou fi ta adesiva refl etora, do tipo 
usado na sinalização rodoviária, para permitir sua identifi cação quando iluminados por um holofote. 

Na margem direita a sinalização gráfi ca é na cor verde, sobre painel branco.

Na margem esquerda a sinalização gráfi ca é na cor encarnada, sobre painel branco.

As balizas também possuem placas indicadoras da quilometragem do reservatório.

Praticagem – Não há serviço de praticagem na hidrovia Tietê-Paraná. A responsabilidade pela 
boa navegação da embarcação é de seu comandante.

Poluição – O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser 
imediatamente comunicado à Capitania Fluvial ou Delegacia com jurisdição sobre a área. Idêntica 
comunicação deverá ser feita à Polícia Militar Ambiental, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
local e ao Departamento Hidroviário (DH) da Secretaria de Estado de Logística e Transportes de São 
Paulo, administradora da hidrovia.

Quando da ocorrência de derramamento de óleo, as embarcações deverão, imediatamente, dar 
início à execução de seus “Planos de Emergência para Poluição por Óleo”, conforme estabelecido nas 
Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/
DPC), disponível no site www.dpc.mar.mil.br.
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Devem ser seguidas as Normas para evitar poluição, carregar e descarregar combustíveis e 
produtos químicos constantes das Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial (NPCF), disponível no 
site www.dpc.mar.mil.br.

Transporte de cargas perigosas – Deverá ser cumprido o preconizado nas Normas da Autoridade 
Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), disponível no 
site www.dpc.mar.mil.br. 

Apoio e controle radioelétrico da navegação – Toda embarcação equipada com estação 
radiotelefônica em VHF deverá manter escuta permanente no canal 16 (156,8 MHz), quando navegando 
na hidrovia, de acordo com o previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas 
na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), disponível no site www.dpc.mar.mil.br.

A solicitação de identifi cação, por embarcações da Marinha do Brasil e embarcações de fi scalização 
dos órgãos públicos e privados competentes, deverá ser prontamente atendida. Caso a embarcação não 
disponha de estação radiotelefônica em VHF, ou esta se encontre inoperante, deverão ser empregados 
sinais visuais que permitam à embarcação fi scalizadora a identifi cação solicitada.

Busca e salvamento – Embarcações em perigo ou na iminência de naufrágio na hidrovia devem 
informar a ocorrência, pelo meio mais rápido, à Capitania Fluvial e à eclusa mais próxima, e solicitar 
auxílio, procurando fornecer a posição ou o local do sinistro.

As embarcações trafegando nas proximidades do sinistro devem prestar socorro, informando à 
Capitania o apoio prestado.

A Capitania tomará as medidas cabíveis necessárias para o atendimento ao sinistro da forma mais 
rápida possível.

Tal procedimento não inibe a iniciativa de chamar o Corpo de Bombeiros para efetuar buscas para 
localizar possíveis vítimas existentes.

Restrições à navegação – As restrições à navegação na hidrovia, suas eclusas e canais estão 
estabelecidas no capítulo 3 das “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, que constam 
como anexo às Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (NPCF), disponível no 
site www.dpc.mar.mil.br. Estas normas são elaboradas pela administração da Hidrovia, aprovadas pela 
Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (DPC).

Os canais e eclusas que têm restrições à navegação específi cas, adicionais às normas gerais, têm 
estas restrições informadas na descrição do respectivo reservatório, no capítulo 4 deste Roteiro.

Embarcações de esporte e recreio – As embarcações de esporte e recreio que navegam na 
hidrovia devem estar devidamente inscritas, dispor de adequados equipamentos e instrumentos de 
navegação, dos equipamentos de comunicações regulamentares e estar tripuladas por pessoal habilitado.

As normas de segurança estabelecidas para a hidrovia deverão ser observadas com o mesmo 
rigor exigido das embarcações comerciais de maior porte.
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CAPÍTULO 2

INFORMAÇÕES DA HIDROVIA

Origem e evolução da hidrovia – No fi m dos anos 40, a antiga Inspetoria de Serviços Públicos 
da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo (em 1952, transformou-se no DAEE 
– Departamento de Águas e Energia Elétrica) iniciou os estudos para o aproveitamento hidrelétrico da 
região central do Tietê, no sentido de sua múltipla utilização.

Na década de 50, foram elaborados estudos pelo DAEE e pela Comissão Interestadual da Bacia 
Paraná-Uruguai (CIBPU), que previam a implantação de uma série de reservatórios, concebidos sob a 
ótica do aproveitamento múltiplo de suas águas; esses aproveitamentos continham, em seus projetos, 
previsões para a implantação de eclusas.

Em 1967, foi fi rmado convênio entre os governos Federal e do Estado de São Paulo, para 
prosseguimento e conclusão das obras de canalização para navegação do sistema Tietê-Paraná, sendo 
criada a Comissão Executiva de Navegação nos rios Tietê-Paraná (CENAT).

Em 1974, foi fi rmado novo convênio, agora envolvendo a Companhia Energética de São Paulo 
(CESP), para prosseguimento e conclusão das obras de navegação. Nos seus considerandos, aventou-se 
a intenção de se constituir uma empresa de navegação.

No início de 1975, a CESP absorveu o pessoal da CENAT, que foi extinta em dezembro do mesmo 
ano. Seus bens, equipamentos e materiais foram transferidos para a CESP.

Foram quatro as barragens implantadas no médio Tietê, tendo em vista uma limitação nos desníveis 
a serem vencidos pelas eclusas, bem como uma padronização das mesmas, prática esta recomendável 
sob o ponto de vista técnico e econômico. As quatro barragens implantadas foram as de Barra Bonita, 
Bariri, Ibitinga e Promissão, com desnível de 25 m cada uma, iniciadas, respectivamente, em 1957, 1960 
e 1964.

As datas a seguir dão um breve histórico sobre a operação da Hidrovia Tietê-Paraná.

1955 – A Lei nº 3.329, do Estado de São Paulo, de 30 de dezembro de 1955, dispondo sobre os 
serviços estaduais de energia elétrica, estabelece que nos projetos destinados à expansão 
do suprimento de energia elétrica passariam a ser levados em conta, com especial interesse, 
a regularização da vazão do rio e o estabelecimento de vias de navegação.

1973 – Início da operação, nos fi ns de semana, da eclusa de Barra Bonita.

1979 – Início da operação diária da eclusa de Barra Bonita.

1981 – Inauguração da “Hidrovia do Álcool”, do remanso de Barra Bonita  até a barragem de 
Ibitinga, com 273 km de extensão.

1984 – Financiamento do BNDES para a conclusão do Tramo Norte da Hidrovia.

1985 – O Decreto Federal nº 91.795, delega ao Estado de São Paulo, mediante concessão, a 
administração e exploração do rio Paraná, no trecho entre a foz do Tietê e a barragem de 
Jupiá.

1986 – Entrada em operação das eclusas de Ibitinga e Promissão, aumentando a extensão da 
“Hidrovia do Álcool” de 273 km para 438 km, compreendendo o trecho do remanso de 
Barra Bonita à barragem de Nova Avanhandava.

1988 – O Decreto nº 28.874, de 14 de setembro de 1988, defi ne competências para planejamento, 
implantação, administração e operação da Hidrovia Tietê-Paraná e institui seu comitê-
diretor.
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1988 – A Constituição da República Federativa do Brasil – promulgada em 5 de outubro de 1988, 
prevê no artigo 21 que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 
energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos.

1990 – A Constituição do Estado de São Paulo prevê na articulação com a União, quando da 
exploração dos serviços e instalações de energia elétrica e do aproveitamento energético 
dos cursos de água em seu território, que o Estado levará em conta os usos múltiplos 
e o controle das águas, a drenagem, a correta utilização das várzeas, a fl ora e a fauna 
aquáticas e a preservação do meio ambiente.

1991 – Inauguração do canal Pereira Barreto. 

– Inauguração das eclusas de Nova Avanhandava.

1991 – Criada em 27 de junho de 1991 a Diretoria de Hidrovias e Desenvolvimento Regional, na 
CESP.

1992 – A Lei nº 7.815, do Estado de São Paulo, de 23 de abril de 1992, institui o dia 22 de 
setembro como o “Dia do Rio Tietê”. 

1993 – A Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, dispõe sobre o regime jurídico da exploração 
dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências.

1994 – A Portaria nº 0029, de 06 de julho de 1994, da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do 
Brasil, aprova as “Normas de Segurança para o Tráfego e Permanência de Embarcações 
nas Eclusas e Canais Artifi ciais dos Rios Nacionais”.

1995 – A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal.

1995 – A Medida Provisória nº 890/95, de 13 de fevereiro de 1995, classifi ca os serviços públicos 
que estão sujeitos ao regime de concessão e permissão previsto na Lei nº 8.987/95, 
elencando, entre outros, os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica, transportes aquaviários e a exploração de barragens e eclusas.

1995 – Aprovada, em julho de 1995, a primeira versão das “Normas de Tráfego nas Eclusas da 
Hidrovia Tietê Paraná e seus Canais”.

1999 – O Decreto nº 44.265, de 17 de setembro de 1999, organiza o Departamento Hidroviário de 
São Paulo como órgão fi scalizador do trecho Tietê.

2009 – Celebração, em março, do convênio com o Departamento Hidroviário da Secretaria de 
Estado de Logística e Transportes de São Paulo (DH), com a participação da Empresa 
Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) com o objetivo da construção da 2ª edição 
do Atlas de Cartas Náuticas da Hidrovia Tietê-Paraná, bem como a elaboração das Cartas 
Digitais Raster. 

2013 – Conclusão, em março, da impressão e encadernação do Atlas do reservatório de Barra 
Bonita fi nalizando o convênio com o DH. De maneira a desonerar o valor da publicação 
para o navegante, o Atlas foi comercializado por reservatórios, sendo composto pelos 
reservatórios de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava, Três 
Irmãos, Canal Pereira Barreto, Ilha Solteira e Jupiá, além da inclusão de duas cartas do 
rio Piracicaba.

Aspectos climáticos – A hidrovia Tietê-Paraná é afetada pelo Clima tropical e subtropical, 
conforme classifi cação climática de Arthur Strahler. 

No clima tropical, caracterizado por temperaturas entre 18°C a 28°C em média, e  amplitude 
térmica de 5°C a 7°C, observam-se estações bem defi nidas, ou seja, uma chuvosa e outra seca. O período 
chuvoso ocorre no verão; enquanto que no inverno ocorre a redução da umidade relativa em razão do 
período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 mm/ano.
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O clima subtropical está presente ao sul do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul e na 
maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É infl uenciado pela massa polar atlântica, 
possui temperatura média anual de 18°C e amplitude térmica elevada, algo em torno de 10°C. O 
índice pluviométrico chega a 1.800 mm/ano em média, porém, estas chuvas ocorrem de forma bem 
distribuídas. Nessa região climática do Brasil são comuns as geadas e nevascas. O verão é muito quente 
e a temperatura pode ultrapassar os 30°C. O inverno é bastante frio, pois frequentemente sofre a atuação 
das massas de ar polar provenientes da Antártica, não obstante, apresenta as temperaturas mais baixas 
do país, podendo ser inferiores a 0°C.

1

2

3

4

5

Classificação climática brasileira segundo Arthur Strahler

Clima quente
1 - Equatorial úmido
2 - Tropical
3 - Tropical semiárido
4 - Tropical úmido
Clima temperado
5 - Subtropical úmido

Aspectos físicos – A hidrovia Tietê-Paraná compreende três tramos distintos, integrados entre si. 
O ponto comum ou de integração dos três tramos situa-se na entrada de jusante do canal Pereira Barreto, 
no reservatório de Três Irmãos.

Estes três tramos de navegação são:

– Tramo Tietê: estende-se desde os municípios de Santa Maria da Serra, no rio 
Piracicaba, e Conchas/Piracicaba, no rio Tietê, até o ponto de 
integração defi nido acima;

– Tramo Norte do Rio Paraná: estende-se desde os municípios de São Simão (GO) e Santa Vitória 
(MG), no rio Paranaíba, e Iturama (MG) e Guarani do Oeste (SP), 
no Rio Grande, até o ponto de integração; e

– Tramo Sul do Rio Paraná: estende-se desde os municípios de Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad 
del Leste (Paraguai), no rio Paraná (barragem de Itaipu), até o 
ponto de integração.
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TRAMO TIETÊ

O tramo Tietê se estende ao longo de seis reservatórios sucessivos, obedecendo à seguinte 
sequência, de jusante para montante.

Reservatório de Três Irmãos – É o reservatório mais a jusante do rio Tietê.

Está conectado hidroviária e energeticamente com o reservatório de Ilha Solteira (rio Paraná), 
através do canal Pereira Barreto.

Assim sendo, o rio São José dos Dourados, no reservatório de Ilha Solteira, e o reservatório de 
Três Irmãos apresentam um mesmo nível operacional, ou seja, 328,00 metros sobre o nível do mar 
(m.s.n.m.) máximo normal e 325,40 m.s.n.m. mínimo de navegação. 

Os reservatórios, nas cheias, obedecem à cota de espera de 325,50 m.s.n.m.

Para vencer o grande desnível provocado pela Barragem de Três Irmãos adotou-se, como em 
Nova Avanhandava, o sistema de escada de eclusas, que são interligadas por um canal intermediário.

A rota de navegação encontra-se totalmente balizada, com extensão de 138 km, contada da eclusa 
superior de Três Irmãos até a eclusa inferior de Nova Avanhandava.

Reservatório de Nova Avanhandava – É navegável em aproximadamente 50 km, é o menor 
em área do Tietê e opera a fi o d’água como o de Bariri.

Os máximos normal e mínimo navegáveis encontram-se nas cotas 358,00 m.s.n.m. e 357,00 
m.s.n.m., respectivamente. 

O desnível gerado por Nova Avanhandava é superado por 2 eclusas, interligadas por um canal 
intermediário de navegação.

Reservatório de Promissão – Em virtude da área e volume elevados (extensão de 106 km), 
o reservatório de Promissão, como o de Barra Bonita, opera como pulmão do sistema, apresentando 
signifi cativa variação de nível.

O nível mínimo de navegação com calado de 2,70 metros foi fi xado em 381,00 m.s.n.m., 
observando a ocorrência em 97% do tempo, sem qualquer tipo de monitoramento.

Grande parte do reservatório apresenta extensas larguras, gerando longas pistas de vento que 
provocam normalmente a formação de ondas com 1,50 metros de altura, principalmente na área de 
acesso à eclusa. Em condições excepcionais, observam-se na área ondas de 2,30 metros a 2,50 metros 
de altura.

Reservatório de Ibitinga – Tem uma extensão de 72 km e também opera a fi o d’água entre a cota 
403,50 m.s.n.m. e 404,00 m.s.n.m.

A jusante da eclusa de Bariri, foi construído um canal de 8 km de extensão e 3 m de profundidade, 
dividido em dois trechos de navegação. O canal foi escavado ao longo das margens do reservatório, 
propiciando totais condições de navegação para embarcações de até 2,70 metros de calado. A cota de 
fundo do canal é de 400,50 m.s.n.m.

Reservatório de Bariri – Com extensão de 60 km, opera a fi o d’água, isto é, com pequenas 
variações de nível. Esta condição de operação facilita a construção de infraestrutura de transbordo ao 
longo de suas margens, como é o caso do terminal intermodal de Pederneiras.

O reservatório apresenta o máximo operacional fi xado na cota 427,50 m.s.n.m.. O nível mínimo 
de navegação a jusante de Barra Bonita obedece à cota 426,50 m.s.n.m.

De um modo geral, o reservatório não apresenta nenhuma restrição à navegação com o calado de 
2,70 metros. No acesso de jusante da eclusa de Barra  Bonita, quando a vazão está acima de 1.000 m³/s, 
as embarcações têm difi culdade em alcançar o acesso à eclusa, em virtude da correnteza e diminuição 
da altura da máscara da porta de jusante.

Reservatório de Barra Bonita – É o reservatório mais a montante, navegável em aproximadamente 
130 km e operando como pulmão do sistema energético do rio Tietê.
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Através deste reservatório alcançam-se o município de Conchas, pelo rio Tietê, e o município de 
Santa Maria da Serra, pelo rio Piracicaba, distante 180 km de São Paulo.

O aproveitamento de Barra Bonita apresenta o máximo normal na cota 451,50 m.s.n.m., sendo 
que o mínimo dos mínimos situa-se na cota 439,50 m.s.n.m., que corresponde à cota de volume morto 
do reservatório. O máximo dos máximos do reservatório é 453,00 m.s.n.m.

Até certo limite, e dependendo da necessidade de geração, o nível mínimo de Barra Bonita tem 
condições de ser monitorado, garantindo maiores calados, principalmente no período mais crítico.

A eclusa de Barra Bonita, por motivos construtivos, possui uma mísula estrutural disposta nas 
laterais do fundo da câmara, de 3,00 x 0,80 m, o que limita a forma de carena (bojo) das embarcações.

TRAMO NORTE DO RIO PARANÁ

O tramo Norte é constituído principalmente pelo reservatório de Ilha Solteira, que se estende 170 
km pelo rio Paranaíba, até São Simão, e pelo rio Grande, 80 km até a barragem de Água Vermelha.

O aproveitamento do reservatório de Ilha Solteira situa-se a montante da foz do rio Tietê, no rio 
Paraná, não havendo eclusa de navegação neste reservatório. Desta forma, para que as embarcações 
trafeguem para o tramo Sul é necessário que naveguem pelo rio São José dos Dourados e pelo canal 
Pereira Barreto, e passem pelas eclusas de Três Irmãos, até atingir o reservatório de Jupiá.

O canal Pereira Barreto, que liga os reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, possui as seguintes 
características físicas:

Comprimento aproximado 9.600,00 metros
Raio de curvatura mínimo 1.500,00 metros
Largura mínima do fundo 51,00 metros
Cota do fundo 316,00 m.s.n.m.

TRAMO SUL DO RIO PARANÁ 

O reservatório de Jupiá se estende por 54 km, até a barragem de Ilha Solteira, e por 42 km até a 
eclusa inferior de Três Irmãos, no rio Tietê. 

Ainda no reservatório de Jupiá, próximo à foz do rio Tietê, a ponte dos Barrageiros cria difi culdades 
ao tráfego de comboios, incluindo a não observância de gabarito vertical de 10,00 metros. As obras de 
normalização do trecho encontram-se em projeto, inclusive com a viabilização de um canal.

O tramo Sul do Rio Paraná se estende por aproximadamente 800 km, sendo quase 500 km de 
hidrovia em reservatórios e 245 km em regime de corrente livre. 

Ainda no tramo Sul do rio Paraná, a atual ponte Francisco Sá, localizada a jusante da eclusa de 
Jupiá, em alguns meses, principalmente nas cheias, poderá limitar a altura das embarcações a menos de 
10,00 metros. 

A atual ponte Francisco Sá tem a superfície inferior do tabuleiro na cota 268,38 m.s.n.m. O 
reservatório de Porto Primavera operará na faixa de 257,00 a 259,00 m.s.n.m., podendo o nível de água 
no local alcançar a cota 265,50 m.s.n.m.

 A rota de navegação imediatamente a jusante de Jupiá está locada internamente no canal artifi cial 
existente. O canal de acesso à eclusa tem fundo na cota 253,00 m.s.n.m.

Existem restrições de navegação no trecho a jusante de Jupiá, as quais persistirão até o enchimento 
total do reservatório de Porto Primavera. 

Em Guaíra – PR existem restrições à navegação na passagem pelo canal de transposição da Ponte 
Ayrton Senna, que possui 3 km de extensão, profundidade mínima de 2,50 metros e canal derrocado de 
80 metros de largura. 
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Eclusas – As eclusas da hidrovia Tietê-Paraná apresentam as seguintes características:

CARACTE-
RÍSTICAS 
GERAIS

RIO TIETÊ RIO PARANÁ

BARRA
BONITA BARIRI IBITINGA PROMISSÃO

NOVA
AVANHANDAVA TRÊS IRMÃOS

JUPIÁ PORTO
PRIMAVERA

SUP. INF. SUP. INF.

COMPRI-
MENTO
(metros)

Total 147,20 142,20 142,55 144,20 142,00 142,00 142,00 142,00 210,00 210,00

Útil 143,70 138,70 139,05 140,70 138,75 138,50 138,50 138,50 202,00 202,00

LARGURA
(metros)

Útil 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 17,00 17,00

CALADO 
MÁXIMO
(metros)

2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 3,70 3,70

ALTURA 
DA 

MÁSCARA
(metros)

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00

DESNÍVEL 
MÁXIMO
(metros)

25,00 24,00 23,00 27,00 21,50 15,10 25,70 25,50 23,00 21,00

TEMPO 
DE ENCHI-

MENTO
(minutos)

11 10 10 15 10 10 11 11 15 15

CICLO 
DE ECLU-

SAGEM
(minutos)

50 45 55 60 30 25 59 57 67 67
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Os níveis mínimos e máximos normais de navegação nas eclusas são os seguintes:

ECLUSA
Níveis em  m.s.n.m. (*)

MONTANTE JUSANTE

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

BARRA BONITA 446,50 451,50 426,50 428,20

BARIRI 426,50 427,50 403,50 404,00

IBITINGA 403,50 404,00 381,00 384,00

PROMISSÃO 381,00 384,00 357,00 358,00

NOVA AVANHANDAVA 
Superior 357,00 358,00 336,50 340,50

NOVA AVANHANDAVA 
Inferior 336,50 340,50 325,40 328,40

TRÊS IRMÃOS 
Superior 325,40 328,40 302,70 304,50

TRÊS IRMÃOS 
Inferior 302,70 304,50 279,00 280,00

JUPIÁ (1) 279,00 280,00 257,00 261,38

PORTO PRIMAVERA (1) 257,00 259,00 238,00 243,70

(*) m.s.n.m. – metros sobre o nível do mar;
(1) Calado máximo 3,70 metros.

Obras auxiliares e complementares para a navegação – As obras auxiliares e complementares 
para a navegação obedecem às seguintes especifi cações, conforme determinado pelo Ministério dos 
Transportes, enquadrando os rios Tietê e Paraná nas classes III e IV, respectivamente, de acordo com o 
Plano Nacional de Vias Navegáveis Interiores (PNVNI).

– Calados máximos ofi ciais:
Tietê ...................................................................... 2,70 metros
Paraná ................................................................... 3,70 metros

– Pé de piloto mínimo nos acessos às eclusas ............ 0,30 metros

– Raio de curvatura mínimo:
Tietê ...................................................................... 800,00 metros
Paraná ................................................................... 1.500,00 metros

– Largura mínima dos canais retos
Tietê ...................................................................... 48,40 metros
Paraná ................................................................... 70,40 metros

– Sobrelargura em canais curvos (função do raio de curvatura):
Tietê ...................................................................... 12,00 metros
Paraná ................................................................... 14,00 metros

– Vão mínimo entre pilares de pontes:
Tietê ...................................................................... 1 vão de 50,00 m ou 2 vãos de 25,00 m
Paraná ................................................................... 1 vão de 100,00 m ou 2 vãos de 50,00 m

– Altura livre das pontes:
Tietê ...................................................................... 7,00 metros
Paraná ................................................................... 10,00 metros 
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CAPÍTULO 3

DEFINIÇÕES E REGULAMENTOS
Defi nições - Visando complementar as cartas do Atlas da Hidrovia Tietê-Paraná - Carta 2800, 

a seguir são apresentadas algumas defi nições cujas representações encontram-se nas cartas. As demais 
defi nições são encontradas nas Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (NPCF):

DH - Departamento Hidroviário - Administrador da Hidrovia Tietê-Paraná, nos trechos 
navegáveis dos rios Tietê, Piracicaba, São José dos Dourados, Paraná (da foz do Tietê até o PPO de 
jusante da eclusa de Jupiá) e Canal Pereira Barreto.

AHRANA – Administração da Hidrovia do Paraná - Administradora da Hidrovia do Paraná, 
nos trechos navegáveis dos rios Paraná, Paranaíba e Grande (exceto no trecho da foz do Tietê até o PPO 
de jusante da eclusa de Jupiá).

CESP – Companhia Energética de São Paulo - Concessionária, operadora e mantenedora das 
usinas, barragens e eclusas (Três Irmãos, Jupiá, Porto Primavera e Ilha Solteira), bem como do Canal 
Pereira Barreto.

AES/Tietê - Concessionária, operadora e mantenedora das usinas, barragens e eclusas (Barra 
Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava).

Eclusa - Instalação que permite a embarcação vencer o desnível de uma barragem no leito do 
curso d’água.

Muro-guia de montante - Muro fl utuante ou fi xo que, a partir da entrada da eclusa, avança 
dentro do lago formado pela barragem.

Muro-guia de jusante - Muro fl utuante ou fi xo que, a partir da porta da eclusa, avança pelo 
canal de navegação.

Canal de acesso – Canal que liga a porta da eclusa ao leito natural do rio ou reservatório.
Canal artifi cial – Canal construído por obra de engenharia.
Canal intermediário – Canal que faz a ligação entre duas câmaras (superior e inferior) de uma 

mesma eclusa, como os existentes nas eclusas de Três Irmãos e Nova Avanhandava.
Canais navegáveis – Os canais navegáveis compreendem os canais artifi ciais e demais canais 

de navegação sinalizados ao longo da hidrovia, incluindo aqueles que dão acesso às eclusas.
Amarradouros fl utuantes – Estruturas localizadas nas laterais das câmaras das eclusas, 

utilizadas para amarração de embarcações, e que acompanham o nível da água durante a operação de 
enchimento da câmara. Os amarradouros são divididos em quatro partes: fl utuador, estrutura superior, 
cabeços de amarração e protetor de espias.

Ponto de Parada Obrigatória (PPO) - Local convenientemente demarcado por boias ou por 
placas de margem a jusante e a montante de cada eclusa, e na entrada e saída do Canal Pereira Barreto, a 
partir do qual as embarcações só poderão prosseguir viagem com autorização do operador da eclusa ou 
coordenador de tráfego, através do equipamento de comunicação.

Ponto de Comunicação Obrigatória (PCO) – Local convenientemente demarcado por boias 
ou por placas de margem a jusante e a montante de cada eclusa, e na entrada e saída do Canal Pereira 
Barreto, onde as embarcações deverão estabelecer obrigatoriamente o primeiro contato com a eclusa, 
através do equipamento de comunicação.

Ponto de Espera (P.E.) ou de Desmembramento (P.D.) - Pontos em terra ou fl utuantes (boias 
de amarração), situados a montante e a jusante das obras de engenharia na Hidrovia Tietê-Paraná, nos 
quais as embarcações poderão ser amarradas/atracadas em caso de necessidade ou cumprimento de 
instruções da Administradora da Hidrovia.

