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                                                        Palavra do Prefeito            

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, tem trabalhado permanentemente em 

parceria com o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para proporcionar o 

fomento e a ordenação do turismo no município. O presente Plano Diretor de Turismo 

vem corroborar com estas ações, indicando diretrizes que nortearão o desenvolvimento 

sustentável do Turismo no Município e servirá como instrumento base para fins de 

planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a definição de 

prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável.  

É correto afirmar que Bauru possui