Área de segurança – Área fl uvial navegável entre os pontos de parada obrigatória (PPO) de 
montante e jusante demarcados por boias ou por placas de margem, incluindo a eclusa e/ou o Canal 
Pereira Barreto.
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REGULAMENTOS

REGRAS PARA O BALIZAMENTO FLUVIAL E LACUSTRE

Entende-se por balizamento fl uvial aquele estabelecido em rios, a partir da foz, no sentido 
contrário à corrente das águas.

O sentido contrário à corrente natural das águas de um rio, isto é, de jusante para montante, é 
considerado a Direção Convencional do Balizamento Fluvial.

– Jusante é a direção para onde vão as águas da corrente fl uvial.

– Montante é a direção de onde vêm as águas da corrente fl uvial.

Margem esquerda do rio é aquela situada à esquerda do navegante voltado para jusante ou do 
navegante que desce o rio.

Margem direita é aquela situada à direita do navegante voltado para jusante ou do navegante que 
desce o rio.

O balizamento fl uvial obedece às mesmas regras do balizamento marítimo, acrescidas de sinais 
complementares estabelecidos nas margens, previstos nestas regras.

A critério da DHN, desde que julgado conveniente para melhorar seu contraste, as estruturas dos 
faroletes estabelecidos nas margens podem ser pintadas:

I   – de verde, branco ou branco e verde na margem direita; e

II  – de encarnado, branco ou branco e encarnado na margem  esquerda.

O balizamento fl uvial ou lacustre prevê a utilização de sinalização complementar, em virtude 
do estreitamento ou sinuosidade do canal navegável, recomendando ações a serem empreendidas pelo 
navegante e indicando pontos naturais, obstruções, distâncias em quilômetros, proibições e facilidades 
encontradas, sendo também usada para disciplinar o tráfego das embarcações.

Os sinais complementares previstos no parágrafo acima, instalados nas margens do rio, são balizas 
com painel de forma regular e de cor laranja, amarela ou branca, exibindo um ou mais símbolos de cor 
preta, revestidos com material refl etor, como descritos a seguir e mostrados nos quadros das páginas 23, 
24 e 25.

Um sinal complementar instalado em uma margem deve ser obedecido no trecho compreendido 
entre ele e o próximo sinal complementar de margem.

Sinal de recomendação para navegar junto a esta margem é aquele que exibe, em um painel 
quadrangular laranja, duas faixas laterais pretas com uma seta igualmente preta junto a uma das faixas 
laterais, conforme o caso.

Sinal de recomendação para mudar de margem é aquele que exibe, em um painel quadrangular 
laranja, duas faixas laterais pretas com uma seta curva igualmente preta, indicando a margem para a qual 
se deve seguir, conforme o caso.

Sinal de recomendação para navegar no meio do rio é aquele que exibe, em um painel quadrangular 
laranja, duas faixas laterais pretas, com uma seta preta entre elas.

Sinal indicador de apreciável tráfego entre as margens é aquele que exibe, em um painel 
quadrangular laranja, uma cruz preta com braço horizontal visivelmente mais fi no.

Sinal de alinhamento é aquele que, instalado em pares, em uma mesma margem, exibe um 
painel quadrangular laranja com uma faixa preta central, para recomendar um rumo a ser seguido pelo 
navegante.
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Sinal de quilometragem percorrida é aquele que exibe, em um painel retangular de cor laranja, um 
número correspondente, pintado na cor preta, antecedido pelas letras KM.

Sinal de reduzir velocidade é aquele que exibe, em um painel quadrangular de cor laranja, a 
letra R pintada com a cor preta.

Sinal de fundeio proibido é aquele que exibe, em um painel quadrangular laranja, uma âncora 
preta sob uma diagonal preta, para indicar a proibição de fundeio na área assinalada ou no alinhamento 
de dois sinais iguais.

Sinal de obstrução aérea é aquele que, em um painel quadrangular de cor laranja, exibe em sua 
metade superior um triângulo preto com um vértice para baixo e na sua metade inferior a máxima altura 
permitida, em metros, para passagem.

O balizamento lacustre obedecerá à mesma Direção Convencional de Balizamento Marítimo ou 
Fluvial, conforme o caso.

Para o caso particular de lagos não associados a rios navegáveis, a Direção Convencional de 
Balizamento será relacionada ao sentido Norte-Sul verdadeiro, utilizando-se a cor vermelha para a orla 
direita e a cor verde para a orla esquerda, considerando-se um navegante com o rumo Norte.

A Diretoria de Hidrografi a e Navegação poderá acrescentar novos sinais complementares com 
novos signifi cados quando e onde julgados necessários.
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PAINÉIS PARA UTILIZAÇÃO EM BALIZAS DE SINALIZAÇÃO 

COMPLEMENTAR FLUVIAL

NAVEGAR JUNTO A ESTA MARGEM 
A SEU BORESTE

NAVEGAR JUNTO A ESTA MARGEM 
A SEU BOMBORDO

MUDAR PARA A MARGEM A SEU BORESTE

MUDAR PARA A MARGEM A SEU BOMBORDO

DH1-VII-2 Original
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PAINÉIS PARA UTILIZAÇÃO EM BALIZAS DE SINALIZAÇÃO 

COMPLEMENTAR FLUVIAL

NAVEGAR PELO MEIO DO RIO

TRÁFEGO ENTRE AS MARGENS

ALINHAMENTO. RUMO A SER SEGUIDO

DISTÂNCIA PERCORRIDA DE JUSANTE 
PARA MONTANTE

KM 123
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PAINÉIS PARA UTILIZAÇÃO EM BALIZAS DE SINALIZAÇÃO 

COMPLEMENTAR FLUVIAL

REDUZIR VELOCIDADE. EVITE MAROLAS 
NAS MARGENS

FUNDEIO PROIBIDO NA ÁREA OU 
NO ALINHAMENTO DOS PAINÉIS

40 m
  OBSTRUÇÃO AÉREA. MÁXIMA ALTURA
  PERMITIDA
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SINALIZAÇÃO DE PONTES SOBRE VIAS NAVEGÁVEIS, 

CAIS DE ATRACAÇÃO E ESTRUTURAS SOBRE ÁGUAS

As pontes sobre vias navegáveis, os cais de atracação e as estruturas sobre as águas recebem uma 
sinalização náutica complementar, constituída por sinais visuais e eletrônicos adicionais aos previstos 
nas regras do Sistema de Balizamento para a Região “B” da IALA, constante da NORMAM-17/DHN.

As luzes de iluminação não são consideradas como de sinalização náutica complementar.

PONTES SOBRE VIAS NAVEGÁVEIS

A sinalização náutica complementar das pontes tem por propósito indicar ao navegante que 
pretenda passar sob ela, os canais navegáveis, o melhor ponto de passagem e seus limites.

A convenção para a sinalização náutica fi xada nas faces anterior e posterior dos pilares obedecerá 
à mesma direção convencional de balizamento, isto é, sinais encarnados a boreste de quem sobe o rio e 
sinais verdes a bombordo.

As pontes sobre vias navegáveis poderão apresentar, de acordo com as condições e necessidades 
locais, um ou dois vãos navegáveis.

Entende-se por vão navegável aquele que pela maior altura do vão, profundidade local, afastamento 
entre pilares, dolfi ns de proteção e direção de tráfego é recomendado a todas as embarcações.

A sinalização dos  vãos navegáveis deve obedecer às seguintes regras:

Durante o dia:

I – no pilar de bombordo, por um painel retangular branco, contendo um retângulo verde 
com dimensões adequadas ao alcance visual desejado e com o maior lado na vertical, como mostrado 
na página 29; 

II – no pilar de boreste, por um painel retangular branco, contendo um triângulo equilátero 
encarnado, com vértice apontando para cima e com dimensões adequadas ao alcance visual desejado, 
como mostrado na página 29; e

III – quando os vãos principal e secundários forem colaterais: 

a) os painéis que indicam o vão principal devem ser instalados no centro do pilar e 
sensivelmente mais altos que os dos vãos secundários; e 

b) os painéis dos vãos secundários devem ser instalados nas laterais de seus pilares, voltados 
para o navegante.

Durante a noite:

I – no centro e sob a ponte de todos os vãos navegáveis, por uma luz branca de ritmo 
isofásico, característico de sinal de águas seguras;

II – nos pilares de bombordo, por uma luz verde fi xa ou com característica lateral de 
bombordo; 

III – nos pilares de boreste, por uma luz encarnada fi xa ou com característica lateral de 
boreste; e 

IV – as luzes devem ser instaladas de modo a poderem ser vistas pelo navegante nos setores 
relevantes do horizonte. 
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 Os vãos não navegáveis de uma ponte, quando existirem, não exibirão sinalização diurna e terão, 
quando necessário a que o navegante possa distingui-los dos vãos principais, secundários e menores, 
seus pilares sinalizados por luz fi xa branca no período noturno.

Os alcances luminosos das luzes de sinalização náutica de uma ponte serão determinados pela 
DHN, de acordo com as condições e necessidades locais.

O vão principal de uma ponte, desde que julgado adequado, poderá ser indicado por um 
respondedor radar ativo (racon).
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SINAIS DOS PILARES DE PONTE

PILAR DE PONTE A BOMBORDO DE QUEM SOBE OU 

A BORESTE DE QUEM DESCE O RIO

PILAR DE PONTE A BORESTE DE QUEM SOBE OU 

A BOMBORDO DE QUEM DESCE O RIO
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SINAIS DOS VÃOS (TABULEIROS) DE PONTE

TRÁFEGO PERMITIDO EM SENTIDO ÚNICO

TRÁFEGO PERMITIDO NOS DOIS SENTIDOS

TRÁFEGO PROIBIDO

DH1-VII-2 Original
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CAIS, PÍERES, MOLHES, TERMINAIS, DOLFINS, TRAPICHES, ENROCAMENTOS E 
MARINAS

São considerados cais, píeres, molhes, enrocamentos, marinas, terminais, dolfi ns e trapiches 
as construções junto à terra, que se estendem sobre a água, para servir de acostamento a navios e 
embarcações de qualquer espécie, no caso de cais, píeres, terminais, dolfi ns, trapiches e marinas, ou 
para proteção destes últimos, no caso de enrocamentos e molhes.

As extremidades e quinas das construções defi nidas no parágrafo acima, caso estejam associadas 
a uma Direção Convencional do Balizamento e delimitem a margem de um canal bem defi nido, podem 
ser sinalizadas, no período noturno, por um sinal fi xo lateral luminoso com ritmo e alcance luminoso 
defi nidos pela DHN.

As extremidades e quinas das construções defi nidas no primeiro parágrafo, caso não estejam 
associadas a uma Direção Convencional do Balizamento, devem ser sinalizadas, no período noturno, 
por luzes fi xas ou rítmicas na cor amarela, com ritmo e alcance luminoso defi nidos pela DHN. As luzes 
rítmicas devem ser consideradas como do tipo “especial”, devendo exibir um dos ritmos previstos para 
tal sinalização (Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação - NORMAM-17/DHN).

As construções defi nidas no primeiro parágrafo, complementarmente, devem ser iluminadas por 
luzes fi xas, de modo a mostrarem todas as suas extensões sem prejudicar a visibilidade dos navegantes, 
não sendo consideradas como luzes de sinalização náutica.

As extremidades dos enrocamentos ou molhes de proteção dos acessos às marinas ou terminais 
interiores, no período diurno, caso necessário, podem ser sinalizadas com as marcas diurnas adotadas 
para a sinalização de pontes.
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CAPÍTULO 4

RESERVATÓRIOS

RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA

RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS

Atlas 2800

Cartas SJD-1 a SJD-6

DESCRIÇÃO

O rio São José dos Dourados constitui, com o canal Pereira Barreto, a ligação do rio Paraná ao rio 
Tietê que permite a continuidade da navegação do tramo Norte para o tramo Sul do rio Paraná, através 
dos reservatórios de Três Irmãos e Jupiá.

Ele tem 38,6 km de extensão, desde o reservatório de Ilha Solteira, no tramo Norte do rio Paraná 
(km 0), até a entrada Norte do canal Pereira Barreto (km 38,6).

Seu canal de navegação tem uma largura de 100 metros, com as margens balizadas por boias cegas 
encarnadas, ímpares, de boreste (margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), 
numeradas de 01, no km 0, a 41, no km 38.

Com a operação interligada dos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, possível com a 
construção do canal Pereira Barreto, poderá haver inversão no sentido da corrente no rio São José dos 
Dourados e no canal Pereira Barreto, dependendo do montante de geração em cada uma dessas duas 
usinas hidrelétricas. Para que um comboio se desloque de São Simão para Itaipu, há necessidade de 
contornar a “ilha artifi cial” formada pelos rios Paraná e São José dos Dourados, Canal Pereira Barreto e 
rio Tietê. Adotou-se como sentido da corrente no rio São José dos Dourados e no canal Pereira Barreto 
o mesmo dos comboios que contornam a “ilha artifi cial”, quando se dirigem do tramo Norte da hidrovia 
Tietê-Paraná para o tramo Sul. Dessa maneira, o sentido da corrente no rio São José dos Dourados, para 
efeito de balizamento, será do rio Paraná para o rio Tietê, o mesmo acontecendo com a do Canal Pereira 
Barreto. Dessa forma, considerou-se que o rio Paraná, ao encontrar a usina de Ilha Solteira, se divide 
em dois braços, um deles contornando a “ilha artifi cial” em que se localizam as cidades de Ilha Solteira 
e Pereira Barreto e o outro seguindo sua calha natural.

Em toda a extensão do rio há troncos de árvores afl orando próximo das margens.

As terras ribeirinhas são em geral baixas, com pequenas elevações, e tomadas por fazendas de 
gado bovino ou por mata nativa.

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do rio São José dos Dourados para 
o navegante que trafegue da foz do rio, no reservatório de Ilha Solteira, para o Canal Pereira Barreto.

Carta SJD-1

Usina Hidrelétrica Ilha Solteira e barragem.

– Boia n° 01 (km 0)
Início da Rota Rio São José dos Dourados.
Navegação em toda a rota dentro do canal balizado, no meio do rio.

– Boia n° 02 
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Estaleiro da CESP na margem direita.
Praia pública Marina e praia pública Catarina na margem direita.
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Estaleiro da CESP

– Boia n° 03 (km 2) 
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Estaleiro da CESP na margem direita.
Praia pública Marina e praia pública Catarina na margem direita.

– Boia n° 04 
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Estaleiro da CESP na margem direita.
Praia pública Marina e praia pública Catarina na margem direita.

Praia Catarina (Montante da U.H.E. Ilha Solteira)

Carta SJD-2

– Boia n° 05 (km 4)
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, loteamento Recanto das Águas, da prefeitura de Ilha Solteira, na margem 
direita.

– Boia n° 06
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada e torre de televisão (não visível ao navegante) na margem direita.

– Boia n° 07 (km 6) 
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda. Troncos afl orados, 
enseada e torre de televisão (não visível ao navegante) na margem direita.

– Boia n° 08
Troncos afl orados, enseada do córrego Murum, casas de rancho e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e torre de televisão na margem direita.
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– Boia n° 09 (km 8)
Troncos afl orados, enseada do córrego Murum, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata 
nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, casas de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 10
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, casas de rancho e criação bovina na margem direita.

Carta SJD-3

– Boia n° 11 (km 10)
Troncos afl orados, enseada, casas de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Ilha, troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 12
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem direita.

– Boias nos 14, 14A e 14B (km 12) 
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem direita.
Ponto de espera (PE) para as embarcações que vão passar a ponte de montante para jusante, 
junto à margem direita.
Ponte da rodovia SP–595 (ver a página 38) com vão livre vertical de 9 metros.

Ponte SP-595 São José dos Dourados

– Boias nos 13, 13A e 13B  
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.
Ponto de espera (PE) para as embarcações que vão passar a ponte de jusante para montante, 
junto à margem esquerda.

– Boia n° 15
Troncos afl orados e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina na 
margem direita.

– Boia n° 16 (km 13,4)
Troncos afl orados e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casas de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina 
na margem direita.
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– Boia n° 17
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante), criação bovina e 
bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 18
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante), criação 
bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

Carta SJD-4

– Boia n° 19 (km 18)
Troncos afl orados, enseada do ribeirão Caiçara e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 20
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e plantação de milho na margem direita.

– Boia n° 21 (km 20)
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 22
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.
Fazenda Santa Elza com três casas de  rancho, acesso não pavimentado a 12 km, município de 
Suzanapólis, na margem esquerda.
Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas situadas nas margens.

– Boia n° 23 (km 22)
Troncos afl orados, casa de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 24
Criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e plantação de palmeira na margem direita.

Carta SJD-5

– Boia n° 25 (km 24)
Troncos afl orados e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 26
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 27 (km 26)
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, criação bovina, plantação de feijão e bosque de mata nativa 
na margem direita.

– Boia n° 28
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho da fazenda Santa Hermínia, criação bovina e 
plantação de feijão na margem direita.
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– Boia n° 29 (km 28)
Enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e plantação de feijão na margem direita.

– Boia n° 30
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 31 (km 30,3)
Casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

Carta SJD-6

– Boia n° 32 
Troncos afl orados, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 33 (km 32)
Troncos afl orados, enseada do ribeirão Jaguar, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa 
na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 34
Enseada do ribeirão Jaguar na margem esquerda.
Troncos afl orados, casas de rancho, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 35
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o coordenador de tráfego do canal, para as 
embarcações que vão navegar no canal Pereira Barreto.
Troncos afl orados, enseada do ribeirão Jaguar, casas de rancho, criação bovina e bosque de mata 
nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 36 (km 34)

– Boia n° 37
Troncos afl orados, casa de rancho, atracadouro, caixa-d’água (não visível ao navegante) e 
criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, atracadouro e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 38 (km 36)
Enseada, casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante), criação bovina e bosque de 
mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada do córrego Barro Preto, casa de rancho e criação bovina na margem 
direita.

– Boia n° 39
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 40
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 41 (km 38,3)
Enseada, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.
Boias de amarração.
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– Km 38,6
Limite a jusante da Rota Rio São José dos Dourados.
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão navegar no canal Pereira 
Barreto.
Início da Rota Canal Pereira Barreto, na direção do reservatório de Três Irmãos. 

PONTO CARACTERÍSTICO

Ponte da rodovia SP–595 (Carta SJD-3) – No km 12,4, de concreto armado, com 15 pilares. 
Ligando as cidades de Ilha Solteira e Santa Fé do Sul. Nas suas proximidades a largura do canal de 
navegação é reduzida e o balizamento das margens do canal é feito por 3 boias verdes (14, 14A e 14B) a 
montante e 3 boias encarnadas (13, 13A e 13B) a jusante da ponte. O canal passa entre os pilares 7 e 9.

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido fundear no canal de navegação balizado e entre os pontos de parada obrigatória (PPO) 
situados a jusante e a montante do Canal Pereira Barreto.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS

Não há.

TRÁFEGO

O tráfego no canal do rio São José dos Dourados deve obedecer às “Normas de Tráfego na 
Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para este reservatório.

PORTOS E TERMINAIS 

Não há.

CIDADE

Ilha Solteira, SP (Carta SJD-1) – Fica na margem direita da foz do rio São José dos Dourados. 
População de 25.064 habitantes (2010). São atrações turísticas a usina hidrelétrica, o passeio de barco 
pela represa e a praia de Itapura. Dispõe de hotéis, restaurantes, banco, correios e hospital. Acesso pela 
rodovia SP–310. Distante 669 km de São Paulo, 226 km de São José do Rio Preto e 73 km de Santa Fé 
do Sul. Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 18.
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RESERVATÓRIO DE JUPIÁ

Atlas 2800

Cartas JU-1 a JU-7

DESCRIÇÃO

O reservatório de Jupiá estende-se por 54 km no tramo Sul do rio Paraná, desde a barragem da 
usina hidrelétrica Jupiá, a jusante, até a barragem de Ilha Solteira, a montante do rio Paraná; e por 30 
km no rio Tietê, desde a foz deste rio, a jusante, até a eclusa inferior do reservatório de Três Irmãos, a 
montante. Tem um perímetro de 482 km e uma área de 544 km².

O canal de navegação tem a extensão de 18 km no rio Paraná e de 30 km no rio Tietê, com uma 
largura de 100 metros. Suas margens são balizadas por boias cegas encarnadas, ímpares, de boreste 
(margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), numeradas de 1 a 19, até o km 0 do 
tramo do rio Tietê deste reservatório, e de 21 a 54 até o km 30 deste mesmo tramo, junto à eclusa inferior 
do reservatório de Três Irmãos.

As terras ribeirinhas são em geral baixas, com pequenas elevações, e tomadas por fazendas de 
gado bovino ou por mata nativa.

Carta JU-1

Rio Paraná

 – Boia n 02 (km 0,3)
    Estado do Mato Grosso do Sul na margem direita.
               Rota recomendada para comboios tipo Paraná.

 – Km 1
    Ponto de parada obrigatória (PPO).

 – Boia n
    Canal em curva para a direita.

 – Km 1,5
    Boia de amarração

 – Boia n
    Canal no meio do rio
    Área de lazer Horto Florestal da CESP na margem direita.
    Bosque Residencial Recanto das Águas na margem esquerda.

 – Boia n
    Enseada do córrego Santo Antonio na margem esquerda.

 – Boia n05 
    Rancho, Clube Recreativo e Iate Clube Urubupungá na margem esquerda.

 – Boia n 08 (km 6)
    Condomínio Urubupungá na margem esquerda.
    Enseada do rio Sucuriú na margem direita.
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 – Boia n07
    Ponto de comunicação obrigatória (PCO).

Carta JU-2

 – Boia n10 (km 8)

 – Boia n09 (km 9)

 – Boia n12 (km 10

 – Boia n11 (km 11)

 – Boia n14 (km 12)

 – Boia n13 (km 13)

 – Boia n16 (km 14)

 – Boia n15 (km 15)

 – Boia n18 (km 16)

 – Boia n° 7 (km 17)
    Canal em curva a direita.

Carta JU-3

Rio Tietê

 – Boia n22
    Início da Hidrovia Tietê-Paraná (km 0)
    Foz do rio Tietê.

 – Boia n24
    Pontal Tietê-Paraná na margem direita. Rancho e pesqueiro na margem esquerda.

 – Boia nº 21 (km 2)
    Canal a meio do rio.

 – Boia n° 26 (km 3)
   Enseada na margem esquerda.

 – Boia n° 23 (km 4)
   Canal em curva a direita.

 – Boias nos 28 e 25
    Canal aproximando da margem direita.
    Grêmio Regional de Andradina na margem direita.
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Carta JU-4

 – Boia nº 30 (km 6,2)
    Cidade de Itapura na margem direita.

 – Boia nº 27
    Praia de Itapura na margem direita, caixa d’água visível a direita.
    Ruínas e caixa d’água desativada a boreste.

 – Boia nº 29
    Canal em curva a esquerda.

 – Boia n° 31 
    Canal cruzando o rio e aproximando-se da margem direita.

Carta JU-5

 – Boia nº 33 (km 12)

 – Km 13,5
    Existência de camalotes.
    Boias de amarração para cruzamento da ponte da SP-595 (Ponte dos Barrageiros).

 – Boia nº 37
    Enseada do córrego Itapura na margem direita.

 – Km 14,7
    Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas, uma na  
               margem direita e uma dentro do rio.

 – Boias nos 37B, 36B, 37C e 36C
    Sinalizando vão navegável da ponte SP-595.
    Transposição da ponte SP-595 permitida somente para comboios cujas dimensões    
     máximas (empurrador + chatas) sejam: boca 11,0 metros e comprimento 79,0 metros. 

 – Boia no 37D
    Canal em curva a direita, aproximando-se da margem direita.

 – Boia no 37E (km 16)
    Canal cruzando o rio.

 – Boia no 37F
    Enseada na margem esquerda.

 – Boia no 40
    Boias de amarração a boreste.
    Camalotes à deriva.
    Enseada do córrego da Julinha na margem direita.
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 – Boia no 43
    Canal próximo da margem esquerda.
    Enseada na margem esquerda.

Carta JU-6

 – Boia no 44 (km 20)
    Existência de camalotes.
    Porto de Areia São Judas Tadeu e ranchos na margem esquerda.

 – Boia no 46
    Enseada do córrego do Quati na margem direita.
    Canal a meio do rio

 – Boia no 48
    Canal com curva suave a esquerda

 – Boia no 50
    Canal a meio do rio

 – Km 24
    Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas.

 – Boia no 47
    Proximidades da ilha da Ana.

 – Boia no 52
    Canal próximo a margem esquerda.

 – Km 26
    Enseada do rio Três Irmãos.

 – Boia no 49
    Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador das eclusas, para as   
    embarcações que vão passar as eclusas de Três Irmãos.

Carta JU-7

 – Km 26,5
    Ao demandar o Canal Pequeno, o navegante deverá ter cautela, devido a forte     
               correnteza vindo da barragem.
    Boias de amarração na margem direita.

 – Km 27,1
    Acesso ao Canal Pequeno
    Navegação no meio do canal, placa na margem direita.

 – Boia no 54 (km 28)
    Canal em curva suave à esquerda.
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 – Km 28,4
    Navegação no meio do canal, placa na margem direita.
    Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas.

 – Km 29,3
    Navegação no meio do canal, placa na margem esquerda.
     Canal de acesso a eclusa inferior do reservatório de Três Irmãos.

 – Km 29,5
    Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar as eclusas de   
    Três Irmãos.

PONTOS CARACTERÍSTICOS

Ponte dos Barrageiros SP-595 (Carta JU-5) – No km 15 do reservatório, de concreto armado, 
ligando as cidades de Jupiá e Ilha Solteira. Nas proximidades dos vãos de navegação da ponte o canal é 
balizado pelas boias de boreste e bombordo 37B e 36B, a jusante, e 37C e 36C, a montante da ponte. Os 
dois vãos navegáveis fi cam entre os pilares 6 e 8, cada um com uma largura de 40 metros para o pilar 
central nº 7. A altura da ponte nos vãos navegáveis sobre o nível máximo do rio (280,00 m.s.n.m.) é de 
7,74 metros entre os pilares 6 e 7 (vão 2) e de 7,35 metros entre os pilares 7 e 8 (vão 1).

Ponte dos Barrageiros SP-595

Linha de alta tensão (Carta JU-6) – No km 24, cruza o rio sustentada por duas torres metálicas 
situadas nas margens.

Canal dragado (Carta JU-7) – Entre os km 27 e 28,5 o canal é dragado a 4 metros. Na boca deste 
canal que fi ca a montante passa uma linha de alta tensão, com suas torres situadas nas margens do rio.

Canal de acesso à eclusa inferior do reservatório de Três Irmãos (Carta JU-7) – Começa no 
km 29,2 e é dragado a 4 metros. Na entrada deste canal há um ponto de parada obrigatória (PPO), a 
partir do qual as embarcações só podem prosseguir viagem em direção à eclusa de Três Irmãos com a 
autorização do seu operador, dada pelo equipamento rádio.

PERIGOS
Em toda a extensão do reservatório no rio Tietê há camalotes (ilhas fl utuantes) à deriva.

Na demanda do canal Pequeno (Carta JU-7) deve haver cautela, em virtude da forte correnteza 
que vem da barragem de Três Irmãos.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.
É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 

obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.
As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 

iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.
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ECLUSAS
Eclusa de Jupiá (Carta JU-1) – Fica no km 0 do reservatório. Só podem passar nesta eclusa os 

comboios que tenham até as seguintes dimensões máximas:
– comprimento de 200,50 metros;
– boca de 16,00 metros;
– calado de 3,50 metros; e
– altura acima da linha d’água de 10,00 metros.

Eclusa Jupiá (Montante)

 As embarcações que vão passar a eclusa, nos dois sentidos, devem se comunicar com o operador 
da eclusa nos pontos de comunicação obrigatória (PCO) e parar nos pontos de parada obrigatória (PPO), 
todos defi nidos conforme descrito nas “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, 
anexas às NPCF-CFTP.

 A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção à eclusa só poderá 
prosseguir com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO

O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Jupiá e Três Irmãos devem 
obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para este reservatório.

PORTOS E TERMINAIS

Porto de areia São Judas Tadeu (Carta JU-6) – No km 20,6, margem esquerda do rio Tietê. 

CIDADE

Itapura, SP (Carta JU-4) – Situada no km 7, margem direita do rio Tietê. População de 4.357 
habitantes (2010). Não dispõe de porto ou terminal. São pontos turísticos o palácio D. Pedro I e a 
praia pública. Acesso rodoviário pela rodovia Gerson Dourado de Oliveira, aéreo pelo aeroporto de 
Urubupungá e fl uvial pelo rio Tietê. Possui hotéis, restaurante, banco, correios e hospital. Ligada ao 
sistema telefônico nacional DDD, código 18.
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RESERVATÓRIO DE TRÊS IRMÃOS

Atlas 2800

Cartas TI-1 a TI-12

DESCRIÇÃO

O reservatório de Três Irmãos estende-se por 138 km, desde a barragem da usina hidrelétrica 
Três Irmãos, a jusante, até a barragem da usina hidrelétrica Nova Avanhandava, a montante. Tem um 
perímetro de 1.300 km e uma área de 690 km².

Seu canal de navegação tem uma largura de 100 metros, com as margens balizadas por boias cegas 
encarnadas, ímpares, de boreste (margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), 
numeradas de 01 a 172, de jusante para montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial).

As terras ribeirinhas são em geral baixas, com pequenas elevações, poucas vezes ultrapassando 
a cota de 380 m.s.n.m., e tomadas na sua maioria por fazendas de gado bovino ou por mata nativa. Há 
plantações de cana na margem direita, entre os km 30 e 50, e na margem esquerda, entre os km 78 e 98.

A partir do km 30 é comum a existência de troncos afl orados, nas proximidades das margens.

 As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Três Irmãos 
para o navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Três Irmãos para a barragem da usina 
hidrelétrica Nova Avanhandava.

Carta TI-1

Usina Hidrelétrica Três Irmãos

Eclusas de Três Irmãos, superior e inferior.

Eclusa Três Irmãos (Jusante)

– Boia n° 01
Início do canal balizado.
Navegação em todo o reservatório dentro do canal balizado.
Canal próximo à margem direita.
Enseada do córrego Macaé, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Escritório, barracão, antena e caixa-d’água da fundação CESP na margem direita.

– Boia n° 02
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar as eclusas de Três 
Irmãos. 

– Boia n° 04 (km 2,1)
Criação bovina na margem esquerda. 
Casa de rancho da fazenda Boa Esperança e criação bovina na margem direita.
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– Boia n° 03
Criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho da fazenda Boa Esperança e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 06 (km 4)
Criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 05
Criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 08 (km 6)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador das eclusas, para as embarcações que 
vão passar as eclusas de Três Irmãos.
Enseada e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Sumido e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 07
Criação bovina na margem esquerda. 
Enseada do córrego Sumido e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 10 (km 8)
Criação bovina na margem esquerda. 
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 9
Enseada do córrego da Ilha Seca e criação bovina na margem esquerda. 
Enseada do córrego Barra Bonita, criação bovina, troncos afl orados e casa de rancho na margem 
direita.

– Boia n° 12 (km 10)
Canal passando para o meio do rio.
Enseada do córrego da Ilha Seca e criação bovina na margem esquerda. 
Enseada do córrego Barra Bonita, troncos afl orados e casa de rancho na margem direita.

– Boia n° 11
Criação bovina na margem esquerda. 
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 14 (km 12)
Criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 13
Enseada do ribeirão Travessa Grande, fazenda Três Marias e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Anhuma, com troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa, 
no fundo, na margem direita.

Carta TI-2

– Boia n° 16 
Canal no meio do rio.
Enseada do ribeirão Travessa Grande, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
esquerda.  
Fazenda Três Marias, com pista de pouso de avião com 800 metros de comprimento e cinco 
casas de rancho, acesso não pavimentado, município de Andrelina, na margem esquerda. 
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 15 (km 14)
Criação bovina, plantação de milho e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda. 
Enseada do córrego Pederneira, criação bovina e bosque de angico na margem direita.
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– Boia n° 17
Bifurcação do canal para boia de amarração.
Criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho, caixa-d’água, criação bovina e bosque de angico na margem direita.

– Boia n° 18 (km 15,5)
Criação bovina na margem esquerda. 
Criação bovina e bosque de angico na margem direita.

– Boias nos 19 e 20
Casas de rancho da fazenda Santa Rosa, caixa-d’água e criação bovina na margem esquerda. 
Casa de rancho, caixa-d’água, criação bovina e bosque de angico na margem direita.
Ponte da rodovia SP–563 (ver a página 56).

Ponte SP-563 Pereira Barreto

– Boias nos 21 e 22 (km 17,4)
Porto de areia Irmãos Brambilla na margem direita (ver a página 57).

– Boia n° 23
Bifurcação do canal para boia de amarração.
Porto de areia Irmãos Brambilla na margem direita.
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.

– Boia n° 24
Casas de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina na margem esquerda. 
Enseada do córrego Parnaíba, casas de rancho e bosque de mata nativa na margem direita.
Bifurcação à esquerda para o canal Pereira Barreto, que desemboca na margem direita do 
reservatório (ver a página 58). 

– Boia n° 25 (km 19,8)
Casas de rancho e criação bovina na margem esquerda. 
Cidade de Pereira Barreto (ver a página 58), enseada do córrego Parnaíba e praia da cidade na 
margem direita.

– Boia n° 26, na bifurcação à esquerda para o canal Pereira Barreto.

– Boia de bifurcação de canal, canal preferencial a boreste. 

– Boia n° 25A

– Boia n° 27 (km 20,7) 
Rancho do hortifrutigranjeiro, com duas caixas-d’água grandes, na margem esquerda.
Canal Pereira Barreto e cidade de Pereira Barreto na margem direita.
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– Boia n° 28A
Canal Pereira Barreto e cidade Pereira Barreto, com um prédio e torre notáveis, na margem 
direita.
Enseada, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.

– Boia n° 28 
Enseada, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Canal Pereira Barreto e cidade de Pereira Barreto, com um prédio e torre notáveis, na margem 
direita.

– Boia n° 29 (km 22,4)
Enseada, casas de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Canal Pereira Barreto na margem direita.

Carta TI-3

– Boia n° 30
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada do córrego Lussanvira, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 31 
Enseada do córrego Lussanvira, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 32 
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Santista, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 33 (km 27,3)
Enseada do córrego Escondida e casa de rancho na margem esquerda.
Enseada do córrego Santista, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 34
Casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina na margem esquerda.
Foz do rio Leopoldina, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 35 (km 29)
Troncos afl orados, caixa-d’água (não visível ao navegante), bosque de mata nativa e criação 
bovina na margem esquerda.
Foz do rio Leopoldina, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 36 (km 30)
Troncos afl orados, casa de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina na 
margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 37 (km 31)
Canal no meio do rio. 
Casas de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante) e criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 38 (km 32)
Foz do rio Cotovelo, casas de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana e pilar notável, branco, pelo través da boia, na margem direita.
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– Boia n° 39 
Foz do rio Cotovelo, assentamento da CESP com 43 casas, cada uma com 10 hectares de terreno, 
na fazenda Nossa Senhora de Fátima, município de Pereira Barreto, na margem esquerda.
Enseada do córrego da Mata e plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 40 (km 34)
Enseada, casas de rancho, caixa-d’água (não visível ao navegante), bosque de mata nativa e 
criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 41 (km 35)
Enseada, troncos afl orados, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 42 (km 36)
Troncos afl orados, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 43 
Criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 44 (km 38)
Criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Enseada do córrego Campestre e destilaria de álcool Usina Pioneira na margem direita.

Carta TI-4

– Boia n° 45 (km 39)
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada do córrego Prudente de Moraes, casa de rancho, criação bovina e plantação de milho 
na margem esquerda.
Troncos afl orados, plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 46 (km 40)
Plantação de cana na margem direita.
Plantação de milho e criação bovina na margem esquerda.

– Boia n° 47  
Enseada, plantação de milho e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego do Cateto, plantação de cana e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 48 (km 42)
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Plantação de cana e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 49 
Pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 50 (km 44)
Enseada, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Enseada XV de Novembro, criação bovina, plantação de cana e bosque de mata nativa na 
margem direita.
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– Boia n° 51 
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada, casa de rancho da chácara Estância Beira Rio, criação bovina e plantação variada na 
margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 52 (km 46)
Enseada do córrego do Quintino Bocaiuva, assentamento do INCRA na fazenda Esmeralda, 
com 87 lotes, e estância Beira Rio, município de Pereira Barreto, na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 53 
Troncos afl orados e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Casa de rancho (não visível ao navegante), criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na 
margem direita.

– Boia n° 54 (km 48)
Troncos afl orados, bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 55 
Criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 56 (km 50)
Enseada Pádua Sales, casa de rancho, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na 
margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 57 
Enseada Pádua Sales, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina  na margem direita.
Fazenda Santa Adélia, capela em ruínas e enseada do córrego Água Fria na margem esquerda.
Fazenda Triunfo, município de Sud Mennucci, na margem direita.

Carta TI-5

– Boia n° 58 (km 52)
Canal no meio do rio.
Criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Osório, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 59 
Pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 60 (km 54)
Enseada do ribeirão da Água Fria, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 61 
Enseada, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.
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– Boia n° 62 (km 56)
Ponto de espera (PE), consistido em pilares fi ncados na margem, para as embarcações que vão 
passar a ponte Jacaré de jusante para montante, junto à margem direita.
Enseada, bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boias nos 63 e 64 
Ponte Jacaré (ver a página 60).
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Enseada do ribeirão do Barreiro e criação bovina na margem direita.

– Boias nos 65 e 66
Criação bovina na margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.

– Boia n° 68
Enseada do córrego Jacarezinho e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.
Ponto de espera (PE), consistido em pilares fi ncados na margem, para as embarcações que vão 
passar a ponte Jacaré de montante para jusante, junto à margem direita.

– Boia n° 67 (km 59,5)
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Casa de rancho, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 70
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Casa de rancho, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 69 (km 61,8)
Enseada do ribeirão Jacaré-Catinga, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Fazenda Santa Marina, casas de rancho com duas guaritas e bosque de mata nativa, no fundo, 
na margem direita.

Carta TI-6

– Boia n° 72
Canal no meio do rio.
Enseada do ribeirão Jacaré-Catinga, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Enseada, criação bovina na margem direita.

– Boia n° 71 (km 63,8)
Enseada do ribeirão Jacaré-Catinga e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada do córrego da Areia e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 74
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, fazenda e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 73 (km 65,8)
Enseada do córrego Anhangaí e fazenda Anhangaí, com campo de pouso com 800 metros de 
comprimento, município de Araçatuba, na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque na margem direita.
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– Boia n° 76
Troncos afl orados, enseada do córrego Anhangaí, casa de rancho e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa margem direita.

– Boia n° 75 (km 67,8)
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada do ribeirão das Cruzes e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 78
Canal passando para próximo da margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do ribeirão das Cruzes, fazenda Santa Helena e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 77 (km 69,8)
Troncos afl orados, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 80
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Enseada, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 79 (km 71,7)
Casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Enseada, casa de rancho, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 82
Enseada, casa de rancho, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Fazenda Beira Rio, criação bovina e casa de rancho na margem direita.

– Boia n° 81 
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Fazenda Santo Antônio, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 84
Troncos afl orados, enseada do córrego Saint Martin.
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 83 
Troncos afl orados, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, enseada do córrego Escondido, criação bovina e bosque de mata nativa, no 
fundo, na margem direita.

– Boia n° 86
Canal aproximando da margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, enseada do córrego Escondido e criação bovina na margem direita.

Carta TI-7

– Boia n° 85 (km 77,7)
Troncos afl orados, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.
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– Boia n° 88
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Enseada do córrego Santa Lídia, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 87 
Pequeno bosque de mata nativa, plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada do córrego Santa Lídia, casa de rancho da fazenda Santa Lídia e 
bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 90
Criação bovina, plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem 
esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 89 
Criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Foz do rio Lambari, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita

– Boia n° 92
Enseada do córrego Aracanguá-Mirim, plantação de cana, retiro da fazenda Alvará Afonso e 
caixa-d’água na margem esquerda.
Foz do rio Lambari com troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, 
na margem direita.

– Boia n° 91 
Enseada, casa de rancho, criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Enseada do córrego Ferreirinha, criação bovina e pequenos bosques de mata nativa  na margem 
direita.

– Boia n° 94
Plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Ferreirinha, plantação de cana e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 93 
Criação bovina, casas de rancho e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina, plantação de cana e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 96 
Criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Criação bovina, plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 95 
Criação bovina, plantação de cana, casa de rancho e caixa-d’água na margem esquerda.
Fazenda São Carlos (sede), com área de lazer, trapiche de madeira e carreira, acesso não 
pavimentado, município de Santo Antônio de Aracanguá, na margem direita.

– Boia n° 98
Criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.
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Carta TI-8

– Boia n° 97 (km 90)
Enseada, criação bovina, plantação de cana e casa de rancho na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 100
Enseada do ribeirão do Aracanguá e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do ribeirão do Mato com troncos afl orados, criação bovina e porto de areia Santa Clara 
(ver a página 106) na margem direita.

– Boia n° 99 
Enseada, criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Enseada, criação bovina, casa de rancho e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita. 

– Boia n° 102
Enseada e plantação de cana na margem esquerda.
Enseada, criação bovina e casa de rancho na margem direita.

– Boia n° 101 
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada, plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Fazenda Guadalupe, criação bovina, casa de rancho e caixa-d’água na margem direita.

– Boia n° 104
Enseada, plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.  
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 103 
Troncos afl orados, plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho, bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 105 (km 95,9)
Enseada do córrego Araçatuba, plantações de seringueira e de cana e três caixas-d’água grandes 
na margem esquerda.
Condomínios Ventura e Paquetá e Iate Clube Araçatuba, município de Araçatuba, na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 108
Plantação de cana e enseada pequena na margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina, plantação de cana e bosque de mata nativa, no fundo, na 
margem direita.

– Boia n° 107 (km 97,9)
Cais do município de Araçatuba (Terminal Hidroviário de Araçatuba), porto de areia Santa 
Clara (depósito) e terminal de calcário (Cooperhidro) na margem esquerda (ver a página 58).
Troncos afl orados, criação bovina, plantação de cana e bosque de mata nativa, no fundo, na 
margem direita.

– Boia n° 109
Enseada, troncos afl orados, plantação de cana e bosque de mata nativa, no fundo, na margem 
direita.
Enseada do córrego das Éguas, criação bovina, plantação de cana e galpão na margem esquerda.
Ponto de Espera (PE), consistido em 1 boia amarela na margem esquerda, para as embarcações 
que vão passar a ponte SP–463 de jusante para montante.
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– Boia n° 112 (km 100)
Rampa da travessia de balsa no município de Araçatuba e criação bovina na margem esquerda.
Rampa da travessia de balsa no município de Santo Antônio de Aracanguá na margem direita.
Porto de areia Santa Elisa na margem direita (ver a página 58).
Estaleiro Belconave na margem esquerda.

– Boia n° 111 
Ponte da rodovia SP–463 (ver a página 56).

– Boias nos 113 e 114
Ponte da rodovia SP–463.
Destilaria (Destivale) na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.
Ponto de Espera (PE), consistido em 2 boias amarelas na margem esquerda, para as embarcações 
que vão passar a ponte SP–463 de montante para jusante.

– Boia n° 116 
Enseada, pequeno bosque de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.
Porto de areia Tubarão (ver a página 58) e sítio na margem direita.

– Boia n° 115 
Plantação de cana na margem esquerda.

Carta TI-9

– Boia n° 118
Canal passando para o meio do rio.
Casa de rancho, criação bovina e plantação de cana na margem esquerda.
Condomínio Acapulco, com toboágua, caixa-d’água etc., município de Santo Antônio de 
Aracanguá, acesso não pavimentado a 2 km, na margem direita.

– Boia n° 117 (km 104,4)
Plantação de cana, casa de rancho e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, foz do rio Macaúbas, pequeno bosque de mata nativa e casa de rancho na 
margem direita.

– Boia n° 120
Canal no meio do rio.
Casa de rancho, criação bovina, plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, foz do córrego do Matão e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 119 
Troncos afl orados, pequenos bosques de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, pequenos bosques de mata nativa e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 122
Enseada dos Espanhóis, troncos afl orados, criação bovina e plantação de cana na margem 
esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 121 
Troncos afl orados, plantação de cana, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.
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Carta TI-10

– Boia n° 124
Canal próximo à margem direita.
Troncos afl orados, plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 123 
Troncos afl orados, enseada do córrego Machado de Melo e plantação de cana na margem 
esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 126
Troncos afl orados, criação bovina, torre de telecomunicações notável e plantação de cana na 
margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 125 (km 112,5)
Canal em curva à direita, passando para a margem esquerda.
Troncos afl orados, plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e criação bovina na margem direita.
Condomínio Santa Fé, Parque Náutico do Veleiro, torre de telecomunicações notável e porto de 
areia Santa Fé (ver a página 58) na margem esquerda.

– Boia n° 128 
Troncos afl orados, enseada do córrego da Posse e fazenda São Manoel na margem direita.

– Boia n° 127 
Troncos afl orados, criação bovina, torre de telecomunicações notável e duas caixas-d’água na 
margem esquerda.
Troncos afl orados, bosque de eucalipto e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 130
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados, torre de telecomunicações notável e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, linha de transmissão de energia de alta tensão da CESP, enseada do ribeirão 
Mato Grosso e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 129 (km 116)
Canal passando para o meio do rio.
Troncos afl orados e criação bovina na margem esquerda. 
Troncos afl orados, linha de transmissão de energia de alta tensão da CESP ao fundo, enseada do 
ribeirão Mato Grosso e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 132
Canal próximo à margem direita.
Troncos afl orados, enseada, casa da bomba de irrigação da fazenda Santa Cecília e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, Fazenda Mato Grosso e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 131
Canal no meio do rio.
Troncos afl orados, pequeno bosque de palmeira e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, pequeno bosque de eucalipto e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 134
Canal no meio do rio.
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Carta TI-11

– Boias nos 133 e 134A 
Canal próximo à margem direita. 
Troncos afl orados, pequeno bosque de palmeira e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, pequeno bosque de eucalipto e criação bovina na margem direita.

– Boias nos 133 A e 134 B
Troncos afl orados, bosque de palmeira e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, pequeno bosque de eucalipto e criação bovina na margem direita.
Linha de alta tensão da CESP cruzando o rio, sustentada por três torres metálicas, duas nas 
margens e uma dentro do rio sinalizadas por duas boias de perigo isolado.

– Boias nos 133C, 134C, 133D e 134D

– Boia n° 136 (km 122)
Troncos afl orados, enseada do córrego Baixote Goulart, casa de rancho e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados, pequeno bosque de eucalipto e criação bovina na margem direita. 
Ilha com troncos afl orados (com quebra-mar de pneus), próximo do canal.

– Boia n° 135
Troncos afl orados e casa de rancho com criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 138 (km 122)
Troncos afl orados, caixa-d’água e criação bovina margem esquerda.
Troncos afl orados, enseada, casa de rancho da fazenda Goulart, criação bovina e bosque de 
mata nativa na margem direita.

– Boia n° 137 
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem direita. 

– Boia n° 140
Canal próximo à margem direita, atravessando o rio em curva, para próximo da margem 
esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 139 
Troncos afl orados.
Fazenda Sônia, com dois atracadouros de madeira, município de Buritama, na margem direita.

– Boia n° 142
Canal próximo à margem esquerda.
Casa de rancho da fazenda Camargo, com eucaliptos em volta, na margem esquerda. 
Troncos afl orados, fazenda Santa Vitória e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 141
Lagoa marginal, Rancho Fazenda e criação bovina na margem esquerda. 
Lagoa marginal, troncos afl orados e enseada do córrego do Amaro na margem direita. 
Ilha, com troncos afl orados em sua volta, próximo da margem direita do  canal.
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– Boia n° 144 (km 128)
Canal no meio do rio.
Criação bovina na margem esquerda.
Lagoa marginal e criação bovina na margem direita. 

Carta TI-12 

– Boia n° 143
Canal no meio do rio.
Troncos afl orados, barranco alto e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, lagoa marginal e criação bovina na margem direita.
Boia de amarração.

– Boia n° 146 (km 128)
Lagoa marginal, troncos afl orados e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.
Troncos afl orados, pequeno bosque de mata nativa, plantação de milho, Fazenda Cento e Vinte 
e criação bovina na margem esquerda.

– Boia n° 145 
Enseada na margem esquerda.
Ilha, com troncos afl orados, junto do canal.

– Boia n° 148 
Lagoa marginal, troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Bosque de mata nativa, casa de rancho e criação bovina na margem direita.

– Boias n°s 147, 148A, 147 A e 150 
Lagoa marginal, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 149 (km 130,2)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador das eclusas, para as embarcações que 
vão passar as eclusas de Nova Avanhandava.  
Lagoa marginal, criação bovina e caixa-d’água branca na margem esquerda. 
Troncos afl orados, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 152
Pequenos bosques de mata nativa e criação bovina em ambas as margens.

– Boias nos 149A, 152A, 149B, 152B e 151  
Enseada do ribeirão Baixote, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Lagoa marginal, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 154
Obstrução, ponte destruída, com 4 pilares, sendo os 2 pilares que delimitam o canal sinalizados 
por 3 boias de perigo isolado.
Casa de pescadores na margem esquerda.

– Boias nos 153 e 156 
Canal no meio do rio. 
Lagoa marginal, bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Bosque de mata nativa na margem direita.
Troncos afl orados nas duas margens.

– Boias nos 155, 156A, 158 e 158A 
Lagoa marginal e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Pedreira Bandeirantes, com cinco esteiras rolantes, na margem direita.
Troncos afl orados nas duas margens.
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– Boia n° 157 
Lagoa marginal e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Pedreira Basalto 13 na margem direita.
Ponto de Espera (PE), consistido em duas boias cegas amarelas na margem direita, para as 
embarcações que vão passar as eclusas de Nova Avanhandava.

– Boias nos 160, 159, 160A, 159A, 162 e 161
Lagoa marginal, bosque de mata nativa e criação bovina  na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boias nos 164 e 166
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar as eclusas de Nova 
Avanhandava. 
Lagoa marginal e vegetação rala na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.
Placas com losango encarnado em ambas as margens.
Estação limnométrica.

Carta TI - NA

– Boias n° 163 e 168 
Ranchos na margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.
Loteamento e caixa-d’água na margem direita.

– Boias nos 170, 165, 172 e 167
Criação bovina na margem esquerda.
Rancho dos Pescadores na margem direita.
Ponte da rodovia SP–461 (ver a página 57).
Eclusas de Nova Avanhandava, inferior a jusante e superior a montante.
Usina Hidrelétrica Nova Avanhandava.

Ponte SP-461 (Jusante da Eclusa de Nova Avanhandava)

PONTOS CARACTERÍSTICOS 

Ponte da rodovia SP–563 (Carta TI-2) – No km 17, de concreto armado, com 49 pilares, ligando 
os municípios de Andradina e Pereira Barreto. Nas proximidades dos vãos de navegação o canal é 
balizado pelas boias de boreste e bombordo 19 e 20, a jusante, e 21 e 22, a montante da ponte. Os dois 
vãos navegáveis fi cam entre os pilares 29 e 31, cada um com uma largura de 53,25 metros para o pilar 
central, nº 30. A altura da ponte no vão principal sobre o nível máximo do rio (329, 00 m.s.n.m.) é de 
8,7 metros.
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Entrada do Canal Pereira Barreto (Carta TI-2) – No km 21 o canal de navegação tem duas 
bifurcações para a margem direita, em direção ao Canal Pereira Barreto: uma para quem sobe o rio Tietê 
e outra para quem desce. Este canal e o rio São José dos Dourados permitem a ligação dos tramos Norte e 
Sul do rio Paraná entre si e com o tramo Tietê da hidrovia. Para entrar no canal é obrigatório estabelecer 
contato com seu coordenador de tráfego no ponto de comunicação obrigatória (PCO), na altura da boia 
de boreste n° 1 do canal. As informações sobre o canal Pereira Barreto constam na página 58.

Ponte Jacaré (Carta TI-5) – No km 57, de concreto armado, com 42 pilares, liga os municípios 
de Valparaiso e Gusolândia. Nas proximidades do vão de navegação o canal é balizado pelas boias 
de boreste e bombordo 63 e 64, a jusante, e 65 e 66, a montante da ponte. O vão navegável fi ca entre 
os pilares 20 e 21, com uma largura de 42,0 metros. A altura da ponte no vão navegável sobre o nível 
máximo do rio (328,00 m.s.n.m.) é de 7,4 metros.

Ponte Pio Prado, SP–463 (Carta TI-8) – No km 101, de concreto armado, com 25 pilares, 
atravessando o município de Aurifl ama. Nas proximidades do vão de navegação o canal é balizado pelas 
boias de boreste 111 e 113, a jusante, e de bombordo 112 e 114 a montante da ponte. O vão navegável 
fi ca entre os pilares 12 e 14, com uma largura de 70,00 metros. A altura da ponte no vão navegável sobre 
o nível máximo do rio (328,00 m.s.n.m.) é de 7,0 metros.

SP-463 Ponte Pio Prado

Ponte da rodovia SP–461 (Carta NA-1) – No km 135,4, de concreto armado, com 12 pilares e 
badalo, ligando as cidades de Biriguí (margem esquerda) e Buritana (margem direita). O vão navegável 
fi ca entre os pilares 10 e 11, com uma largura de 40 metros. A altura da ponte no vão navegável sobre o 
nível máximo do rio (328,00 m.s.n.m.) é de 10,6 metros.

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

No km 131,5 (Carta TI-12) há uma ponte destruída, com quatro pilares aparecendo e outros 
submersos, perigosos à navegação, sinalizados por três boias de perigo isolado.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS

Eclusas de Três Irmãos (Carta TI-1) – Ficam no km 0 do reservatório. Só podem passar as 
eclusas inferior e superior de Três Irmãos e o seu canal intermediário os comboios que tenham até as 
seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;
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– calado de 3,50 metros; e

– altura máxima acima da linha d’água de 10,00 metros.

As embarcações que vão passar as eclusas deverão:

– subindo o rio, ainda no reservatório de Jupiá, comunicar-se com o operador das eclusas no ponto 
de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 26,3, sinalizado pela boia de boreste n° 49, e parar no 
ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 29,5 e sinalizado pela baliza fi xa na margem esquerda;

– descendo o rio, no reservatório de Três Irmãos, comunicar-se com o operador das eclusas no 
ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 6, sinalizado pela boia de bombordo n° 08, e 
parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 1 e sinalizado pela boia cega n° 02.

A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção às eclusas só poderá 
prosseguir com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO

O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Três Irmãos e Nova 
Avanhandava devem obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas 
às NPCF-CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para este reservatório.

PORTOS E TERMINAIS

Porto de areia Irmãos Brambilla (Carta TI-2) – No km 18, margem direita do rio Tietê, enseada 
do córrego Parnaíba, município de Pereira Barreto. Possui 1 sugador fi xo e 2 balsas.

Porto de Areia Irmãos Brambilla

Porto de areia Santa Clara (Carta TI-7) – No km 88, margem direita do rio Tietê, enseada do 
ribeirão do Mato, município de Santo Antônio de Aracanguá. Possui 1 sugador, 2 balsas e 1 empurrador.

Terminal Hidroviário de Araçatuba (Carta TI-8) – No km 98, margem esquerda do rio Tietê, 
município de Araçatuba, constituído por um cais contínuo de concreto com 145 metros de extensão. 
Junto dele fi cam o terminal de calcáreo (Cooperhidro), com uma casa de balança, e um depósito do porto 
de areia Santa Clara.

Porto de areia Santa Elisa (Carta TI-8) – No km 100,8, margem direita, município de Santo Antônio 
de Aracanguá. Está desativado temporariamente. Dispõe de 7 silos, 1 balsa e 1 rebocador.

Porto de areia Tubarão (Carta TI-8) – No km 102,4, margem direita, município de Santo Antônio 
de Aracanguá. Está desativado temporariamente. 

Porto de areia Santa Fé (Carta TI-10) – No km 112, margem esquerda, município de Araçatuba. 
Dispõe de 2 bicas, 1 balsa e 1 empurrador. Pertence à fi rma Shiqueto Saita e Filhos Ltda.
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CIDADES

Pereira Barreto, SP (Carta TI-2) – Situada no km 20, margem direita do rio Tietê, confl uência com 
o canal Pereira Barreto. População de 24.962 habitantes (2010). Atividades de agricultura avicultura e 
pecuária. O terminal hidroviário fi ca na Avenida Tietê, snº, sendo administrado pela Prefeitura Municipal, 
que tem sede na Avenida Coronel Jonas Alves de Mello 1.947. Acessos pelas rodovias SP–310 e SP–
563, aéreo e fl uvial. Distante 652 km de São Paulo, 184 km de S. José do Rio Preto e 42 km de Ilha 
Solteira. Possui hotéis, restaurantes, bancos, correios e hospital. São pontos turísticos a Praça Municipal 
e a praia artifi cial. Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 18. É feriado municipal o dia 11 
de agosto, aniversário de fundação do município.

Araçatuba, SP (Carta TI-8) – No km 100, margem esquerda do rio Tietê. População de 181.579 
habitantes (2010). Atividades de agricultura, indústria e pecuária. São atrações turísticas o Balneário 
Thermas da Noroeste e passeio de escuna pelo rio Tietê. Dispõe de vários hotéis, restaurantes, bancos, 
correios e hospital. Acesso rodoviário pela SP–300. Distante 532 km de São Paulo, 195 km de Bauru e 
93 km de Lins. Aeroporto com voos para Bauru, Londrina, Presidente Prudente e São Paulo. Ligada ao 
sistema telefônico nacional DDD, código 18. É feriado municipal o dia 2 de dezembro.
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CANAL PEREIRA BARRETO

Atlas 2800

Cartas PB-1 a PB-4

DESCRIÇÃO

O canal Pereira Barreto liga os reservatórios de Ilha Solteira, no rio Paraná, e de Três Irmãos, no 
rio Tietê, permitido a navegação entre os tramos Norte e Sul do rio Paraná e entre estes tramos e o trecho 
Tietê da hidrovia.

Ele estende-se por 14 km, desde sua confl uência com o rio Tietê, no km 21 do reservatório de 
Três Irmãos, a jusante, até o km 38,6 do rio São José dos Dourados, a montante.

Seu canal de navegação tem uma largura de 100 metros no trecho não dragado e de 50 metros no 
trecho dragado a 9 metros, com as margens do trecho não dragado balizadas por boias cegas encarnadas, 
ímpares, de boreste (margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), numeradas de 01 
a 14, de jusante para montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial). 

O trecho do canal dragado começa no km 26,6, sinalizado pelas boias nos 07 e 08, e termina no 
km 34,6, sinalizado pelas boias nos 11 e 12.

A quilometragem do canal segue a do reservatório de Três Irmãos na confl uência, a partir do km 
22, e vai até o km 36, no limite da Rota Rio São José dos Dourados.

Para efeito da Direção Convencional do Balizamento Fluvial, a direção da corrente no Canal 
Pereira Barreto é do rio São José dos Dourados para o reservatório de Três Irmãos, com as boias 
encarnadas a boreste (margem esquerda) e as boias verdes a bombordo (margem direita) de quem navega 
no canal em direção ao rio São José dos Dourados (reservatório de Ilha Solteira). 

As margens do trecho dragado do canal são protegidas por gabião revestido com um manto de 
cimento, em toda a sua extensão.

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do canal Pereira Barreto para o 
navegante que trafegue do reservatório de Três Irmãos para o rio São José dos Dourados (de jusante 
para montante).

Entrada do Canal Pereira Barreto

Carta TI-2

– Boia de bifurcação de canal, canal preferencial a boreste.

Confl uência do canal com o rio Tietê, no reservatório de Três Irmãos.
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Carta PB-1

– Boias nos 01 e 02 (km 22,3)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o coordenador de tráfego do canal, para as 
embarcações que vão navegar no canal Pereira Barreto de jusante para montante.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Cidade de Pereira Barreto na  margem direita. 

– Boia n° 03 (km 23)
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda. 
Casas de rancho, caixa-d’água e criação bovina na margem direita.

– Boias nos 04, 04A e 5 (km 24)
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Prédio notável, torre de comunicações da cidade Pereira Barreto, praia com trapiche, quiosque 
e criação bovina na margem direita.
Boia de canal principal a boreste.
Instalações de porto na margem direita.

Porto Cais de Pereira Barreto

– Boia n° 05A (km 25)
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Cais de concreto para atracação de embarcações miúdas; hotel Pesqueiro Dinâmica das Águas 
com vários chalés, prestação de serviços e aluguel de barcos e motores e chácara, na margem 
direita.
Boias de amarração no km 25,5.

Carta PB-2

– Boia n° 06 (km 26)
Enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boias especiais amarelas nos 01 e 02 (km 26,4) 
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão navegar no canal (ver o item 
TRÁFEGO na página 62).

– Boias nos 07 e 08
Início do canal dragado a 9 metros.
Navegação no meio de todo o canal dragado.
Criação bovina e bosque de mata nativa nas duas margens. 
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– Boias nos 09 e 10
Barranco alto gramado nas duas margens. 
Margens de todo o canal dragado protegidas por gabião revestido com manto de cimento.
Navegação no meio do canal, placa na margem esquerda do km 28,4.

Carta PB-3

– Km 29,1 
Ponte da rodovia SP–310 (ver o item PONTO CARACTERÍSTICO abaixo).

– Km 29,9
Navegação no meio do canal, placa na margem direita.

– Km 30,9
Navegação no meio do canal, placa na margem esquerda

– Km 31,9
Navegação no meio do canal, placa na margem direita.

– Km 32,1
Linha de alta tensão de 138 kV cruzando o canal.

Carta PB-4

– Km 32,5
Duas linhas de alta tensão de 460 kV cruzando o canal.

– Km 33
Navegação no meio do canal, placa na margem esquerda

– Km 34
Navegação no meio do canal, placa na margem direita.

– Boias nos 11 e 12
Vegetação rala e casa de rancho na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

– Km 35
Término do canal dragado a 9 metros.

– Boias nos 13 e 14
Troncos afl orados, casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados e vegetação rala na margem direita.

– Boias especiais amarelas nos 03 e 04 (km 36)
Limite a montante da Rota Canal Pereira Barreto.
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão navegar no canal (ver o item 
TRÁFEGO na página 66).
Limite a jusante da Rota Rio São José dos Dourados.

PONTO CARACTERÍSTICO

Ponte da rodovia SP–310 (Carta PB-3) – No km 29,2, de concreto armado, com os pilares nas 
margens do canal, ligando as cidades de Ilha Solteira, Pereira Barreto e São José do Rio Preto. Tem um 
vão livre vertical de 14,3 metros sobre o nível máximo (328,00 m.s.n.m.) do canal.

DH1-VII-2 Original

CANAL PEREIRA BARRETO 65



Ponte sobre Canal Deoclécio Bispo dos Santos

PERIGOS

No canal balizado e no canal dragado não há perigos conhecidos. 

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido parar ou fundear no interior do canal.

As embarcações que fundearem fora da área proibida deverão estar sinalizadas e iluminadas nos 
períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS

Não há.

TRÁFEGO

O ponto de comunicação obrigatória (PCO) das embarcações que vão navegar no canal de 
jusante para montante, com o coordenador de tráfego do canal, fi ca no início do canal não dragado, na 
altura das boias nos 01 e 02 (km 22,7), assinalado na carta PB-1.

O ponto de comunicação obrigatória (PCO) das embarcações que vão navegar no canal de 
montante para jusante, com o coordenador de tráfego do canal, fi ca na altura da boia n° 35 (km 33) do canal 
do rio São José dos Dourados (carta SJD-6). 

Os pontos de parada obrigatória (PPO) das embarcações que vão navegar no canal fi cam nos 
extremos do canal dragado, nos pontos sinalizados por 2 boias especiais amarelas: nos 01 e 02 (km 26,4), 
para as que vão navegar de jusante para montante; e nos 03 e 04 (km 36), para as que vão navegar de 
montante para jusante. Estes pontos estão assinalados nas cartas PB-2 e PB-4.

Todas as embarcações deverão, obrigatoriamente, ser providas de equipamento de comunicação, 
de forma a possibilitar o contato com o serviço de controle de tráfego do canal, a partir dos pontos de 
comunicação obrigatória (PCO).

Caso a embarcação trafegue no canal sem autorização prévia do coordenador de tráfego do canal, 
a CESP comunicará esta irregularidade à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná ou Delegacia subordinada, 
para as providências cabíveis.

Chegando ao ponto de parada obrigatória (PPO), as embarcações deverão obrigatoriamente 
pairar sob máquinas ou amarrar ao barranco, na sequência de chegada, e aguardar autorização do 
coordenador de tráfego, por meio do equipamento de comunicação, para adentrar o canal.

 A velocidade limite para a travessia deverá ser a mínima que garanta a navegação do comboio e 
não deverá ser superior a 4 nós (7,32 km/h). 
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Após a autorização do coordenador de tráfego para prosseguir viagem em direção ao canal, 
caberá ao comandante a decisão de avançar, em função da correnteza no canal e das condições de tempo 
desfavoráveis.

O coordenador de tráfego, em função das condições de tráfego no canal, poderá dispensar a 
parada obrigatória.

O cruzamento no interior do canal será permitido somente às embarcações cuja formação tenha 
as dimensões máximas de 137,00 metros de comprimento e 11,00 metros de boca.

Quando duas embarcações a propulsão mecânica, isoladas ou empurrando comboios, e 
navegando em sentido contrário, vierem a se encontrar ao longo do canal, ambas deverão reduzir suas 
marchas.

É proibida a ultrapassagem de embarcações trafegando no interior do canal.

Dentro do canal, os comandantes e demais usuários deverão se submeter às orientações que lhes 
forem dadas pelo coordenador de tráfego, com vistas a assegurar a rapidez da passagem no mesmo, a 
sua plena utilização e a segurança da operação.

Somente será permitido o tráfego dentro do canal de embarcações rebocadas quando as mesmas 
enquadrarem-se na categoria de embarcações miúdas e a que estiver rebocando cumprir as demais 
exigências contidas nas Normas e Regulamentos vigentes.

É permitido o tráfego com mais de uma embarcação rebocada.

As embarcações rebocadas deverão estar amarradas de forma segura à embarcação que as 
reboca.

As embarcações rebocadas somente poderão ter a bordo seus tripulantes (Art. 37 § 2º das 
“Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”).

O tráfego de embarcações no canal poderá ser interrompido pelos seguintes motivos:

 I – condições de operação das usinas Três Irmãos e Ilha Solteira;

 II – obstruções no canal, devido a acidentes com embarcações; e

 III – condições meteorológicas ou hidrológicas desfavoráveis (névoa, neblina, tempestade, 
cheia, seca etc.).

PORTOS E TERMINAIS

Não há

CIDADE

Pereira Barreto, SP – Ver a página 58.
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RESERVATÓRIO DE NOVA AVANHANDAVA

Atlas 2800

Cartas NA-1 a NA-4

DESCRIÇÃO

O reservatório de Nova Avanhandava estende-se por 50 km, desde a barragem da usina 
hidrelétrica Nova Avanhandava, a jusante, até a barragem da usina hidrelétrica Promissão, a montante. 
Tem um perímetro de 462 km e uma área de 210 km².

      
  Jusante            Montante

Eclusa de Nova Avanhandava

Seu canal de navegação tem uma largura de 100 metros, com as margens balizadas por boias 
cegas encarnadas, ímpares, de boreste (margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), 
numeradas de 1 a 100, de jusante para montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial).

As terras ribeirinhas são baixas, com algumas pequenas elevações, e ocupadas na sua maior 
parte por fazendas de gado bovino. Em alguns trechos observam-se plantações de cana e milho, bosques 
de eucaliptos e mata nativa.

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Nova 
Avanhandava para o navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Nova Avanhandava para 
a barragem da usina hidrelétrica Promissão.

Carta NA-1

Usina Hidrelétrica Nova Avanhadava.

Eclusa superior de Nova Avanhandava.
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Eclusa de Nova Avanhandava (Montante)

Carta NA-1

– Boias nos 01 e 02 
Canal balizado no meio do rio.
Bosque de eucalipto e caixa-d’água na margem esquerda.
Enseada e bosque de eucalipto na margem direita.

– Boias especiais amarelas nos 01 e 02 (km 1) 
Pontos de parada obrigatória (PPO-01 e PPO-02) para as embarcações que vão passar as eclusas 
de Nova Avanhandava. 

– Boia n° 04 
Bosque de eucalipto e caixa-d’água (não visível ao navegante) na margem esquerda.
Praia municipal de Buritama, Condomínio Orla com duas caixas-d’água, e Iate Clube Vale do 
Tietê na margem direita.

     
      Prainha de Buritama        Iate Clube Vale do Tietê (MD)

– Boia n° 03 (km 2)
Casa de rancho, criação bovina e mata nativa na margem direita.
Estância Júnior e Rancho da Polícia Militar de São Paulo na margem esquerda.
Pontos de amarração (AMA-01 e AMA-02) para as embarcações que vão passar as eclusas de 
Nova Avanhandava, na margem direita.

– Boia n° 05 
Rancho de veraneio Estância Júnior, Rancho dos 30, da Polícia Militar de São Paulo, e bairro 
Brejo Alegre na margem esquerda.
Fazenda Santa Terezinha, bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.
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– Boia n° 08
Plantação variada, pequenos bosques de mata nativa isolados e caixa-d’água na margem 
esquerda.
Enseada, fazenda Santa Terezinha e Condomínios Lago Azul, com praia particular e duas 
caixas-d’água, na margem direita.

Condomínios Lago Azul e Lago Azul II

– Boia n° 07
Enseada do córrego dos Congonhas e rancho Estância Júnior na margem esquerda.
Criação bovina e plantação de milho na margem direita. 

– Boia n° 10 (km 6,5)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador das eclusas, para as embarcações que 
vão passar as eclusas de Nova Avanhandava.
Enseada do córrego do Macuco, pequeno bosque de mata nativa no fundo, criação bovina e 
plantação variada na margem esquerda. 
Foz do rio Santa Bárbara, pequeno bosque de eucalipto, criação bovina e plantação de milho na 
margem direita.

– Boia n° 09
Enseada do córrego do Macuco e plantações variadas  na margem esquerda.
Foz do rio Santa Bárbara, clube náutico e porto de areia Longhini na margem direita (ver a 
página 77). 

– Boia n° 12 (km 8,5)
Plantação de milho, pequeno bosque de mata nativa e caixa-d’água (não visível ao navegante) 
na margem esquerda.
Foz do rio Santa Bárbara, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 11
Plantação de milho na margem esquerda.
Barranco alto e criação bovina na margem direita.
Tocos afl orados.

 Carta NA-2

– Boia n°14 (km 10,5)
Canal próximo à margem direita.
Porto de areia de Nova Avanhandava e terminal de álcool da Meca na margem esquerda (ver a 
página 78).
Criação bovina na margem direita.
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– Boia n° 13
Rancho Marinez, com duas caixas-d’água brancas (não visíveis ao navegante), na margem 
esquerda.
Enseada do córrego do Mota e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 16 (km 12,3)
Canal próximo à margem direita.
Condomínio Paredão, com caixa-d’água branca (não visível ao navegante), na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 15
Foz do rio Bonito, condomínios Paredão, Paraíso I e II e Guarujá, condomínio Castelo dos 
Mares, com várias caixas-d’água (não visíveis ao navegante), e porto de areia Ferres (no fundo 
da enseada) na margem esquerda. 
Enseada do córrego da Ribalda, criação bovina e fazenda Regis, bairro da Ribalda, município 
de Zacaria, acesso não pavimentado, na margem direita. 

– Boia n° 18 (km 14,4)
Barranco alto, chaminé de olaria e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 17
Barranco alto, chaminé de olaria e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 20 (km 16,7)
Tocos afl orados.
Barranco alto, chaminé de olaria e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem direita.

– Boia n° 19 (km18)
Barranco alto, chaminé de olaria e criação bovina na margem esquerda.
Foz do ribeirão São Jerônimo e fazenda Jerônimo, com plantação de milho, na margem direita.

– Boia n° 22
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Foz do ribeirão São Jerônimo e fazenda Jerônimo, com plantação de milho, na margem 
direita.

Carta NA-3

– Boia n° 21 (km 20)
Canal no meio do rio.
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda.
Foz do rio São Jerônimo e criação bovina na margem direita.
Fazenda Santa Luzia (margem esquerda da foz) e fazenda da Sra. Esmênia (margem direita da 
foz).

– Boia n° 24
Fazenda José Castilho e criação bovina na margem esquerda.
Casa de rancho, caixa-d’água branca notável e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 23 (km 22)
Fazenda José Castilho, bosque de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda. 
Pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.
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– Boia n° 26
Canal próximo da margem esquerda, passando para a margem direita.
Área de plantio e criação bovina na margem esquerda.
Plantação de milho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 25 (km 24)
Casa de rancho e criação bovina na margem esquerda. 
Pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita. 
  

– Boia n° 28
Canal próximo à margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.
Fazenda Otávio Evangelista e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 27 (km 26)
Pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Fazenda Otávio Evangelista e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 30
Enseadas, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Enseada do córrego do Militar, fazenda Otávio Evangelista e pequeno bosque de mata nativa 
na margem direita. 

– Boia n° 29 (km 28)
Canal passando para próximo da margem esquerda.
Enseadas, criação bovina e bosque de mata nativa, no fundo, na margem esquerda.
Enseada do córrego do Militar e fazenda Militar, com plantação de milho, na margem direita.

– Boia n° 32
Canal próximo à margem esquerda.
Enseadas, criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Enseada do córrego da Embira, criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Km 30 – bifurcação do canal para boias de amarração

– Boia n° 31 (km 30,5)
Olaria Ranchinho, com caixa-d’água, e Associação de Recuperação Florestal do Médio Tietê, 
com atracadouro de madeira, na margem esquerda.       
Casa de pescadores e criação bovina na margem direita.
Pontos de Amarração (AMA-03 e AMA-04), consistido em 2 boias amarelas próximas ao canal, 
na margem direita, para as embarcações que vão passar a ponte da rodovia SP-425 de jusante 
para montante.

– Boias nos 33 e 34
Clube de pesca, com atracadouro de concreto, conveniado com a pousada da fundação SEPSA, 
na margem esquerda.
Pequeno bosque de mata nativa, criação bovina e posto da Polícia Militar na margem direita.
Ponte da rodovia SP–425 (ver a página 77).

– Boias nos 35 e 36 (km32)
Praia municipal de Barbosa, pequeno bosque de mata nativa estaleiro Gilberto Pandin e criação 
bovina na margem esquerda.
Bosque de mata nativa, criação bovina e posto da Polícia Militar na margem direita.
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Praia do município de Barbosa

– Boia n° 38
Clube Municipal de Barbosa com galpão, duas caixas-d’água e quiosque; bosque de mata nativa 
e criação bovina na margem esquerda.
Bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.

– Boias nos 37 e 40 (km33)
Porto de areia Salione na margem direita (ver a página 78).

Carta NA-4 
  

– Boias nos 37 a 53 e 40 a 56 
Balizamento ostensivo do canal do Salto Avanhandava (ver a página 77).
Bosque de mata nativa, troncos afl orados e criação bovina na margem esquerda.
Criação bovina e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Km 34,8 – próximo da margem direita, 2 boias de amarração amarelas, para as embarcações que 
vão passar a ponte da rodovia SP-425 de montante para jusante.

– Boia n° 55
Canal próximo à margem direita.
Foz do rio do Farelo, plantação de cana e Alambique Barbozinha, bairro do Farelo, município 
de Barbosa, na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 58 (km 36,6)
Plantação de milho e pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina, plantação de milho e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 57
Plantações de cana e milho na margem esquerda.
Foz do rio da Corredeira e sítio da Corredeira na margem direita.

– Boia n° 60 (km 38)
Plantações de milho e cana na margem esquerda.
Área de plantio e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 59
Plantações de cana e milho na margem esquerda.
Área de plantio e bosque de mata nativa na margem direita.
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– Boia n° 62
Plantações de milho e cana na margem esquerda.
Área de plantio na margem direita.

– Boia n° 61 (km 40) 
Área alagada e plantação de cana na margem esquerda.
Troncos afl orados e área de plantio na margem direita.
Início do cordão de margem.

 – Boia n° 64 
Troncos afl orados, lagoa marginal e fazenda Boa Esperança na margem esquerda.
Enseada do córrego da Limeira, troncos afl orados e área de plantio na margem direita.

Fazenda Boa Esperança

– Boia n° 63 
Curva de 90° do canal para a direita.

– Boia n° 66 (km 41,7)
Fazenda Boa Esperança, com silos secadores de cereais, e lagoa marginal na margem esquerda.
Enseada do córrego do Cardoso, área alagada e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 65
Canal em curva acentuada à esquerda.
Grande área pronta para cultivo na margem esquerda.
Área alagada, com grande incidência de táboa (espécie de capim alto), na margem direita.  

– Boia n° 68 (km 44)
Enseada dos córregos dos Patinhos e da Aguinha, enseada do ribeirão dos Patos, ilhas na 
enseada, caixa-d’água branca, criação bovina e vegetação rala na margem esquerda.
Bosque de mata nativa e área alagada, com grande incidência de táboa (espécie de capim alto), 
na margem direita.

– Boia n° 67 (km 44,6)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Promissão.
Enseada dos córregos dos Patinhos e da Aguinha, enseada do ribeirão dos Patos, ilhas na enseada 
criação bovina e vegetação rala na margem esquerda.
Bosque de mata nativa e área alagada, com grande incidência de táboa (espécie de capim alto), 
na margem direita.

– Boia n° 70 (km 45,7)
Vegetação rala, criação bovina e casas de rancho na margem esquerda.
Plantação de cana e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.
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– Boia n° 69
Vegetação rala e criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.
Término do cordão de margem.

– Boia n° 72
Vegetação rala na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 71
Canal próximo à margem esquerda.

– Boias nos 73, 74, 75 e 76
Vegetação rala na margem esquerda.
Caixa-d’água notável e plantações de cana e eucalipto na margem direita.

– Boias especiais amarelas nos 03 e 04 (km 48,3)

Carta NA - PR

– Boias nos 77 e 78
Vegetação rala e área alagada na margem esquerda.
Pedreira na margem direita.
Quatro boias de amarração, duas em uma margem do canal.

– Boias nos 79 e 80

– Boias nos 81 e 82
Km 48

– Boias nos 83, 84, 85 e 86
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar a eclusa de Promissão.
Pedreira na margem direita.

– Boias nos 87 a 92
Sinalização do canal a jusante da ponte BR-153.

Ponte do Canal BR-153

– Boias nos 93 a 100
Sinalização do canal a montante da ponte BR-153.
Km 50
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 PONTOS CARACTERÍSTICOS

Ponte da rodovia SP–425 (Carta NA-3) – No km 31,6, de concreto armado, com 26 pilares. 
Liga as cidades de Penápolis e São José do Rio Preto. O vão navegável fi ca entre os pilares 7 e 8 e tem 
uma largura de 39 metros. A altura da ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (358,00 
m.s.n.m.) é de 8,5 metros

Canal dragado do salto Avanhandava (Plano da carta NA-4) – Entre os km 33,0 e 34,7, com 
50 metros de largura e dragado a 4 metros. Neste trecho o canal é balizado por 9 boias cegas ímpares de 
boreste, números 37 a 53, e 9 pares de bombordo, números 40 a 56.

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio. 

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas 
e iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS

Eclusas de Nova Avanhandava (Carta NA-1) – Ficam no km 0 do reservatório. Só podem 
passar as eclusas inferior e superior de Nova Avanhandava e o seu canal intermediário os comboios que 
tenham até as seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;

– calado de 2,50 metros; e

  – altura acima da linha d’água de 7,00 metros.

 As embarcações que vão passar as eclusas deverão: 

— subindo o rio, ainda no reservatório de Três Irmãos, comunicar-se com o operador das eclusas 
no ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 130,3, sinalizado pela boia de boreste n° 
149, e parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 135,5 e sinalizado pelo par de boias 
amarelas nos 03 e 04;

— descendo o rio, no reservatório de Nova Avanhadava, comunicar-se com o operador das 
eclusas no ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 6,5, sinalizado pela boia de bombordo 
n° 10, e parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 1 e sinalizado pelo par de boias 
amarelas nos 01 e 02.

 A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção às eclusas só poderá 
prosseguir com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO

O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Nova Avanhandava e 
Promissão devem obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às 
NPCF-CFTP.

O tráfego entre a ponte da rodovia BR–153, no km 49,2 e a eclusa de Promissão tem as restrições 
constantes no item TRÁFEGO, do reservatório de Promissão (ver a página 90).

PORTOS E TERMINAIS

Porto de areia Longhini (Carta NA-1) – No km 8, margem direita, foz do rio Santa Barbara, 
município de Buritama. Possui 5 silos, 2 bicas, 1 sugador, 1 chata e 1 empurrador. 
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Porto de areia de Nova Avanhandava (Carta NA-2) – No km 10, margem esquerda, propriedade 
de Shiqueto Saita e Filhos. Possui 2 bicas, 1 britadeira, ofi cina de manutenção, 2 chatas e 2 empurradores.

Porto de Areia Saita

 Terminal da Meca (Carta NA-2) – No km 10, margem esquerda, destinado ao embarque de 
álcool.

Porto de areia Salione (Carta NA-3) – No km 33, margem direita, chácara Santa Bárbara, 
município de José Bonifácio. Possui 1 esteira, 1 draga e 3 barcos. 

 CIDADE

 Barbosa, SP (Carta NA-3) – No km 32, margem esquerda. População de 6.593 habitantes 
(2010). Acesso rodoviário pela SP–425 e fl uvial pela hidrovia. Na hidrovia há apenas acostamento para 
barcos. Possui 2 hotéis, restaurantes, banco, correios e hospital. Ligada ao sistema telefônico nacional 
DDD, código 18. São feriados municipais os dias 31 de janeiro e 29 de agosto.
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RESERVATÓRIO DE PROMISSÃO

 Atlas 2800

 Cartas PR-1 a PR-10

 DESCRIÇÃO

 O reservatório de Promissão estende-se por 106 km, desde a barragem da usina hidrelétrica 
Promissão, a jusante, até a barragem da usina hidrelétrica Ibitinga, a montante. Tem um perímetro de 
1.423 km e uma área de 530 km². 

U.H.E. Promissão (Jusante)

 Seu canal de navegação tem uma largura de 200 m, com as margens balizadas por boias cegas 
encarnadas, ímpares, de boreste (margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), 
numeradas de 01 a 112, de jusante para montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial).

 As terras ribeirinhas são baixas, com algumas pequenas elevações, no máximo de 60 m em 
relação ao nível do rio, e ocupadas na sua maior parte por fazendas de gado bovino.

 Em alguns trechos observam-se bosques de eucaliptos e mata nativa, assim como plantações de 
cana, milho e laranja. 

 As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Promissão 
para o navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Promissão para a barragem da usina 
hidrelétrica Ibitinga.

Carta PR-1

Ponte da rodovia BR–153 (ver a página 88).

– Km 0

Usina Hidrelétrica Promissão

Barragem e eclusa de Promissão
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Eclusa de Promissão (Jusante)

– Boias nos 1 e 2
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar a eclusa de Promissão.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de eucalipto e enseada na margem esquerda.
Bifurcação do canal para boias de amarração.
Ponto de espera (PE) das embarcações que vão passar a eclusa de Promissão e bosque de 
eucalipto na margem direita.
Área alagada e vegetação rala na margem esquerda.  

– Boia n° 4 (km 2)
Canal balizado no meio do rio.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de eucalipto na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina, bosque de eucalipto e torre da CESP 
na margem direita.

– Boia n° 5
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Promissão.

– Boias nos 3 e 6
Bifurcação à esquerda do canal balizado do reservatório com o do rio Fartura. 
Enseada do córrego Queixadinha, troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de 
eucalipto na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do Sobradinho, bosque de eucalipto e 
plantação de cana na margem direita.
Enseada do córrego Atolado, plantação de cana e caixa-d’água notável na margem direita.

– Boias nos 7 e 8 (km 7,4)
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda Reunidas (agrovila de Piriqui) e prainha 
Pedra Branca com caixa-d’água (ponto notável), município de Promissão, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do Sobradinho, porto de areia Sobradinho 
(ver a página 94) e criação bovina na margem direita.

Porto de Areia Sobradinho
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– Boia n° 10 (km 9,2)
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Jaraguá, criação bovina e 
bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 09
Enseada do córrego Jaraguá, criação bovina e bosque de mata nativa na margem direita.
Bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda. 

Carta PR-2

– Boia n° 12 (km 11,7)
Canal desviando para próximo da margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Pau D’alho, plantação de milho 
e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Porfi rio, bosque de mata 
nativa e antiga olaria, com 2 chaminés, na margem direita.

– Boia n° 11
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem esquerda.   
Porto de areia Salione (ver a página 94), troncos afl orados com perigo à navegação e criação 
bovina na margem direita.

– Boia n° 14 (km 14)
Canal próximo à margem direita.
Enseada, troncos afl orados com perigo à navegação, porto de areia Salione (ver a página 94), 
pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 13
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 16 (km 16,4)
Canal próximo da margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e plantação de milho na margem direita.

– Boia n° 15
Enseada do córrego Baía Nova, troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na 
margem esquerda.
Enseada, troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na 
margem direita.

– Boia n° 18 (km 18,4)
Canal desviando para o meio do rio.
Troncos afl orados com perigo à navegação, plantação de milho, pequeno bosque de mata nativa 
e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.
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– Boia n° 17
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequeno bosque de mata nativa e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 20 (km 20,4)
Canal no meio do rio.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa, enseada do córrego Água 
Sumida e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 19

– Boia n° 22 (km 23)
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda, caixa-d’água branca notável e bosque de 
mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda Esplanada, criação bovina e bosque de 
mata nativa na margem direita.

– Boia n° 21
Troncos afl orados com perigo à navegação, plantação variada e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, entrada para a cidade de Adolfo e bosque de mata 
nativa na margem direita.

– Boia n° 24 (km 24,7)
Canal desviando para próximo da margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa, bairro de Água Sumida e 
criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

Carta PR-3

– Boia n° 23
Troncos afl orados com perigo à navegação e loteamento Zacaria, com caixa-d’água notável, 
município de Sabino, na margem esquerda.
Foz do rio Cervo, troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 26 (km 27)
Fazenda Santa Maria (área de lazer) na margem esquerda.
Foz do rio Cervo, porto de areia Cardil (fi lial) (ver a página 94), troncos afl orados com perigo à 
navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 25 (km 28)
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Seco, cidade de Sabino no 
fundo da enseada, bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Fazenda Santa Maria, com duas caixas-d’água notáveis, e porto de areia Cardil (matriz) (ver a 
página 94) no fundo da enseada do córrego Seco. 
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.
Canal próximo a margem esquerda.

– Boia n° 28 (km 29)
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda Santa Maria e bosques de mata nativa na 
margem esquerda.
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Travessia de balsas entre as cidades de Sabino e Sales (ver a página 92).
Praia do Torres, com duas caixas-d’água, quiosques e postes de iluminação; 
Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo; e fazenda Torres, com casa branca notável, 
na margem direita.

Travessia da Balsa Sales/Sabino (Porto Itamarati)

– Boia n° 27
Criação bovina e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo e fazenda Torres, com casa branca notável, 
na margem direita.

Fazenda Torres

– Boia n° 30
Troncos afl orados com perigo à navegação e barranco alto com bosque de mata nativa na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 29 (km 32,3)
Canal junto à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e barranco alto com bosque de mata nativa na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 32
Enseada do córrego da Antinha e troncos afl orados na margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação e barranco alto com bosque de mata nativa na 
margem esquerda.
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– Boia n° 31
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, barranco alto, bosque de mata nativa e 
criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

Carta PR-4

– Boia n° 34 (km 35,6)
Canal junto à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, barranco alto com bosque de mata nativa e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazendas São Pedro da Antinha, Santa Rita e Santa 
Terezinha e bosque de mata nativa, bairro Vale Formoso, município de Novo Horizonte, na 
margem direita.

– Boias nos 34A e 33 
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseadas dos córregos Mariana e Santa Cruz,  
barranco alto com bosque de mata nativa e fazenda Santo Antônio, com caixa-d’água (ponto 
notável) e criação bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
direita.

– Boia n° 36 (km 38)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e barranco alto com bosque de mata nativa 
na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Santa Terezinha e fazenda Santa 
Terezinha, com criação bovina, na margem direita.

– Boias nos 35 e 36A
Troncos afl orados com perigo à navegação, barranco alto com bosque de mata nativa e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 36B
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Santa Terezinha a fazenda Santa 
Terezinha, com criação bovina e mata nativa, na margem direita.

– Boia n° 38 (km 40)
Canal desviando à esquerda, para próximo da margem esquerda.
Enseada do córrego Bom Sucesso, troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata 
nativa e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 37
Troncos afl orados com perigo à navegação e barranco alto com bosque de mata nativa na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, plantações diversas e criação bovina na margem 
direita.
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– Boia n° 40 (km 42)
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, barranco alto e fazenda Porto Seguro, com criação 
bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Fundo e córrego da Cruzinha 
na margem direita.

– Boia n° 39
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Vinte e Nove, fazenda Porto 
Seguro, no município de Sabino, e criação bovina na margem esquerda. 
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Fundo e fazenda São Roque, 
com bosque de mata nativa, na margem direita.

– Boia n° 42 (km 44,5)
Enseada do córrego Água Limpa, troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda São 
Joaquim, com bosque de mata nativa e criação bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Guaramirim e bosque de mata 
nativa na margem direita.

– Boia n° 41
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Guaramirim e bosque de mata 
nativa na margem direita.

– Boia n° 44 (km 46,5)
Enseada, troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego da Figueira e bosque de mata 
nativa na margem direita.

– Boia n° 43
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego da Figueira e bosque de mata 
nativa na margem direita.

– Boia n° 46
Troncos afl orados próximo ao canal, criação bovina, bosque de mata nativa e casa de rancho na 
margem esquerda.
Troncos afl orados próximo ao canal, criação bovina e mata nativa na margem direita.

– Boia n° 45
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Relógio Queimado e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na 
margem direita.

Carta PR-5

– Boia n° 48 (km 50,7)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, criação bovina e bosque de mata nativa na 
margem direita.

DH1-VII-2 Original

RESERVATÓRIO DE PROMISSÃO 85



– Boia n° 47
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo  à navegação e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 50 (km 52,6)
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 49
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 52 (km 54,6)
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 51
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Água Limpa, fazenda 
Macuquinho, grande bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 54 (km 56,6)
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina e bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo a navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 53
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Monjolinho e plantação de 
milho na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
direita.

– Boias nos 55 e 56
Troncos afl orados com perigo à navegação, barranco alto, fazenda Santo Antônio, município de 
Cafelândia, acesso não pavimentado, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e grande bosque de mata nativa margem direita.

– Boia n° 58 (km 60,7)
Troncos afl orados com perigo à navegação, barranco alto e fazenda Santo Antônio, com bosque 
de mata nativa e criação bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do lago das Garças e do córrego das Três 
Pontes, com vários atracadouros fl utuantes, na margem direita.
Porto de areia Baraldi na margem direita da enseada (ver a página 94).

Carta PR-6

– Boia n° 57
Canal desviando para o meio do rio.
Barranco alto e bosque de mata nativa com criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Aparecida na margem direita.

– Boia n° 60 (km 62,7)
Barranco alto e bosque de mata nativa com criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego Aparecida na margem direita.
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– Boia n° 59
Canal no meio do rio.
Enseada dos córregos da Onça e da Oncinha, troncos afl orados e fazenda Santa Estelinha na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Aparecida e fazenda São José, 
bairro Aparecida, município de Novo Horizonte, na margem direita.
Boias de amarração (AMA-03 e AMA-04), consistido em 2 boias amarelas na margem 
direita, para as embarcações que vão passar a ponte Gilberto Paim Pamplona (SP–333).

– Boia n° 62
Enseada do córrego Ponte Alta e fazenda Santa Helena na margem esquerda.
Pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boias nos 61 e 64 (km 66,5) (Ponto de Espera)
Porto de areia Porto Ferrão (ver a página 90) na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina margem direita.
Ponte Gilberto Paim Pamplona (SP–333) (ver a página 92).

– Boias nos 63 e 66
Troncos afl orados com perigo à navegação e sede da fazenda Pioneira, com posto de gasolina, 
na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, plantação de cana e pequeno bosque na margem 
direita.

– Boia n° 65
Canal desviando à esquerda, para próximo da margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Sucuri, fazenda Pioneira, 
com  plantação de milho e bosque de eucaliptos, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Arranca Rabo, plantação de 
cana e pequeno bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia de canal preferencial a Boreste
Ponto de espera (PE), consistindo de 2 boias amarelas uma na margem direita e outra na 
esquerda, para as embarcações que vão cruzar a ponte Gilberto Paim Pamplona (SP–333). 

– Boias nos 65A, 66A, 65B e 66B

– Boia de canal preferencial a Boreste

– Boia n° 68 (km 70)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Sucuri e fazenda Pioneira na 
margem esquerda.  
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Arranca Rabo e criação 
bovina na margem direita.

– Boia n° 67
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 70 (km 72)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada dos córregos Laranjal e Santa Laura, 
fazenda São Vicente e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e bosque de mata nativa na margem direita.
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Fazenda São Vicente

– Boia n° 69
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda Santa Maria do Batalha, com rancho e 
criação bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e barranco alto com bosque de mata nativa na 
margem direita.

– Boia n° 72 (km 74)
Canal junto à margem direita, desviando para o meio do rio.
Troncos afl orados com perigo à navegação, foz do rio Batalha, bosque de eucaliptos e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e grande bosque de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 71
Troncos afl orados com perigo à navegação e foz do rio Batalha na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e colônia Santa Angélica, com criação bovina, na 
margem direita.

– Boia n° 74 (km 75,8)
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Seco e bosque de mata nativa 
na margem direita.

– Boia n° 73

Canal em curva à direita, aproximando da margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e entrada para o rio Batalha na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
direita.

– Boia n° 76 (km 77,8)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, casa de rancho e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada dos córregos Frio, da Pedra e Anhumas, 
bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.

 Carta PR-7

– Boia n° 75 
Canal contornando a margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e casas de rancho com criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseadas dos córregos da Cerâmica e do Palmital, 
bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita.
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– Boia n° 78 (km 79,7)
Troncos afl orados com perigo à navegação; enseada do Palmital; fazenda São Pedro, com duas 
caixas-d’água brancas; fazenda Espírito Santo, com duas chaminés e uma caixa-d’água; e 
condomínio Piracema, acesso não pavimentado, na margem direita.
Criação bovina e casa de rancho na margem esquerda.

– Boia n° 77
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda Constante, com caixa-d’água branca 
notável e criação bovina, na margem direita.

– Boia n° 80 (km 81,7)
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, pequeno bosque de eucaliptos e criação 
bovina na margem direita.

– Boia n° 79
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, praia e loteamento São Domingos, com 
caixa-d’água branca notável, na margem direita.

– Boia n° 82 (km 83,7)
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequenos bosques de eucaliptos e criação bovina 
na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequenos bosques de eucaliptos e criação bovina 
na margem direita.

Carta PR-8

 – Boia n° 81 (km 85)
Canal próximo à margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda São Roque, com plantação de milho, 
criação bovina e caixa-d’água branca notável, na margem esquerda. 
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda Palmital, com quatro casas, criação 
bovina e caixa-d’água branca notável, na margem direita.

– Boia n° 84 
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequena enseada e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda com criação bovina, plantação de cana e 
caixa-d’água, na margem direita.

– Boia n° 83 (km 87,2)
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosques e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, casa de rancho, caixa-d’água notável e criação 
bovina na margem direita.

– Boia n° 86
Canal desviando para próximo da margem direita.
Pequeno bosque de mata nativa na margem esquerda.
Fazenda com casa de rancho e caixa-d’água notável na margem direita.  

– Boia n° 85 (km 89,2)
Canal desviando para próximo da margem direita. 
Troncos afl orados com perigo à navegação, plantações diversas e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda com casa de rancho e grande área cultivada 
e enseada do córrego da Onça na margem direita. 
Fazenda Ano Bom, com plantações diversas, caixa-d’água azul notável e galpão para guardar 
máquinas e adubos, bairro de Coqueirinho, município de Borborema. 
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– Boia n° 88
Canal próximo à margem direita.
Criação bovina e variedades de culturas na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 87 (km 91,4)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego Jacutinga e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, criação bovina, bosque de mata nativa e enseada na 
margem direita.

Carta PR-9

– Boia n° 90 (km 93,1) 
Canal próximo à margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e criação bovina na margem 
esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequeno bosque de eucaliptos e criação bovina na 
margem direita.

– Boia n° 89 
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada, fazendas Santa Terezinha e Santa Ernestina, 
com criação bovina e bosque de mata nativa, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 92 (km 94,6)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do ribeirão Doce e do córrego São João e 
fazendas Santa Terezinha e Santa Ernestina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 91 
Troncos afl orados com perigo à navegação e criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, pequeno bosque de eucaliptos e criação bovina na 
margem direita.
 

– Boia n° 94 (km 96,5)
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Melo, pequeno bosque e 
criação bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseadas do córrego do Tanquinho e do ribeirão dos 
Porcos, criação bovina e plantação de laranja na margem direita. 

– Boia n° 93
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do córrego do Melo e fazenda Santa 
Hercília, com bosque e criação bovina, na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e plantação de laranja na margem direita.

Carta PR-10

– Boia n° 96 (km 98,6)
Canal junto à margem direita.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada do ribeirão da Mansão e criação bovina na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, enseada e plantação de laranja na margem direita.
Construção de atracadouro de madeira na margem direita.
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– Boia n° 95
Troncos afl orados com perigo à navegação, grande bosque de mata nativa, enseada e criação 
bovina na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e plantação de laranja na 
margem direita.

– Boia n° 98 (km 100,6)
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Ibitinga.
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa grande na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda Cambaratiba, com trapiche, bosque de mata 
nativa e plantação de laranja, na margem direita.

– Boia n° 97
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e plantações de cana e laranja 
na margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação, fazenda Cambaratiba e bosque de eucalipto na 
margem direita.

– Boia n° 100 (km 102,6)
Troncos afl orados com perigo à navegação, bosque de mata nativa e plantação de cana na 
margem esquerda.
Troncos afl orados com perigo à navegação e fazenda São João, com bosque de mata nativa, 
acesso pavimentado, bairro de Cambaratiba, município de Ibitinga, na margem direita.

– Km 103,5
   Pontos de amarração (AMA-07 e AMA-08) próximos à margem direita. 

– Boia n° 102
Bosque de mata nativa e criação bovina na margem esquerda.
Fazenda Figueira, com atracadouro, vários ranchos, criação bovina e bosque de mata nativa, na 
margem direita.

Carta PR-IB

– Boias especiais amarelas nos 03 e 04 (km 104,9)
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar a eclusa de Ibitinga.

U.H.E. / Eclusa de Ibitinga (Jusante)

          – Boias nos 99 e 104 (km 105)
Início do canal dragado a 3 metros, para acesso à eclusa de Ibitinga (ver a página 89).

– Boias nos  99 a 107 e 104 a 112
Balizamento ostensivo do canal de acesso à eclusa de Ibitinga.
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PONTOS CARACTERÍSTICOS

Ponte da rodovia BR–153 (Carta PR-1) – No km 49,2 do reservatório de Nova Avanhandava, de 
concreto armado, com 6 pilares. Liga as cidades de Lins e São José do Rio Preto. O vão navegável fi ca 
entre os pilares 1 e 2 e tem uma largura de 41,8 metros. A altura da ponte no vão navegável sobre o nível 
máximo do rio (358,00 m.s.n.m.) é de 8,0 metros. O tráfego entre esta ponte e a eclusa de Promissão tem 
as restrições constantes no item TRÁFEGO, deste reservatório (ver a página 93).

Ponte BR-153 a Jusante de U.H.E. de Promissão

Rio Fartura (Carta PR-1) – Desemboca no km 6 do reservatório. Tem um canal de navegação 
com 17 km de extensão, balizado com boias cegas de boreste e bombordo, numeradas de 01 a 22, 
da foz para montante. Suas margens e terras ribeirinhas apresentam as mesmas características das do 
reservatório de Promissão. Na sua confl uência com o rio Tietê há um ponto de comunicação obrigatória 
(PCO), sinalizado por uma boia cega de boreste, onde as embarcações que se dirigem para a eclusa de 
Promissão devem estabelecer, obrigatoriamente, o primeiro contato rádio com o operador da eclusa. A 
quilometragem do rio segue a do reservatório de Promissão na confl uência, a partir do km 4, e vai até o 
km 21. Não é representado no Atlas da Hidrovia Tietê-Paraná.

Travessia de balsas (Carta PR-3) – No km 29, com atracadouros nas duas margens para a balsa 
que transporta passageiros e cargas entre os municípios de Sabino, na margem esquerda (enseada 
do córrego Seco) e Sales, na margem direita. A balsa que faz esta travessia tem capacidade para 100 
passageiros e 143 t de carga.

Ponte Gilberto Paim Pamplona (Carta PR-6) – No km 67, de concreto armado, com 41 pilares e 
2.416 metros de comprimento. Pertence à rodovia SP–333, que liga as cidades de Marília e Borborema. 
O vão navegável fi ca entre os pilares 25 e 26 e tem uma largura de 41,8 metros. A altura da ponte no vão 
navegável sobre o nível máximo do rio (384,00 m.s.n.m.) é de 8,3 metros.

Canal de acesso à eclusa de Ibitinga (Carta PR-IB) – Entre os km 105 e 106 o canal que dá 
acesso à eclusa de Ibitinga é dragado a 3 metros. No seu início, na altura das boias 99 e 104, há um 
ponto de parada obrigatória (PPO) sinalizado por duas boias especiais amarelas, a partir do qual as 
embarcações só podem prosseguir viagem em direção à eclusa com a autorização do seu operador.

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

Fora do canal balizado, ao longo de todo o reservatório há troncos afl orados próximo das margens, 
perigosos à navegação.

Entre os km 62 e 84 (cartas PR-6 e PR-7) observam-se camalotes (ilhas fl utuantes) à deriva.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente. 
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ECLUSAS 

Eclusa de Promissão (Carta PR-1) – Fica no km 0 do reservatório. Só podem passar nesta eclusa 
os comboios que tenham até as seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;

– calado de 2,50 metros; e

– altura acima da linha d’água de 7,00 metros.

As embarcações que vão passar a eclusa deverão: 

– subindo o rio, ainda no reservatório de Nova Avanhandava, comunicar-se com o operador da 
eclusa no ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 44,6, sinalizado pela boia de boreste 
n° 67, e parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 48,3 e sinalizado pelas boias especiais 
amarelas nos 03 e 04;

– descendo o rio, no reservatório de Promissão, comunicar-se com o operador da eclusa no ponto 
de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 5,2, sinalizado pela boia n° 5, e parar no ponto de 
parada obrigatória (PPO) situado no km 0,7 e sinalizado pelas boias especiais amarelas nos 01 e 02.

A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção à eclusa só poderá prosseguir 
com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO

O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Promissão e Ibitinga 
devem obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-
CFTP, e às seguintes normas adicionais. 

A passagem no trecho do canal de navegação situado a jusante da eclusa de Promissão, entre a 
eclusa e a ponte da rodovia BR–153, apresenta as seguintes restrições: 

– a profundidade mínima existente no trecho, considerando o nível da água na cota 357,70 metros, 
medido no pilar da ponte, é de 2,70 metros. Os comandantes das embarcações deverão observar a 
profundidade existente antes de iniciar a aproximação para a travessia do trecho, verifi cando-a na régua 
instalada no pilar do vão navegável; e

– quando forem observadas vazões defl uentes elevadas neste trecho, os comandantes das 
embarcações serão informados pelo operador da eclusa e as eclusagens deverão obedecer aos seguintes 
critérios:

– para uma vazão defl uente entre 1.000 e 1.200 m³/s, o comboio poderá ser eclusado inteiro, 
cabendo a decisão ao comandante;

– para uma vazão defl uente entre 1.200 e 1.400 m³/s, a eclusagem deverá ser feita apenas com uma 
chata, cabendo ao comandante a decisão; as outras chatas deverão fi car atracadas nos pontos de espera a  
montante ou a jusante, este situado após a ponte da BR–153; e 

– para uma vazão defl uente superior a 1.400 m³/s, a CESP não recomenda a eclusagem, devido às 
difi culdades operacionais.

PORTOS E TERMINAIS

Porto de areia Sobradinho (Carta PR-1) – No km 8, margem direita, município de Adolfo. 
Possui atracadouro fl utuante, 1 sugador, 1 balsa, 1 empurrador e tanque de óleo. 

Porto de areia Salione (Carta PR-2) – No km 13, margem direita, município de Adolfo. Posssui 
1 draga, 3 peneiras, 1 balsa e 3 batelões. 

Porto de areia Salione (Carta PR-2) – No km 14, margem esquerda, município de Lins. Possui 1 
sugador, 3 bicas, 1 balsa, 1 empurrador e 4 silos. 
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Porto de areia Cardil, fi lial (Carta PR-3) – No km 27, margem direita do rio Cervo, município 
de Sales. Possui 2 bicas, 4 balsas e 3 silos. 

Porto de areia Cardil, matriz (Carta PR-3) – No km 28, margem esquerda, enseada do córrego 
Seco, cidade de Sabino. Possui 2 sugadores, 3 bicas, 3 balsas, 1 balsa-rebocador e 6 silos.

Porto de areia Baraldi (Carta PR-5) – No km 60,7, margem direita da enseada do Lago das 
Garças. Possui 1 sugador, 1 balsa, 1 empurrador e 4 silos.

Porto de areia Porto Ferrão (Carta PR-6) – No km 67, margem esquerda, município de Pongaí. 
Acesso pela rodovia SP–333, km 232. Possui 2 sugadores, 1 balsa e 1 rebocador. 

CIDADES

Promissão, SP – Distante 28 km do rio Tietê, pela rodovia BR–153. População de 35.674 
habitantes (2010). Atividades na agricultura, pecuária e indústria. Dispõe de hotéis, restaurantes, bancos, 
correios e hospital. Tem ligação rodoviária com São Paulo (466 km), Lins (23 km), Araçatuba (79 km) e 
Bauru (130 km). Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 14. É feriado municipal o dia 29 
de novembro. 

Sabino, SP (Carta PR-3) – No km 28, enseada do córrego Seco. População de 5.217 habitantes 
(2010). Dispõe de 1 hotel, 2 restaurantes, banco, correios e hospital. Tem acesso rodoviário pela rodovia 
David Eid, 29 km; aéreo pelo aeroporto de Lins, 29 km; e fl uvial pela hidrovia. Ligada ao sistema 
telefônico nacional DDD, código 14. São feriados municipais os dias 20 de janeiro e 8 de dezembro. 
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RESERVATÓRIO DE IBITINGA

Atlas 2800

Cartas IB-1 a IB-9

DESCRIÇÃO

O reservatório de Ibitinga estende-se por 72 km, desde a barragem da usina hidrelétrica Ibitinga, a 
jusante, até a barragem da usina hidrelétrica Bariri, a montante. Tem um perímetro de 375 km e uma área 
de 114 km². 

Seu canal de navegação tem uma largura de 300 metros, do km 0 ao 58; de 150 metros, entre os 
km 58 e 62; de 60 metros, entre os km 62 e 70; e de 50 metros, entre os km 70 e 72. Entre os km 62,7 e 
67,5 e os km 69,8 e 71,8 é dragado a 3 metros.

As margens do canal são balizadas por boias cegas encarnadas, ímpares, de boreste (margem 
esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), numeradas de 01 a 71, de jusante para 
montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial).

As terras ribeirinhas são constituídas por uma série de pequenas elevações, em sua maioria 
atingindo uma altura de 100 metros em relação ao nível do rio, e são ocupadas por fazendas de gado 
bovino e plantações de cana, milho e algodão. Em vários trechos observam-se bosques de mata virgem 
e de eucalipto. 

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Ibitinga para o 
navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Ibitinga para a barragem da usina hidrelétrica 
Bariri.

Carta IB-1

– Km 0
Usina Hidrelétrica  Ibitinga
Eclusa de Ibitinga. 
Rodovia SP–321 passando sobre a eclusa e ligando as cidades de Iacanga, Bauru e Ibitinga.

Eclusa de Ibitinga - vista a montante

– Boia n° 01
Canal no meio do rio.
Pousada da CESP em Ibitinga, com atracadouro fl utuante; portinho da CESP, com cabo de 
força; e enseada na margem direita. Atracadouro da pousada da CESP, de madeira em T; enseada 
do córrego do Jenipapo, com torre da CESP em frente; e bosque de mata nativa da CESP na 
margem direita. 
Porto de areia Longhini II na margem esquerda (ver a página 107). 
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– Boia especial amarela n° 01 (km 0,8) 
Pontos de parada obrigatória (PPO-01 e PPO-02) para as embarcações que vão passar a eclusa 
de Ibitinga. Duas boias de espera junto à margem direita.
No km 1, margem direita, baliza indicando PPO-02 e ponto de espera fi xo (PEF-02).

– Boia n° 02 (km 2)
Canal no meio do rio.
Criação bovina na margem esquerda.
Enseada do riacho da Palmeira na margem direita.

– Boia n° 03
Canal junto à margem esquerda.
Enseada e criação bovina na margem esquerda.
Duas enseadas, a do riacho da Palmeira e a dos córregos São José e Vamicanoa, com bosque 
de mata nativa grande, plantação de cana, plantação de eucaliptos e criação bovina na margem 
direita.

– Boia n° 04 (km 4)
Vegetação rala com criação bovina na margem esquerda.
Enseada do córrego do Matãozinho, criação bovina e bosque com torre de alta tensão na margem 
direita.

– Boia n° 05
Grande bosque de mata nativa na margem esquerda.
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada do córrego São Joaquim e fazenda São Joaquim na margem direita.

– Boia n° 06 (km 6)
Canal cruzando o rio e aproximando da margem direita.
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Ibitinga.
Enseada e fazenda Nelson Prevato com área de lazer e vários atracadouros de pequeno porte, 
acesso não pavimentado a 5 km, município de Iacanga, na margem esquerda.
Fazenda Santo Antonio com criação bovina, bosque de eucaliptos e casa de cor branca, na 
margem direita.

– Boia n° 07 

– Boia n° 08 (km 8)
Canal junto à margem direita.
Enseada, fazenda com área de lazer e atracadouro em T e fazenda da Lagoa dos Patos na margem 
direita.
Enseada do córrego do Jatobá e fazenda do Jatobá na margem esquerda.
Enseada e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 09 
Enseada do córrego do Ribeirãozinho e criação bovina na margem esquerda.

– Km 10
Gasoduto Brasil – Bolívia cruzando o fundo do rio. Sinalizado por 4 boias amarelas especiais e 
balizas nas margens. É proibida a pesca e o fundeio a menos de 500 metros da tubulação.

– Boia n° 10 (km 10)
Enseada e fazenda Sobradinho na margem esquerda.
Enseada e fazenda São Bento, com criação bovina e plantação de milho, na margem direita.

DH1-VII-2 Original

96 ROTEIRO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ



– Boia n° 11
Enseada do córrego do Campo Redondo na margem esquerda.
Criação bovina e plantação de milho na margem direita.

– Boia n° 12 (km 11)
Canal junto à margem direita.

– Boia n° 13 
Fazenda da Barra do Ouro, com criação bovina e bosque de eucaliptos, na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 15
Enseada do rio Claro e fazenda Coqueir, município de Iacanga, na margem esquerda. 
Porto de areia Reghine VI (ver a página 107) e porto de areia Cristo Rei  (ver a página 107) na 
margem direita da enseada do rio Claro. 

Porto de Areia Cristo Rei

– Boia n° 14 (km 15)
Enseada da fazenda da Laranja Azeda e fazenda Baronesa na margem direita. 

– Boia n° 17 
Canal cruzando o rio, aproximando da margem esquerda.
Criação bovina na margem esquerda.
Enseada do rio Jacaré Guaçu na margem direita.

– Boia n° 16 (km 18,2)

– Boia n° 19
Canal próximo à margem esquerda.
Enseada do córrego da Lagoa, criação bovina, plantação de milho e bosque de mata nativa na 
margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 18
Início da infl exão do canal para a direita.

Carta IB-2

– Boia n° 20 (km 20,1)
Grande bosque de mata nativa na margem esquerda.
Ranchos Santa Rosa, Santo Antonio e Lagoa, acesso não pavimentado, bairro de Palmital, 
município de Ibitinga, na margem direita.
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– Km 21,0
Enseada e rancho Estância Natalia, com acesso não pavimentado, município de Iacanga, na 
margem esquerda.
Bosque de mata nativa e plantação variada na margem direita.

– Boia n° 22 (km 21,6)
Canal próximo à margem direita.
Enseada do ribeirão do Monjolinho e fazenda do Monjolinho, com criação bovina e bosque 
grande de mata nativa, na margem esquerda.
Pequeno bosque e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 21
Canal em curva à direita, no meio do rio.

– Boia n° 24 (km 24,3) 
Enseada e criação bovina na margem esquerda.
Enseada do rio Jacaré Pepira e rancho Santo Antônio, com criação bovina, bairro de Poção, 
município de Itajú, estrada não pavimentada, na margem direita.

– Boia n° 23
Canal em curva à esquerda, aproximando da margem direita.

– Boia n° 25 (km 26)
Canal junto à margem direita. 
Enseada do córrego São João, plantação de cana e antena de micro-ondas na margem esquerda.

Carta IB-3

– Boia n° 27 
Canal próximo à margem direita.
Enseada do ribeirão da Floresta, porto Rancho Fundo (ver a página 107), plantação de cana e 
antena de micro-ondas na margem esquerda.

– Boia n° 29 (km 27,7) 
Enseada do córrego Santa Clara na margem esquerda.
Enseada e fazenda Poção, com plantação variada, na margem direita.

– Boia n° 26
Canal no meio do rio, aproximando da margem esquerda.
Bairro de Marilândia, com igreja notável, na margem esquerda.
Bosque, criação bovina e plantação variada na margem direita.

Marilândia (Torre da Igreja)
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– Boia n° 31 (km 29,7) 
Canal próximo à margem esquerda.
Bairro de Marilândia, enseada do córrego dos Caetés e fazenda dos Caetés na margem esquerda. 
Enseada do córrego do Jaburu, bosque, criação bovina e plantação variada na margem direita.

– Boia n° 28 
Enseada, fazenda Guarantã e grande bosque de mata nativa na margem esquerda.
Porto Rancho Fundo, bosque e plantação variada na margem direita. 

– Boia n° 30 (km 32,3)
Canal passando para o meio do rio. 
Grande bosque de mata nativa na margem esquerda.
Enseada do córrego do Pontal e plantação variada na margem direita.
Enseada do córrego do Pau D’alho, bosque de mata nativa, plantação de milho e criação bovina 
na margem direita.

– Boia n° 32
Canal no meio do rio. 
Enseada, bosque e plantação variada na margem esquerda.
Fazenda Beira Rio, acesso não pavimentado, município de Itajú, na margem direita.

Carta IB-4

– Boia n° 33 (km 34,4)
Canal no meio do rio. 
Bosque e plantação variada na margem esquerda.
Enseada do ribeirão Boa Vista de Baixo, bosque e plantação variada na margem direita.

– Boia n° 34
Enseada e rancho com plantações de milho, cana e mamona na margem esquerda.
Enseada e plantações de milho e algodão na margem direita.

– Km 35,6
Enseada do ribeirão do Taquaruçu, fazenda do Taquaruçu e bosque de mata nativa na margem 
esquerda.
Bosque de mata nativa e plantações de milho e cana na margem direita.

– Boia n° 35
Canal no meio do rio.

– Boia n° 36 (km 37,5)
Canal aproximando da margem direita. 
Enseada, rancho Guilherme Ferraz, criação bovina e plantação de milho na margem esquerda.
Plantação de cana e vários bosques pequenos de mata nativa na margem direita.

Rancho Guilherme Ferraz

DH1-VII-2 Original

RESERVATÓRIO DE IBITINGA 99



– Boia n° 37
Canal em curva à esquerda, junto à margem direita.

– Km 39,5
Travessia de balsas (Itaju – Arealva) com atracadouros nas duas margens (ver a página 107).

      
 Travessia (Balsa Itaju / Arealva) ME    Travessia (Balsa Itaju / Arealva) MD

Antena de comunicações notável.
Porto de areia Portal e estaleiro Arealva na margem esquerda (ver a página 107). 

       
     Porto de Areia Pontal                     Estaleiro de Construção Naval Arealva

Praia de Arealva, com atracadouro em T e vários bares, na enseada do córrego do Porto, bairro do 
Vale do Sol, na margem esquerda.

Praia de Arealva

– Boia n° 39 
Canal aproximando da margem esquerda.
Rancho Alegria e rancho Ouro na margem esquerda.
Bosque de mata nativa na margem direita.
Enseada do ribeirão Saturninha na margem esquerda.
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– Boia n° 38 (km 40,7)
Plantação de milho na margem esquerda. 
Enseada do córrego Bom Retiro, plantação de milho e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 41 
Canal próximo à margem esquerda.
Bosque de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda.
Bosque de mata nativa na margem direita. 

Carta IB-5

– Boia n° 40 (km 42,8) 
Plantação de cana na margem esquerda.
Enseada do córrego do Bonsucesso, plantação de algodão e criação bovina na margem direita.

– Boia n° 43
Canal no meio do rio.

– Boia n° 42 (km 45) 
Enseada, localidade de Ribeirão Bonito e plantação de banana na margem esquerda. 
Bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita. 
  

– Boia n° 45 
Enseada, rancho e plantações de algodão, banana e milho na margem esquerda.
Plantações de algodão e cana e criação bovina na margem direita. 

– Km 47,2 
Bosque de mata nativa na margem esquerda. 
Enseada do córrego do Barreiro e terminal São José do Barreiro (ver a página 107) na margem 
direita.

Terminal de Embarque de Cana (São José do Barreiro)

– Boia n° 44
Canal no meio do rio.

– Km 48,5
Enseada do ribeirão Bonito na margem esquerda.
Chácaras Recanto do Eldorado na margem direita da enseada.
Terminal de embarque de cana da usina Diamante, acesso não pavimentado, município de 
Arealva, na margem esquerda da enseada.
Terminal de cana na margem direita do rio.
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Porto de Cana (Ribeirão Bonito)         Chácaras Recanto do Eldorado

– Boia n° 47
Enseada do ribeirão do Veado e chácara do Ribeirão do Veado na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

Carta IB-6

– Boia n° 46 (km 50,1) 
Canal próximo à margem esquerda.
Bosque de mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia n° 48 
Canal aproximando da margem direita.
Bosque de mata nativa, casas de rancho e plantação de cana na margem direita.
Grande bosque de mata nativa e criação bovina na margem direita. 

– Boia n° 49
Canal em curva à esquerda, próximo à margem direita.

– Boia n° 50 (km 52)
Enseada, bosque de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda.
Plantações de milho e cana e mata nativa na margem direita.

– Boia n° 51 
Enseada e fazenda Boa Vista, com plantação de cana, na margem esquerda.
Bosque de mata nativa e plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 53 (km 53,9) 
Enseada do córrego Água Limpa, pequeno bosque, rancho com várias casas e plantação de cana 
na margem esquerda.
Plantação de milho na margem direita.

– Boia n° 55
Canal reto próximo à margem direita.

– Boia n° 57 (km 55,8) 
Enseada do córrego do Taquaral, fazenda São João, pequeno bosque e plantação de cana na 
margem esquerda.
Plantação de milho e cana na margem direita. 
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Fazenda São João

– Boia n° 52
Canal aproximando da margem esquerda.

Carta IB-7 

– Boia n° 59
Canal próximo à margem esquerda.
Rancho com plantação de cana na margem esquerda.
Bosque de mata nativa e plantações de cana e milho na margem direita.

– Boia n° 59A 
Canal em curva suave à direita. 

– Boia n° 61 (km 58,2)
Fazenda com acesso não pavimentado, município de Bariri, na margem esquerda.

– Boia n° 56 (km 58,7) 
Rancho e plantação de cana na margem esquerda.
Sítio Nossa Senhora de Aparecida e plantações de algodão e milho na margem direita.

– Boias n°s 63 e 58
Canal em curva acentuada à direita, aproximando da margem direita.
Bosque de mata nativa e rancho na margem esquerda.
Enseada do córrego do Passinho, rancho, duas ilhas e mata nativa na margem direita.

– Boias nos 63A e 60 (km 59,8) 
Lagoa, bosque de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda.
Área pantanosa e rancho na margem direita.

– Boia n° 65
Canal em curva à esquerda, junto à margem direita.
Grande formação de camalotes na margem esquerda.

– Boia n° 62
Lagoa na margem esquerda. 
Rancho na margem direita. 
Pontos de espera, com duas boias amarelas.

– Boia n° 67 (km 62,0) 
Canal em curva acentuada à esquerda, junto à margem direita.
Camalotes à deriva.
Enseada do córrego Monte Alegre, localidade de Monte Alegre, bosque de mata nativa e ranchos 
na margem esquerda. 
Bosque de mata nativa e plantação de cana na margem direita. 
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– Boias nos 62A, 67A, 62B e 62C
Entrada do canal de Bariri

Carta IB-8

– Km 62,7 
Canal sinalizado por balizas laterais. Navegação no meio do rio.
Boca a jusante do primeiro trecho do canal de Bariri (ver a página 106).
Grande bosque de mata nativa e rancho na margem esquerda. 
Rancho na margem direita. 

– Km 62,9 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala e plantação de cana na margem esquerda. 
Rancho e bosque de mata nativa na margem direita. 

– Km 63,7 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Casas de rancho, plantação de cana e mata rala na margem esquerda. 
Grande bosque de mata nativa na margem direita.

– Km 64,3 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Mata rala na margem esquerda. 
Rancho e plantação de milho na margem direita. 

– Km 65,7 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Bariri.
Mata rala na margem esquerda. 
Entrada para ranchos e plantação de cana na margem direita. 

– Km 66,4 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala e bosque na margem esquerda. 
Atracadouro da prainha de Bariri, ranchos e vegetação rala na margem direita. 

– Km 67,3 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Linha de alta tensão de 138 kV, cruzando o rio sustentada por três torres metálicas situadas nas 
duas margens e na ilha Foz do São Bento.
Vegetação rala nas duas margens.

– Km 67,5 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio. 
Boca a montante do primeiro trecho do canal de Bariri. 
Canal velho não navegável na margem esquerda.

– Boia n° 69
Canal aproximando da margem esquerda.
Linha de alta tensão de 460 kV, cruzando o rio sustentada por duas torres metálicas situadas nas 
duas margens.
Bosque grande de mata nativa na margem esquerda.
Bosque de mata nativa na margem direita.
Pontos de espera fi xos (PEF-04 e PEF-05) na margem direita.
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Carta IB-9

– Boia n° 69A
Pontos de espera fi xos (PEF-06 e PEF-07) na margem direita.

– Boia n° 71 (km 69,1)
Canal em curva à direita, para junto da margem esquerda.
Linha de alta tensão de 460 kV, cruzando o rio sustentada por duas torres metálicas situadas nas 
duas margens.
Enseada do córrego Mumbuca, rancho de pescadores e granja na margem esquerda. 
Plantações de cana e banana e bomba d’água na margem direita. 

Foz do Córrego Mumbuca

– Boia n° 64
Entrada do segundo trecho do canal de Bariri.

– Km 69,9
Canal sinalizado por balizas laterais. Canal no meio do rio.
Boca a jusante do segundo trecho do canal de Bariri.
Rancho de pescadores na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Km 70,7 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.

– Km 70,9 (baliza na margem esquerda)
Sinal de parada obrigatória (P).
Ponto de parada obrigatória (PPO-02) para as embarcações que vão passar a eclusa de Bariri.
Pequeno bosque e plantação de cana na margem esquerda.
Vegetação rala nativa na margem direita.

– Km 71,7 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Boca a montante do segundo trecho do canal de Bariri.

Carta BA-1

– Km 73,0

Usina hidrelétrica e eclusa de Bariri.
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PONTOS CARACTERÍSTICOS

Travessia de balsas (Carta IB-4) – No km 39,5, com atracadouros nas duas margens para a balsa 
que transporta passageiros e cargas entre os municípios de Arealva, na margem esquerda, e Itaju, na 
margem direita. A balsa que faz esta travessia tem capacidade para 50 passageiros e 97 t de carga.

Canal de Bariri (Cartas IB-8 e IB-9) – Entre os km 62,7 e 67,5 e os km 69,8 e 71,8 o canal de 
navegação é dragado a 3 metros. No primeiro trecho, corre entre a margem direita do reservatório e a 
ilha Foz do São Bento; no segundo trecho corre entre a margem esquerda do reservatório e a ilha Foz do 
Mumbuco. Os dois trechos são sinalizados com balizas de margem, com placas de ações a empreender 
e quilometragem. As margens do canal de Bariri são protegidas por gabiões cobertos por manto de 
cimento. 

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

Na altura do km 62 (Carta IB-7) observam-se camalotes (ilhas fl utuantes) à deriva.

FUNDEADOUROS 

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS

Eclusa de Ibitinga (Carta IB-1) – Fica no km 0 do reservatório. Só podem passar esta eclusa os 
comboios que tenham até as seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;

– calado de 2,50 metros; e

– altura acima da linha d’água de 7,00 metros.

Eclusa de Ibitinga - vista a montante

As embarcações que vão passar a eclusa deverão:

– subindo o rio, ainda no reservatório de Promissão, comunicar-se com o operador da eclusa no 
ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 100,6, sinalizado pela boia de bombordo n° 98, 
e parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 104,9 e sinalizado pelas boias especiais 
amarelas nos 03 e 04 (PR-10); 

– descendo o rio, no reservatório de Ibitinga, comunicar-se com o operador da eclusa no ponto 
de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 6, sinalizado pela boia de bombordo n° 06, e parar 
no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 0,8 e sinalizado pelas boias especiais amarelas nos 
01 e 02. 
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A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção à eclusa só poderá prosseguir 
com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO

O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Ibitinga e Bariri devem 
obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para este reservatório.

PORTOS E TERMINAIS

Porto de Areia Longhini II (Carta IB-1) – No km 1, margem esquerda, município de Iacanga. 
Possui 2 sugadores, 8 silos, 1 balsa e 1 empurrador. Tem acesso rodoviário pavimentado. 

Porto de Areia Cristo Rei (Carta IB-1) – No km 13,3, margem direita da enseada do rio Claro. 
Possui 3 silos, 1 empurrador e 1 balsa. 

Porto de Areia Reghine VI (Carta IB-1) – No km 13,3, margem direita da enseada do rio Claro. 
Possui 8 silos, 2 empurradores e 3 balsas.

Porto Rancho Fundo (Carta IB-3) – No km 27, margem esquerda. Pertence à Usina Diamante 
e destina-se ao embarque de cana. Possui 1 guincho de 12t. Acesso não pavimentado ao município de 
Iacanga.

Porto de Areia Portal (Carta IB-4) – No km 39,5, margem esquerda. Possui 2 dragas, 1 carregador, 
8 silos, 1 balsa, 1 empurrador e 1 ofi cina de manutenção. Acesso não pavimentado. 

Estaleiro Arealva (Carta IB-4) – No km 39,5, margem esquerda. Pertence à Arealva Ltda. 
Constrói embarcações de alumínio, aço e madeira. Tem 1 carregadeira de puxa de 50t e 1 redutor de 
puxa de 300t. 

Terminal São José do Barreiro (Carta IB-5) – No km 47,2, margem direita, município de 
Bariri. Especializado no embarque de cana. Tem 1 guindaste de 15t e 1 balança para 30t. Acesso não 
pavimentado.

CIDADES

Ibitinga, SP – População de 53.158 habitantes (2010). Atividades de agricultura, pecuária, 
avicultura, indústria e comércio. Terminal de calcáreo. Terminal turístico, com passeios de barco pelo 
rio Tietê e passagem pela eclusa de Ibitinga. Dispõe de hotéis, restaurantes, banco, correios e hospital. 
Tem ligações pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Washington Luiz e Deputado Victor Maída. 
Distante 360 km de São Paulo, 86 km de Bauru e 77 km de Araraquara. Há um campo de pouso com 
1.220 metros de pista de asfalto. Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 16. São feriados 
municipais os dias 4 de julho e 6 de agosto.

Iacanga, SP – População de 10.013 habitantes (2010). Atividades de agricultura e pecuária. São 
pontos turísticos o balneário Quilombo, com águas alcalino-radioativas, as praias das Mangueiras e das 
Palmeiras e a usina hidrelétrica Ibitinga. Dispõe de hotel, restaurantes, bancos, correios e hospital. Tem 
ligações pelas rodovias SP–321 e SP–331. Distante 398 km de São Paulo, 115 km de Araraquara e 39 
km de Ibitinga. Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 14. São feriados municipais os dias 
15 de abril e 24 de junho.
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RESERVATÓRIO DE BARIRI

Atlas 2800

Cartas BA-1 a BA-11

DESCRIÇÃO

O reservatório de Bariri estende-se por 60 km, desde a barragem da usina hidrelétrica Bariri, a 
jusante, até a barragem da usina hidrelétrica Barra Bonita, a montante. Tem um perímetro de 203 
km e uma área de 63 km².

A largura média do seu canal de navegação é de 100 metros, com uma largura mínima de 41,00 
metros.

As margens do canal de navegação são balizadas por boias cegas encarnadas, ímpares, de boreste 
(margem esquerda) e verdes, pares, de bombordo (margem direita), até o km 41,6, numeradas de 1 a 
47, de jusante para montante (Direção Convencional do Balizamento Fluvial). A partir do km 41,6 o 
balizamento é constituído de balizas de margem com sinais de ações a empreender, havendo apenas oito 
boias de bombordo, nos 34A, 34B, 34C, 36, 38, 38A, 40 e 42 e três boias de boreste, nos 47A, 49 e 51 nos 
km 54,3, 58,2 e 58,4, respectivamente.

As terras ribeirinhas são formadas por uma série de pequenas elevações, que podem atingir a 
altura de 100 metros sobre o nível do rio, e são ocupadas por plantações de cana, na sua maioria, 
havendo também plantações de milho e bosques de eucalipto e mata nativa.

Neste trecho também há inúmeras localidades ribeirinhas com condomínios, loteamentos e clubes 
esportivos nas margens do rio.

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Bariri para o 
navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Bariri para a barragem da usina hidrelétrica 
Barra Bonita.

Carta BA-1

– Km 0 
Usina hidrelétrica Bariri.
Eclusa de Bariri, com a rodovia SP–261, que liga Bariri e Boracéia, passando por cima da 
eclusa.

Eclusa de Bariri Eixo a Jusante

– Boia n° 02
Atracadouro da CESP, com carreira, na margem direita.
Torre de microondas da CESP (ponto notável) na margem esquerda.
Plantações de cana e eucalipto nas duas margens.

DH1-VII-2 Original



– Boias especiais amarelas nos 01, 02 e 02A (km 1)
Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar a eclusa de Bariri, 
sinalizado por duas boias amarelas especiais.

– Boia n° 04 (km 2)
Enseada do córrego do Bariri Grande, fazenda São Miguel e porto São Miguel (ver a página 
124) na margem esquerda.

Porto São Miguel

– Boia n° 01
Canal junto à margem esquerda.

– Boia n° 06 (km 4)
Canal com acentuada curva à direita, junto à margem esquerda.

– Boia de bifurcação de canal, canal preferencial a boreste, n° 08A (km 5)
Foz do rio Jaú na margem direita (ver a página 122).
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Bariri.
Bifurcação dos canais dos rios Tietê e Jaú.

– Boia n° 2J 
Foz do rio Jaú

Carta BA-2

– Km 9 do rio Jaú
Terminal de cana Marambaia na margem direita (ver a página 124).

Porto Marambaia

– Boia n° 08 do reservatório (km 6)
Canal próximo à margem direita.
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– Boia n° 03
Canal próximo a margem direita.

– Boia n° 10 (km 8)
Canal passando para próximo da margem esquerda.

– Km 9 
Duas caixas-d’água notáveis, nas cores verde e azul a jusante da cidade de Itapuí, na margem 
direita.

– Km 9,5
Torre de comunicações na margem direita.

– Boia n° 12 (km 9,8)
Canal junto à margem esquerda.
Placa na margem esquerda de mudança de margem.
Travessia de balsas (ver a página 122).
Praia pública de Itapuí, gramada, na margem direita.
Atracadouro em T, de madeira, próximo da praia, usado como ponto de pesca, e Clube da 
Associação Atlética de Itapuí na margem direita.
Pequenos bosques de mata nativa a montante do atracadouro.

– Km 10
Canal passando para a margem direita.

Carta BA-3

– Boia n° 14

– Boia n° 05

– Km 11,8
Canal junto à margem direita.

– Km 11,9 (baliza na margem direita)
Canal passando para a margem esquerda.

– Boia n° 07 (km 12,3)
Canal em curva acentuada à esquerda, no meio do rio.
Enseada do córrego do Matão, com as localidades de Matão de Baixo e Matão de Cima, na 
margem esquerda.

– Boia n° 09
Enseada de Anhumas, com a localidade de Anhumas e capela de São Pedro, na margem esquerda.
Condomínio Santa Maria na margem direita.

– Boia n° 16

– Boia n° 11 (km 14,8)
Foz do rio Bauru, afl uente da margem esquerda do rio Tietê.
Divisão político-geográfi ca entre as cidades de Boracéia e Pederneiras.
Bosque de mata natural nas margens esquerdas dos rios Bauru e Tietê.
Condomínio Lago dos Paturis na margem direita do rio Bauru e esquerda do rio Tietê.
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– Km 16,9 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Grande bosque nativo a montante do loteamento Lago dos Paturis, na margem esquerda.

Condomínio Lago dos Paturis

– Km 18 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Bosque de mata natural, com plantação de cana ao redor, na margem direita.

Carta BA-4

– Boia nº 13
Grande plantação de cana nas duas margens.

– Boia n° 18 (km 20)
Canal aproximando da margem direita.

– Boia n° 15
Canal em curva à esquerda, junto à margem direita.

– Km 21,3 (baliza na margem direita)
Canal passando para a margem esquerda.

– Boia nº 20 (km 22) (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio, com acentuada curva à direita.
Sede Náutica do Bauru Tênis Clube (BTC) na margem esquerda (ver a página 123).

Bauru Tênis Clube

– Boia n° 22
Canal no meio do rio.
Condomínio Náutico Santa Helena, dos associados do BTC, na margem esquerda.
Enseada do córrego do Campinho e várias chácaras na margem direita.
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Condomínio Náutico Sta. Helena

– Km 23,5
Ponto de espera com duas boias.

– Boia n° 17
Canal em curva à esquerda.
Várias chácaras na margem direita.

– Boia n° 24
Enseada do córrego Santana na margem esquerda.
Várias chácaras na margem direita.

Chácaras Km 24

– Boias nos 17A e 24A
Canal com largura reduzida, para passar a ponte da rodovia SP–225.
Clube “Termas do Tietê”, a jusante da ponte da rodovia SP–225, na margem esquerda.

– Km 25,2
Ponte da rodovia SP–225 (ver a página 123).
Restaurantes e peixarias a jusante da ponte.
Estaleiro Centro–Oeste na margem esquerda (ver a página 124).
Porto de areia Tratex a jusante do estaleiro.

  

       
     Ponte SP-225     Porto de Areia Tratex
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– Boias nos 17B e 24B
Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas situadas nas margens.
Canal alargado.

Carta BA-5

– Boia n° 26 (km 26)
Canal aproximando da margem direita.
Fábrica de fermento Pederneiras na margem esquerda (ver a página 123).

– Boia n° 19
Associação Desportiva de Mirassol, usina São José – fábrica de açúcar Doçura, grande quiosque 
e enseada do ribeirão Pederneiras na margem esquerda.

Associação Desportiva de Mirassol

– Boia n° 28 (km 28)
Canal próximo à margem direita.
Estaleiro Torque (ver a página 124), caixa-d’água notável próxima do estaleiro Torque, futuro 
estaleiro da Indústria Metalúrgica Mazieiro e antena parabólica na margem esquerda.
Enseada e condomínio Pedra Branca na margem direita.

Estaleiro e Terminal Intermodal Torque

– Boia n° 21
Enseada na margem direita.

– Boia n° 30 (km 30)
Canal com largura reduzida, para passar a ponte ferroviária.
Terminal Intermodal de Pederneiras na margem direita (ver a página 124).

– Boias nos 21A e 30A
Antigos pilares da ponte rodoviária destruída.

– Boias nos 21B e 30B
Canal com largura reduzida.
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– Km 30,6
Ponte ferroviária Ayrosa Galvão (ver a página 123). 

Ponte Ferroviária Ayrosa Galvão

– Km 30,7
Balizas com sinal de canal no meio do rio e quilometragem, nas duas bordas do canal.
Antigos pilares da ponte ferroviária destruída. 
Canal alargado.

– Boia n° 23
Grande enseada na margem esquerda.
Enseada, com a usina de açúcar e álcool Diamante, na margem direita (ver a página 124).

Usina Diamante

– Boia n° 25
Canal próximo à margem direita.
Torre de alta tensão e bomba d’água da usina Diamante na margem direita.

Carta BA-6

– Boia n° 27
Plantação de cana e pequenos bosques de mata nativa na margem direita.

– Boia n° 29
Canal reduzindo a largura.

– Boia n° 31
Canal junto à margem direita.
Pequenos bosques de mata nativa e plantação de cana na margem esquerda. Loteamento Parque 
Frei Galvão, com vários ranchos, e Clube Frei Galvão (quadra de vôlei, campo de futebol, 
quiosques, piscinas naturais e quiosque com churrasqueiras) na margem direita.
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Loteamento Frei Galvão

– Km 35
Fundo variável, trafegar com cuidado.
Loteamento Frei Galvão na margem direita.

– Boia n° 33 (km 35,7)
Enseada do córrego dos Macacos, com quatro ranchos no interior do bosque natural, na margem 
esquerda.
Loteamento Frei Galvão na margem direita.

– Boia n° 35
Canal em curva à direita.

– Boia n° 37 (km 37,2)
Porto de areia São Luiz na margem esquerda (ver a página 124).

– Km 37,7 (baliza na margem direita do canal)
Canal no meio do rio.
Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por torre metálica com pilares dentro da água.

– Boia n° 39
Canal aproximando da margem direita.
Bosque na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boias nos 41 e 32
Canal junto à margem direita, em curva à direita.
Plantação de cana na margem esquerda.
Ranchos na margem direita.

– Boia n° 43
Canal em curva à direita, reduzindo ainda mais a largura.
Enseada do córrego do Palmital e ranchos na margem direita.

– Boias nos 45 e 34
Plantação de cana nas duas margens.
Rancho na margem direita.

– Km 40,7 (baliza na ponta de jusante da ilha da margem direita)
Canal junto à margem direita, com a menor largura do trecho.
Área de retirada de argila.
Lagoa marginal.
Plantação de cana na margem esquerda.
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– Boia nº 47 (km 41,6)
Canal aumentando a largura.
Rancho Pouso Alegre, pequenos ranchos e localidade de Pouso Alegre de Cima na margem 
esquerda.
Área de extração de argila e indústria de cerâmica na margem esquerda.

Carta BA-7

– Km 42,4 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Camalotes à deriva.
Porto de areia Damasceno na margem esquerda (ver a página 124).
Rancho no meio de bosque natural na margem direita.
Plantação de cana nas duas margens.

Porto de Areia Damasceno

– Km 43,3 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio, com acentuada curva à esquerda.
Camalotes à deriva.
Área de extração de argila (lagoa marginal) nas duas margens.

– Km 44,1 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Área de extração de argila nas duas margens.
Bosque de mata natural na margem esquerda.
Mata nativa na margem direita.

Carta BA-8

– Km 45,0 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Camalotes à deriva.
Área de extração de argila. 
Mata nativa nas duas margens.
Plantação de cana na margem direita.

– Km 45,6 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Mata nativa na margem esquerda.

– Km 47,1 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Plantação de cana nas duas margens.
Mata nativa na margem esquerda.
Terminal de extração de argila
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– Km 48,2 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Plantação de cana na margem esquerda.
Rancho Piataraca com quiosque, cabine de guarda, lancha, plantação de eucalipto, pista de 
ultra-leve e helicóptero, lancha grande, água canalizada e  energia elétrica, na margem direita.

Rancho Piataraca

Carta BA-9

– Km 48,5
Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas situadas nas margens.
Plantação de eucalipto na margem direita.

– Km 48,8 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Extração de argila.

– Km 49,6 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Fazenda Santa América, histórica, construída em 1691, bairro de Jucum, acesso pelo município 
de Macatuba, na margem esquerda.

Fazenda Sta. América

– Km 50,1 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Plantação de cana na margem esquerda.
Pequeno bosque com rancho na margem direita.

– Km 50,6 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Rancho São Pedro na margem esquerda.

– Km 51,0 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Casarão do rancho São Pedro, ponto notável, na margem esquerda.
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Carta BA-10

– Km 52,7 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Fábrica de cerâmica Tupi e Corrêa, com chaminé notável, rancho e caixa-d’água, na margem 
esquerda.
Rancho com bosque e plantação de cana na margem direita.

– Km 53,1 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Caixa-d’água de hotel e plantação de cana na margem esquerda.
Rancho e plantação de milho na margem direita.

– Boia n° 34A

– Boia n° 34B
Canal no meio do rio.
Estaleiro Vale do Tietê na margem direita (ver a página 124).
Torre da cerâmica Ponte Alta (chaminé), a montante do estaleiro, na margem direita.
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Barra Bonita.

Estaleiro Vale do Tietê

– Boia n° 47A

– Boia n° 34C 
Canal no meio do rio.
Rancho Toca do Gambá e caixa-d’água do Serviço de Água e Esgoto da Prefeitura de Igaraçu 
do Tietê, a montante do rancho Toca do Gambá, na margem esquerda.
Parque de cerâmica da cidade de Barra Bonita na margem direita.

Rancho Toca do Gambá
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Carta BA-11

– Boia n° 36
Rancho com matadouro na margem direita.

– Km 55,9 (baliza no extremo de jusante da ilha Rancho Alegre)
Canal no meio do rio.
Boca de jusante do canal Igaraçu do Tietê, dragado a 3 metros, entre a ilha Rancho Alegre e a 
margem esquerda.
Igreja São José na margem direita.
Torre de telefonia e prédio na ilha Rancho Alegre.
Periferia da cidade de Barra Bonita, com restaurante e hotel Beira Rio, ponte Campos Salles, 
praça de artesanato e churrascaria Bambu, na margem direita.

Ponte Metálica Campos Salles

– Km 56,4
Ponte do canal Igaraçu do Tietê (ver a página 123).

– Km 56,6
Terminal turístico na margem direita (ver a página 125).
Porto de areia na ilha Rancho Alegre.

Terminal de Turismo San Diego

– Km 56,8 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Boca de montante do canal Igaraçu do Tietê.
Cerâmica Santa Cruz, bairro Vila Nossa Senhora de Aparecida e caixa- d’água na margem 
esquerda.
Marina da Barra na margem direita (ver a página 125).
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná na cidade de Barra Bonita.
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Cerâmica Sta. Cruz           Marina de Barra Bonita

Patromoria da CFTP - Barra Bonita

– Boia n° 38
Canal em curva suave à direita.

– Boia n° 38A

– Km 57,5
Bairro das Orquídeas e fábrica de cerâmica Irmãos Aielos na margem direita.

– Km 57,7 (baliza na ilhota da lagoa marginal da margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Lagoa marginal (extração de argila) na margem esquerda.
Cerâmica Santa Isabel na margem direita.

– Km 58,2 
Canal passando para junto da margem direita.
Ponte do Açúcar (SP–255) (ver a página 123).

– Km 58,7
   Sinal de parada obrigatória (P).

Ponto de parada obrigatória (PPO) para as embarcações que vão passar a eclusa de Barra Bonita.
   Pontos de espera fi xos (PEF-07 e PEF-08) na margem direita. 

Ponte do Açúcar - SP-255
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– Km 59,0 (baliza na margem direita)
Canal passando para a margem esquerda.
Praia de Igaraçu, restaurante Canoa Grande e fábrica de cerâmica na margem esquerda.
Hotel de campo Estância Barra Bonita na margem direita.

  

       
    Praia Igaraçu do Tietê     Restaurante Canoa Grande

Carta BB-1

– Km 59,5
Canal junto à margem direita.
Acesso à eclusa de Barra Bonita.

– Km 60
Usina hidrelétrica Barra Bonita.
Eclusa de Barra Bonita (ver a página 144).
Administração da hidrovia Tietê-Paraná.

Eclusa de Barra Bonita

PONTOS CARACTERÍSTICOS

Rio Jaú (Cartas BA-1 e BA-2) – Desemboca no km 5 do reservatório. Tem um canal de navegação 
de 4 km, no meio do rio, com balizamento misto de boias laterais e balizas de margem, terminando na 
ponte que cruza o rio ligando as cidades de Itapuí e Bariri. Esta ponte tem 6 pilares, sem vão navegável. 
Na margem direita do km 9 fi ca o terminal de cana Marambaia. Na confl uência do rio Jaú com o rio Tietê 
há um ponto de comunicação obrigatória (PPO), sinalizado por uma boia cega de bifurcação de canal, 
com o canal preferencial a boreste, onde as embarcações que se dirigem para a eclusa de Bariri devem 
estabelecer, obrigatoriamente, o primeiro contato com o operador da eclusa. A quilometragem do rio Jaú 
segue a do reservatório de Bariri na confl uência, a partir do km 4, e vai até o km 9.

Travessia de balsas (Carta BA-2) – No km 9,8, com atracadouros nas duas margens, para as 
duas balsas que transportam veículos de passeio entre as cidades de Boracéia, na margem esquerda, e 
Itapuí, na margem direita. As balsas têm capacidade para 8 veículos de passeio e atravessam o rio com 
intervalos de meia hora, durante o dia, e de uma hora, entre 2100 horas e 0600 horas. A travessia dura 
5 minutos.
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Sede náutica do Bauru Tênis Clube - BTC (Carta BA-4) – No km 22,2, margem esquerda, com 
7 atracadouros para barcos de esporte e recreio. 

Ponte da rodovia SP–225 (Carta BA-4) – No km 25,2, de concreto armado, ligando as cidades de 
Bauru e Jaú. O vão navegável fi ca entre os pilares 14 e 15 e tem uma largura de 41 metros. A altura da 
ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (427,50 m.s.n.m.) é de 7,4metros. O balizamento 
do canal do vão navegável é feito por duas boias de boreste e bombordo a jusante (17A e 24A) e duas a 
montante (17B e 24B) da ponte.

Fábrica de fermento Pederneiras (Carta BA-5) – No km 26, margem esquerda, onde se destacam 
1 caixa-d’água, com 26 metros de altura e capacidade para 476 m³ de água, e 4 tanques de melaço, com 10 
metros de altura e capacidade para 145.000 t. 

Ponte ferroviária Ayrosa Galvão (Carta BA-5) – No km 30,6, com linha férrea dos trens da 
FEPASA. Seu vão navegável fi ca entre os pilares 14 e 15 e tem uma largura de 42 metros. A altura da 
ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (427,50 m.s.n.m.) é de 7,20 metros. O balizamento 
do canal do vão navegável é feito por 4 boias de boreste e bombordo a jusante (21A, 21B, 30A e 30B) e 
2 balizas de margem a montante da ponte.

Ponte do canal Igaraçu do Tietê (Carta BA-11) – No km 56,4, de concreto armado, liga as cidades 
de Igaraçu do Tietê e Barra Bonita. O vão navegável fi ca entre os pilares 2 e 3 e tem uma largura de 26 
metros. A altura da ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (427,50 m.s.n.m.) é de 8,2 metros. 
O canal Igaraçu do Tietê é dragado a 3 metros e fi ca entre os km 55,9 e 56,8.

Ponte do Açúcar (SP–255) (Carta BA-11) – No km 58, 2, de concreto armado, liga as cidades de 
São Manoel e Jaú. O vão navegável fi ca entre os pilares 7 e 8 e tem uma largura de 45 metros. A altura 
da ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (427,50 m.s.n.m.) é de 12,38 metros.

PERIGOS
Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

Entre os km 30 e 30,7 há pilares destruídos de pontes ferroviária e rodoviária, submersos, 
perigosos à navegação.

Na altura do km 35,0 o fundo do rio sofre alterações, devendo haver atenção.

Entre os km 41 e 47 observam-se camalotes (ilhas fl utuantes) à deriva.

FUNDEADOUROS
Não há áreas específi cas para fundeio. 

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente.

ECLUSAS
Eclusa de Bariri (Carta BA-1) – Fica no km 0 do reservatório. Só podem passar esta eclusa os 

comboios que tenham até as seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;

– calado de 2,50 metros; e

– altura acima da linha d’água de 7,00 metros.

As embarcações que vão passar a eclusa deverão:

– subindo o rio, ainda no reservatório de Ibitinga, comunicar-se com o operador da eclusa no 
ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 65,7, sinalizado por baliza na margem direita, 
e parar no ponto de parada obrigatória (PPO) situado no km 70,9 e sinalizado por baliza na margem 
esquerda;
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– descendo o rio, no reservatório de Bariri, comunicar-se com o operador da eclusa no ponto de 
comunicação obrigatória (PCO) situado no km 5, sinalizado pela boia de bifurcação de canal, com o canal 
preferencial a boreste, n° 8A, e parar nos pontos de parada obrigatória (PPO-01 e PPO-02) situado no km 1 
e sinalizado pelas boias especiais amarelas. Três pontos de espera (PE-01, PE-02 e PE-03) na margem 
direita do canal.

A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção à eclusa só poderá prosseguir 
com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO
O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem nas eclusas de Bariri e Barra Bonita 

devem obedecer às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-
CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para o reservatório de Bariri.
PORTOS E TERMINAIS

Porto São Miguel (Carta BA-1) – No km 2, margem esquerda, enseada do córrego do Bariri 
Grande, município de Boracéia. Destina-se ao embarque de cana. Possui 1 pau de carga para 20 t. 
Acesso pela rodovia municipal de Boracéia.

Terminal de cana Marambaia (Carta BA-2) – No km 9 do rio Jaú, margem direita. Possui 1 pau 
de carga para 20t.

Estaleiro Centro–Oeste (Carta BA-4) – No km 25,2, margem esquerda, distrito de Pederneiras. 
Pertence à Companhia de Navegação Meca. Destina-se ao reparo de embarcações. Dá assistência 
técnica a reversores ZF e motores estacionários Scania. Possui água canalizada com mangueira de 2,5 
pol, energia elétrica de 380 V, 3 tanques de gasolina para 15.000 l cada e equipamento rádio em VHF. 

Estaleiro Torque S.A. (Carta BA-5) – No km 28, margem esquerda, fazenda de Boa Viagem, 
cidade de Pederneiras. Dispõe de água (poço artesiano), energia elétrica, óleo diesel e gêneros. Constrói 
chatas e empurradores. Possui carreira de lançamento.

Terminal Intermodal de Pederneiras (Carta BA-5) – No km 30, margem esquerda, cidade de 
Pederneiras. É o principal terminal da hidrovia, integrando-a aos sistemas ferroviário e rodoviário do 
estado de São Paulo. Pertence à Comercial Quintella, Comércio e Exportação. Destina-se à movimentação 
de soja, farelo de soja, milho e outras cargas. Dispõe de 4 empurradores; 16 chatas graneleiras, com 
capacidade para 1.200 t; 2 elevadores, com 40 metros de altura, para 600 t/h; correia transportadora, 
para 400 t/h; 2 silos com 30 metros de altura, para 6.000 t cada; 1 armazém para 6.000 t; 1 caixa 
expedidora de 500 t; 1 balança de fl uxo de 5 t; e 1 balança ferroviária para 120 t. A carga é movimentada 
em vagões por 7 locomotivas para 1.500 t, através de 3 ramais ferroviários. Há disponibilidade de água 
(poço artesiano), com mangueira de 2,5 pol; energia elétrica de 380 V para equipamentos e 220 V para 
iluminação; óleos diesel e lubrifi cante; e gêneros. Tem comunicação ferroviária com o porto de Santos 
e rodoviária, não pavimentada, com a rodovia Lençóis Paulistas–Pederneiras. Há também um heliporto. 

Usina de açúcar e álcool Diamante (Carta BA-5) – No km 31,5, margem direita, município de 
Jaú, distrito de Pederneiras. Movimenta cana de açúcar para a usina. Destaca-se na usina a torre de uma 
chaminé, com 75 metros de altura. Possui atracadouros de toras de madeira; 8 tanques de álcool; ponte 
rolante para 20 t; e carreira para 100 t. Tem água canalizada potável; energia elétrica em 380 V e 220 V; 
óleo diesel; e gêneros. Acessos por ferrovia e rodovia. 

Porto de areia São Luiz (Carta BA-6) – No km 37,2, margem esquerda. Extração de areia. Possui 1 
balsa para 60 t, 1 empurrador e equipamento de sucção. Há comunicação com a localidade de Pouso Alegre 
de Cima.

Porto de areia Damasceno (Carta BA-7) – No km 42,4, margem esquerda. Tem 2 balsas de 200 
m³ e 180 m³ e 1 empurrador .

Estaleiro Vale do Tietê (Carta BA-10) – No km 53,9, margem direita. Constrói e repara lanchas. 
Tem 1 carreira com 150 metros de comprimento e capacidade para 600 t; e 1 galpão de 430 m³ , com 
ofi cina central. Dispõe de água (poço natural) e energia elétrica de 110 V e 220 V. Acesso pela estrada 
municipal BRB–040. 
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Terminal turístico de Barra Bonita (Carta BA-11) – No km 56,6, margem direita, cidade de 
Barra Bonita. Possui 3 embarcações: São Rafael, para 450 pessoas; São Diego, para 400 pessoas; e 
Cidade Barra Bonita, para 300 pessoas, que transportam em média 2.000 turistas por dia, em passeios 
pelo rio Tietê.

Marina da Barra (Carta BA-11) – No km 56,8, margem direita, cidade de Barra Bonita. Ocupa 
uma área de 1.900 m², com píer fl utuante, galpão de 900m², garagem de barco seca e fl utuante, lanchonete, 
reboque de barco com veículo de tração nas 4 rodas, reservatório para 2.000 l de água com mangueira de 
¾ pol e energia elétrica de 220 V.

Praia de Igaraçu – Na margem esquerda. Possui nas proximidades um cordão de boias 
demarcatórias, restringindo a área aos banhistas e proibindo o acesso de embarcações.

CIDADES

Bariri, SP – População de 31.593 habitantes (2010). Atividades de agricultura e pecuária. Tem 
ancoradouro no rio Tietê, para excursões pelo rio. São pontos turísticos a igreja Matriz e o lago municipal 
artifi cial. Dispõe de hotel, pousada, restaurantes, bancos, correios e hospitais. Acesso pela rodovia 
SP–304. Distante 320 km de São Paulo, 34 km de Jaú e 70 km de Bauru. Há aeroporto. Ligada ao 
sistema telefônico nacional DDD, código 14. São feriados municipais os dias 16 de junho (aniversário 
do município) e 15 de setembro (dia da padroeira do município).

Itapuí, SP – População de 12.173 habitantes (2010). Atividades de agricultura e pecuária. São 
pontos turísticos a praia e o camping, nas margens do rio Tietê. Dispõe de hotéis, restaurantes, bancos, 
correios e hospital. Acesso pela rodovia SP–255. São feriados municipais os dias 13 de junho e 11 de 
setembro.

Jaú, SP – População de 131.040 habitantes (2010). Atividades de agricultura e indústria. São 
pontos turísticos, entre outros: Museu de Jaú, Igreja Matriz de Bocaina; Praça da República, Praça 
Municipal e Estádio Zezinho Magalhães. Dispõe de hotéis, restaurantes, bancos, correios e hospital. 
Acesso pelas rodovias SP–225, SP–255 e SP–304. Distante 299 km de São Paulo, 70 km de Araraquara, 
65 km de Bauru, 34 km de Bariri e 25 km de Barra Bonita. Há um campo de pouso particular na fazenda 
Morro Vermelho. Ligada ao sistema telefônico nacional DDD, código 14. É feriado municipal o dia 15 
de agosto.

Barra Bonita, SP (Carta BA-11) – Na margem direita do rio Tietê. População de 35.246 
habitantes (2010). Atividades de agricultura, indústria e turismo. São atrações e pontos turísticos: Praça 
do Artesanato, teleférico, Museu Histórico, passeio de barco pelo rio Tietê com passagem pela eclusa 
de Barra Bonita, estação de piscicultura da CESP, minicidade da criança, marina da Barra e praia de 
Igaraçu. Dispõe de hotéis, restaurantes, bancos, correios e hospital. Um dos hotéis é confortável, junto 
à hidrelétrica, com boa infra-estrutura hoteleira. Acesso pelas rodovias SP–225 e SP–255. Distante 310 
km de São Paulo, 80 km de Bauru, 30 km de São Manoel e 25 km de Jaú. Ligada ao sistema telefônico 
nacional DDD, código 14. É feriado municipal o dia 19 de março. Em Barra Bonita fi ca a sede da 
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, na Avenida Pedro Ometto, 804.
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RESERVATÓRIO DE BARRA BONITA

Atlas 2800

Cartas BB-1 a BB-15

DESCRIÇÃO

O reservatório de Barra Bonita estende-se por 122,2 km, desde a barragem da usina hidrelétrica 
Barra Bonita, a jusante, até a ponte Anhumas, que liga as cidades de Conchas e Piracicaba, a montante. 
Tem um perímetro de 788 km e uma área de 310 km2.

Seu canal de navegação tem uma largura variável de 100 metros a 50 metros, com as margens 
balizadas por boias cegas encarnadas, ímpares, de boreste (margem esquerda) e pares, verdes, de 
bombordo (margem direita), numeradas de 01 a 75B, de jusante para montante (Direção Convencional 
do Balizamento Fluvial), até o km 87,9. Neste trecho, o balizamento é complementado por balizas fi xas 
nas margens do rio, com sinais gráfi cos de ações a empreender e placas de quilometragem. A partir do 
km 87,9 a sinalização do canal e constituída somente por balizas fi xas, havendo apenas uma boia de 
bombordo, n° 62, no km 98,6.

As terras ribeirinhas são formadas por uma série de pequenas elevações, que podem atingir a 
altura de 100 metros acima do nível do rio, e ocupadas por plantações de cana, fazendas de gado e mata 
ou vegetação.

Em alguns trechos as margens do rio são constituídas de barrancos e em outros são pantanosas.

As informações seguintes referem-se à descrição sequencial do reservatório de Barra Bonita para o 
navegante que trafegue da barragem da usina hidrelétrica Barra Bonita para a ponte Anhumas, limite leste 
da hidrovia.

Carta BB-1

– Km 0
Usina Hidrelétrica Barra Bonita.
Eclusa de Barra Bonita.
Rota recomendada para comboios tipo Tietê.

Eclusa de Barra Bonita - a montante

– Boia n° 02

– Boias amarelas especiais nos 01 e 02 (km 0,5)
Pontos de parada obrigatória (PPO-01 e PPO-02)  para as embarcações que vão passar a eclusa 
de Barra Bonita.
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– Km 1
   Canal aproximando da mergem esquerda
   Pontos de espera (PE-01 e PE-02) junto à margem esquerda e pontos de espera fi xos (PEF-05 

e PEF-06) na margem direita. 

– Km 1,7 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Bosque e plantação na margem esquerda.
Rancho e plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 02A

– Km 2,7 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Bosque e plantação de cana na margem esquerda.
Rancho na margem direita.

– Km 2,81 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio 

– Km 3,7 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio, com acentuada curva à direita.
Plantação de cana na margem esquerda.
Porto de areia na margem direita.

– Km 4 (baliza na margem direita)
Canal em curva à direita.
Chaminé da usina Barreirinho (desativada) e plantação de cana na margem direita.
Enseada e mata nativa na margem direita.

– Km 5,1 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Rancho Haras da fazenda Água Sumida, com caixa-d’água notável, acesso não pavimentado, 
bairro de Barreirinho, na margem direita.

Rancho Haras (Fazenda Água Sumida)

Carta BB-2

– Km 6 (baliza n° B-08 na margem direita)
Canal no meio do rio, com acentuada curva à esquerda.
Ponto de comunicação obrigatória (PCO) com o operador da eclusa, para as embarcações que 
vão passar a eclusa de Barra Bonita.
Porto de areia Santa Isabel e ilha dos Macacos na margem esquerda.
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    Porto de Areia Sta. Isabel                 Ilha dos Macacos

– Boia n° 02B

– Boia n° 01 (km 8)
Início do trecho do canal balizado por boias de boreste e bombordo.
Área montanhosa, com vegetação e barranco, na margem direita.

– Boia n° 04
Canal no meio do rio.
Enseada do ribeirão da Prata, condomínio Vale Verde, barranco alto e plantação de cana na 
margem direita.

Condomínio Vale Verde

– Boia n° 03 (km 11)
Canal no meio do rio, em curva à direita.
Grande enseada na margem esquerda.
Condomínio Vale Verde na margem direita.
 

– Boia n° 06

– Boia n° 03A

– Boia n° 08
Ilhas do Cerrito e do Rochedo, em grande enseada, na margem esquerda.
Fazenda da Água Nova na margem direita.

– Boia n° 05 (km 16)
Canal sinuoso, aproximando da margem direita.
Ilhas do Cerrito e do Rochedo na margem esquerda.
Enseada do córrego do Campo, praia natural e fazenda da Água Vermelha na margem direita.
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Ilha do Cerrito         Ilha do Rochedo

– Boia n° 08A
 

– Boia n° 07
Canal junto à margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.
Barranco e plantação de castanha na margem direita.

– Boia n° 09 (km 18,7)
Canal junto à margem direita, em curva à direita.
Criação bovina na margem esquerda.
Enseada do ribeirão da Onça, praia natural e fábrica de óleo na margem direita.

– Boia n° 09A
Canal junto à margem direita, em curva à esquerda.
Rancho no meio do bosque e plantação de cana na margem direita.

– Boias nos 11 e 08B (km 20,1)
Bosque na margem esquerda.
Bosque e plantação de cana na margem direita.

Carta BB-3

– Boia n° 13 (km 23)
Canal balizado por boias de boreste e bombordo e com sinalização complementada por balizas 
de margem.
Criação bovina e plantação de  cana na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Boia n° 10

– Boia n° 13A
Bifurcação dos canais dos rios Tietê e Piracicaba.
Foz do rio Piracicaba na margem direita do rio Tietê.
Criação bovina na margem esquerda do reservatório.
Barranco alto e plantação de cana na margem direita da foz do rio Piracicaba.

– Boia de bifurcação de canal n° 10A, com canal preferencial a boreste

– Boia n° 15 (km 27,2) (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Criação bovina nas duas margens.
Enseada e barranco na margem esquerda.

DH1-VII-2 Original

130 ROTEIRO DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ



– Boias nos 17 e 12

– Boia n° 14 (km 29,9) (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco rochoso na margem esquerda.

– Boia nº 16
Barranco rochoso alto e enseada na margem esquerda.

– Boia n° 18 (km 31,3) (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda, em curva à esquerda.
Enseada do córrego da Água Espalhada na margem esquerda.

– Km 32,1 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco alto na margem esquerda.

– Boia n° 20 (km 32,7) (baliza na margem esquerda)
Canal passando para a margem direita.
Igreja de Porto Martins, enseada e plantação de cana na margem esquerda.
Barranco alto com plantação de cana na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

– Boia nº 19
Grande enseada e loteamento Bairro Rio Bonito na margem esquerda.
Plantação de cana e antena de comunicações notável na margem direita.

– Boia n° 21 (km 36,5) (baliza na margem direita)
Canal passando da margem direita para a margem esquerda.
Enseada do rio Bonito na margem esquerda.
Fazenda Katapaca na margem direita.

Fazenda Katapaca

– Boia nº 23
Enseada do Clube Náutico do Rio Bonito na margem esquerda.
Duas enseadas na margem direita.
Plantação de cana e casa de rancho na margem direita.

– Boia n° 25 (km 39,1) (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Enseada na margem esquerda.

– Boia n° 27
Barranco rochoso e rampa na margem esquerda.
Bosque e plantação de cana na margem direita.
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– Km 40,5 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Fazenda e loteamento Minas na margem direita.

– Boias nos 29 e 22 (km 41,3) (baliza na margem esquerda)
Canal passando para junto da margem direita, com acentuada curva à esquerda.
Área de pasto e enseada na margem esquerda.

– Boia nº 24

– Boia nº 31

– Boia nº 26
Canal junto à margem direita.
Barranco rochoso, plantação de cana e pasto na margem esquerda.
Área pantanosa e plantação de cana na margem direita.

– Km 43,5 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Barranco rochoso com mata nativa na margem esquerda.

– Boia n° 33 (km 44,5) (baliza na margem direita)
Canal com acentuada curva à direita, passando para o meio do rio.
Enseada, barranco alto com bosque e plantação de cana na margem direita.

– Boia nº 35

– Boia nº 26A
Barranco alto com mata natural na margem direita.

– Boia nº 37

Carta BB-4

– Boia nº 26B
Canal aproximando da margem direita.
Plantação de cana na margem esquerda.
Pontos de amarração na margem direita.

– Boia nº 39
Canal em curva acentuada à direita, junto à margem direita.
Enseada e mata nativa na margem direita.

– Km 48
   Pontos de espera (PE-03 e PE-04) na margem esquerda do canal.

– Km 48,2 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Ponte da rodovia SP–191 (ver a página 143).
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Ponte SP-191

– Boias nos 39A e 26C

– Boias nos 39B e 26D 
Porto de areia Eduardo Rays na margem esquerda.
Vila de pescadores, estaleiro Meca e desembarque de álcool na margem direita.
Barrancos altos nas duas margens.

Porto de Areia Eduardo Rays

– Km 49,0 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia n° 41 (km 49,8) (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda.
Pontos de espera fi xos (PEF-3 e PEF-04) na margem direita.
Áreas de pasto nas duas margens.
Fazenda Jaú com caixa-d’água notável.

– Boia n° 28 
Canal aproximando da margem esquerda.
Casas com torres brancas na margem direita.

– Km 51,2 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Enseada na margem esquerda.
Barranco rochoso na margem direita.

– Boia nº 30
Canal passando para junto da margem direita, com acentuada curva à esquerda.

– Km 52,0 (baliza na margem esquerda)
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Rancho (Placa Km 52.0)

– Boia nº 43
Canal cruzando o rio.

– Km 52,8 (baliza de mudança de margem na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia n° 32 
Canal passando para junto da margem esquerda, com acentuada curva à direita.
Lagoa marginal na margem esquerda.

– Boia nº 34
Canal aproximando da margem esquerda.
Enseadas nas duas margens.

– Boia nº 43A
Canal próximo à margem esquerda.

– Boia nº 34A

– Boia nº 36
Enseada e bosque na margem esquerda.

– Km 55,6 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco alto com pastagem na margem esquerda.

– Boia n° 38 (km 56,6) (baliza na margem esquerda)
Canal passando para junto da margem direita, com acentuada curva à esquerda.

– Boia nº 40
Canal cruzando o rio.

– Boia nº 42
Canal aproximando da margem direita.

– Boia n° 45 (km 58,9) (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia nº 47
Canal em curva, junto à margem direita.

– Boia nº 49
Canal em curva, junto à margem direita.
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– Km 61,3 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Duas enseadas na margem direita.

– Km 62,1 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia n° 49A (km 63,1) (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda, com curva de 90° à direita.
Afl oramento de troncos na região.

– Boias nos 51 e 42A
Canal cruzando o rio, perpendicularmente às margens.

– Boias nos 53 e 44
Canal junto à margem esquerda, com acentuada curva à esquerda.

Carta BB-5

– Boia n° 53A
Canal junto à margem esquerda.

– Boia nº 46
Enseada à direita.

– Boia nº 48

– Km 66,6 (baliza na margem esquerda)
Barranco alto na margem esquerda.

– Boia n° 55
Grande enseada do córrego dos Sete Guarantãs na margem esquerda.

– Km 67,6 (baliza na margem esquerda)
Canal passando para próximo da margem direita.
Fazenda São Pedro na margem esquerda.

– Boias nos 57 e 48A
Canal em curva de 90° à esquerda, cruzando o rio.

– Boias nos 59 e 48B
Canal sinuoso, com curva à direita.

– Boias nos 61 e 48C
Canal sinuoso, próximo à margem direita.
Sede de uma fazenda na margem direita.

– Boias nos 61A e 50
Canal sinuoso, próximo à margem direita.
Enseadas na margem esquerda.

– Boia nº 63

– Boia nº 50A
Afl oramento de troncos na região.
Bosque e criação bovina na margem direita.

DH1-VII-2 Original

RESERVATÓRIO DE BARRA BONITA 135



Carta BB-6

– Boias nos 65 e 50B, com refl etor radar
Canal sinuoso, próximo à margem direita.

– Boia nº 52
Refl orestamento com eucaliptos na margem esquerda.
Bosque na margem direita.
Troncos afl orados na região.

– Boia nº 67

– Boia nº 52A
Canal junto à margem direita.
Barranco alto com vegetação nativa na margem direita.

– Km 73,6 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Enseada do ribeirão do Barreiro na margem direita.

– Km 74,0 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia n° 67A (km 74,7) (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita, com curva de 90° à direita.
Enseada e barranco alto na margem direita. 

– Boias nos 69 e 54
Enseada do córrego do Descalvado na margem direita. 

– Boia n° 56 (km 75,9) (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda, com curva de 90° à direita.

– Boia nº 71
Canal cruzando o rio, perpendicularmente às margens.

– Boia nº 56A
Canal em curva à esquerda, próximo da margem esquerda.
Vegetação rala na margem esquerda.
Afl oramento de troncos na margem direita.

– Km 77,6 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco alto e vegetação nativa na margem esquerda.

– Boia nº 56B

– Boias nos 73 e 56C 
Barranco alto e vegetação nativa na margem esquerda.

– Boia nº 58 (km 79,3) (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco com vegetação nativa na margem esquerda.
Área pantanosa na margem direita.
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– Boia n° 58A

– Km 80,2 (baliza na margem esquerda)
Canal passando para junto da margem direita.
Pequenas ilhas na margem esquerda.
Vegetação natural na margem direita.

Carta BB-7

– Km 81,1 (baliza na margem direita)
Canal próximo à margem direita.
Grande incidência de troncos afl orados nas duas margens.
Enseada dos córregos do Chapéu e do Retiro na margem esquerda.
Barranco alto e rochoso na margem direita.

– Km 82 (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda.

– Boia nº 60
Canal junto à margem esquerda.
Barranco alto com bosque na margem esquerda.
Lagoa marginal e criação bovina na margem direita.

– Km 82,5 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Barranco alto rochoso, com mata nativa, na margem esquerda.
Área pantanosa e criação bovina na  margem direita.

– Km 83,5 (baliza na margem esquerda)
Canal em curva à esquerda, cruzando o rio, passando para junto da margem direita.

– Km 84,1 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Lagoa marginal e barranco alto, com vegetação nativa, na margem esquerda.
Enseada na margem direita.
Seguir o balizamento com atenção.

– Km 84,7 (baliza na margem direita)
Enseada e troncos afl orados na margem esquerda.
Barranco alto e vegetação natural na margem direita.

– Km 86,3 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.

– Boia  nº 75A
Canal em curva à direita.
Lagoa marginal na margem esquerda.
Enseada, barranco alto e mata natural na margem direita.
Dolfi ns e terminal da Torque na margem direita (ver a página 144).
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Terminal Torque - Anhembi

– Boia n° 75B

– Km 87,9 (baliza na margem direita)
Término do canal balizado por boias de boreste e bombordo. Seguir a sinalização das balizas.
Lagoa marginal na margem esquerda.
Criação bovina na margem direita.

Carta BB-8

– Km 88,2 
Ponte da rodovia SP–147 (ver a página 143).

– Km 88,3 (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda.
Porto de areia Carlos Melo na margem direita.

– Km 89
Canal junto à margem esquerda.
Porto de areia João Mello na margem esquerda (ver a página 144).
Ponte desativada, utilizada como terminal de desembarque de grãos da Meca, na margem 
esquerda (ver a página 144).
Cidade de Anhembi na margem esquerda (ver a página 145).
Barranco alto com mata nativa na margem esquerda.
Enseada na margem direita.

  

       
    Porto da Meca      Porto de Areia João Mello

– Km 89,8 (baliza na margem esquerda)
Canal passando para junto da margem direita.

– Km 91,0 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Plantação de cana e criação bovina na margem esquerda.
Barranco alto com mata nativa na margem direita.
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Carta BB-9

– Km 91,7 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.
Lagoa marginal e mata nativa na margem direita.

– Km 92,5 (baliza na margem direita)
Canal passando para próximo da margem esquerda.
Barranco alto com mata nativa na margem esquerda.
Criação bovina e lagoa marginal na margem direita.

– Km 93,4 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Lagoa marginal, plantação de cana e criação de búfalo na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

– Km 93,7
Canal passando para próximo da margem direita.

– Km 94,3 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Plantação de cana e lagoa marginal na margem esquerda.
Barranco rochoso e alto e mata nativa na margem direita.

Carta BB-10

– Km 95,0 (baliza na margem direita)
Canal passando para próximo da margem esquerda.
Barranco alto com vegetação nativa na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.
Linha de alta tensão cruzando o rio, sustentada por duas torres metálicas situadas nas margens.

– Km 95,6 (baliza na margem esquerda)
Canal próximo à margem esquerda.
Criação bovina na margem esquerda.

– Km 96,2 (baliza na ilha situada no meio do rio)
Canal entre a ilha e a margem esquerda.
Plantação de cana na margem esquerda.

– Km 96,6 (baliza na margem esquerda)
Foz do rio do Peixe e barranco alto na margem esquerda.
Lagoa marginal e bosque de mata natural na margem direita.

– Km 97,2 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Criação bovina nas duas margens.

– Km 97,8 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Criação bovina na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.
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– Boia n° 62 (km 98,6) (baliza na margem esquerda)
Canal passando para próximo da margem direita.
Lagoa marginal e criação bovina na margem esquerda.
Barranco alto e plantação de cana na margem direita.

– Km 99,2 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita, passando para o meio do rio.
Vegetação rala na margem esquerda.
Pequeno bosque na margem direita.

Carta BB-11

– Km 99,9 (baliza na margem direita)
Canal passando para próximo da margem esquerda.
Vegetação rala e lagoa marginal na margem esquerda.
Lagoa marginal e plantação de cana na margem direita.

– Km 100,8 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda, passando para a margem direita.
Vegetação rala, criação bovina e lagoa marginal na margem esquerda.
Plantação de cana na margem direita.

– Km 101,6 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita, passando para o meio do rio.
Enseada do ribeirão dos Patos na margem direita.
Área pantanosa e lagoa marginal na margem direita.

– Km 102,1 (baliza na ponta de jusante da ilha situada no meio do rio)
Canal entre a ilha e a margem esquerda do rio.
Vegetação rala e criação bovina nas duas margens.

– Km 102,5 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Criação bovina na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

Carta BB-12

– Km 103,2 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Bosque e barranco alto na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

– Km 104,3 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem direita.
Bosque e barranco alto na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

– Km 104,8 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala na margem esquerda.
Moita de bambu e vegetação rala na margem direita.
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– Km 105,4 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala nas duas margens.
Enseada do ribeirão Conchas na margem direita.

– Km 106,1 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala na margem esquerda.

– Km 106,6 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Vegetação rala na margem esquerda.
Rancho com antena de radioamador, no meio do bosque, na margem direita.

Carta BB-13

– Km 107,4 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Mata nativa na margem direita.
Vegetação rala nas duas margens.

– Km 108,3 (baliza na margem direita)
Vegetação rala nas duas margens.

– Km 109,3 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Vegetação rala na margem direita.
Porto de Conchas na margem esquerda (ver a página 143). 

Terminal Intermodal de Conchas

– Km 109,9 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Criação bovina na margem esquerda.

– Km 110,6 (baliza na margem direita)
Canal junto à margem direita.
Barrancos altos na margem direita.
Vegetação rala na margem esquerda.

Carta BB-14

– Km 111,1 (baliza na margem direita)
Canal passando para junto da margem esquerda.
Vegetação rala nas duas margens.
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– Km 111,6 (baliza na margem esquerda)
Ilha no meio do rio, com o canal entre ela e a margem esquerda.

– Km 112,1 (baliza na margem esquerda)
Canal em curva de 90º para a esquerda.
Área de fortes rebojos.
Mata nativa nas duas margens.

– Km 112,4 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Ilha próxima à margem direita.
Mata rala nas duas margens.
Área pantanosa.

– Km 113,7 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.

– Km 113,9 (baliza na margem esquerda)
Ilhota próxima à margem direita.
Canal entre a ilhota e a margem esquerda.
Enseada do córrego Santana na margem esquerda.

– Km 114,3 (baliza na margem esquerda)
Canal junto à margem esquerda.
Área de pasto na margem direita.
Extração de areia.
Barranco rochoso na margem esquerda.

– Km 114,7 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Criação bovina nas duas margens.
Barranco rochoso nas duas margens.

– Km 115,3 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala nas duas margens.

– Km 116,3 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Barranco rochoso na margem esquerda.
Vegetação rala na margem direita.

Cartas BB-14 e BB-15

– Km 116,8 (baliza na margem esquerda)
Canal no meio do rio.
Vegetação rala nas duas margens.

Carta BB-15

– Km 117,8 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.
Bosque natural na margem esquerda.
Área pantanosa na margem direita.
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– Km 118,6 (baliza na margem direita)
Canal no meio do rio.

– Km 119,4
Terminal Anhumas na margem direita (ver a página 144).
Porto de areia Furlan, com rampa, na margem direita. 

– Km 120
Canal junto à margem direita.
Distrito de Anhumas na margem direita.

– Km 122,2
Ponte Anhumas, que liga Conchas e Piracicaba.
Limite leste da hidrovia Tietê-Paraná.

 

       

     Ponte Conchas Piracicaba           Terminal de Calcário de Anhumas - desativado

PONTOS CARACTERÍSTICOS

Ponte da rodovia SP–191 (Carta BB-4) – No km 48,4, de concreto armado, ligando as cidades de 
Botucatu e São Pedro. O vão navegável fi ca entre os pilares 4 e 5 e tem uma largura de 85 metros. A altura 
da ponte no vão navegável sobre o nível máximo do rio (451,50 m.s.n.m.) é de 7,92 metros. O balizamento 
do canal no vão navegável é feito por duas boias de boreste e bombordo a jusante (39A e 26C) e duas a 
montante (39B e 26D) da ponte.

Ponte da rodovia SP–147 (Carta BB-8) – No km 88,2, de concreto armado, com 12 pilares, 
ligando as cidades de Anhembi e Piracicaba. Seu vão central fi ca entre os pilares 10A e 11A. A largura 
do vão central, por onde passa o canal de navegação, é de 31,2 metros.

Píer do porto de Conchas (Carta BB-13) – No km 109,7, margem esquerda. Aparecem o píer de 
concreto e os dolfi ns do porto.

PERIGOS

Dentro do canal de navegação balizado não há perigos conhecidos.

Entre os km 58 e 82 observam-se troncos afl orados, perigosos à navegação.

Entre os km 102 e 103 observam-se camalotes (ilhas fl utuantes) à deriva.

FUNDEADOUROS

Não há áreas específi cas para fundeio.

É proibido fundear no canal de navegação balizado e nos trechos entre os pontos de parada 
obrigatória (PPO) situados a jusante e a montante das eclusas.

As embarcações que fundearem fora das áreas proibidas deverão estar devidamente sinalizadas e 
iluminadas nos períodos diurno e noturno, respectivamente. 
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ECLUSAS

Eclusa de Barra Bonita (Carta BB-1) – Fica no km 0 do reservatório. Só podem passar nesta 
eclusa os comboios que tenham até as seguintes dimensões máximas:

– comprimento de 137,00 metros;

– boca de 11,00 metros;

– calado de 2,50 metros; e

– altura acima da linha d’água de 7,00 metros.

Nesta eclusa, entre a soleira e os muros das paredes laterais da câmara existe uma mísula 
estrutural triangular, com 3,0 metros de altura e 0,8 metro de base, como mostra o desenho seguinte. As 
embarcações que passam nesta eclusa devem ter a forma de seus cascos apropriada.

CÂMARA  DA  ECLUSA

CONCRETO

MÍSULA

N.A. MIN. NAV.
426,50

423,00

420,00

11,76m

0,80 0,80

3
,0

0

3
,0

0

As embarcações que vão passar a eclusa deverão:

– subindo o rio, ainda no reservatório de Bariri, comunicar-se com o operador da eclusa no ponto 
de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 54,0, sinalizado pela boia de bombordo nº 34, e parar 
no ponto de parada obrigatória (PPO), situado no km 58,7 e sinalizado por placa na margem direita, com 
dois pontos de espera fi xos (PEF-07 e PEF-08);

– descendo o rio, no reservatório de Barra Bonita, comunicar-se com o operador da eclusa no 
ponto de comunicação obrigatória (PCO) situado no km 6,0, sinalizado pela baliza de margem direita, 
e parar nos pontos de parada obrigatória (PPO-01 e PPO-02) situados no km 0,5 e sinalizados por duas 
boias especiais amarelas nos 01 e 02.

A partir dos pontos de parada obrigatória (PPO) a viagem em direção à eclusa só poderá prosseguir 
com a autorização do seu operador.

TRÁFEGO
O tráfego no canal de navegação balizado e a passagem na eclusa de Barra Bonita devem obedecer 

às “Normas de Tráfego na Hidrovia Tietê-Paraná e seus Canais”, anexas às NPCF-CFTP.

Não há normas adicionais, específi cas para este reservatório.

PORTOS E TERMINAIS

Porto de areia João Mello (Carta BB-8) – No km 89, margem esquerda, cidade de Anhembi. 
Possui 2 dragas de 150 m3 e 200 m3, 2 empurradores e 1 bomba de descarga de areia.
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Terminal Torque (Carta BB-7) – Na margem direita, município de Anhembi. Operado pela 
Empresa Paulista de Navegação (EPN) cuja frota atual é composta de 26 chatas graneleiras, 6 tanques 
e 9 empurradores. O terminal multimodal possui 1 armazém graneleiro de 10.000 t de capacidade; 2 
esteiras rolantes de 400 t/h; 1 pórtico carregador de 600 t/h; 3 terminais de atracação para combustível, 
melaço/óleo comestível e grãos/farelos; 4 tanques de combustível; 1 tanque de óleo comestível; 1 tanque 
de melaço; 1 balança; água; e energia elétrica com 13,8 kV e 220/110 V. Acesso rodoviário pela SP–147.

Ponte desativada utilizada como terminal de desembarque de grãos da Meca (Carta BB-
8) – No km 89 margem esquerda, cidade de Anhembi. Recebe grãos de milho e soja e adubos. Dispõe 
de 16 chatas; 4 empurradores; 2 silos com 30 m de altura, para 1.500 t cada; esteira transportadora 
rolante; elevador de canecas, com 50 metros de altura; e sugador de grãos. Há disponibilidade de água 
canalizada e energia elétrica de 380 V. Tem acesso rodoviário pavimentado. 

Terminal de embarque de calcáreo Anhumas (Carta BB-15) – No km 119,4, margem direita, 
distrito de Anhumas. Dispõe de silo, esteira transportadora rolante e casa de balança.

CIDADES

Botucatu, SP – População de 136.269 habitantes (2010). Atividades de agricultura, 
hortifrutigranjeiro, indústria e pecuária. São pontos turísticos a Fazenda Experimental Lageado, o morro 
de Santo Antonio e a serra de Botucatu. Dispõe de hotéis, restaurantes, bancos, correios e hospital. 
Acesso rodoviário pela SP–191. Distante 229 km de São Paulo, 92 km de Bauru e 81 km de Jaú. Ligada 
ao sistema telefônico nacional DDD, código 14. É feriado municipal o dia 14 de abril.

Anhembi, SP (Carta BB-8) – No km 89, margem esquerda. População de 6.120 habitantes (2010). 
Terminal de grãos. Fonte de água sulfurosa. Dispõe de hotel, banco, correios e hospital. Acesso terrestre 
pela rodovia SP–147 e fl uvial pelo rio Tietê. Distante 44 km de Piracicaba. Ligada ao sistema telefônico 
nacional DDD, código 14. É feriado municipal o dia 15 de abril. 
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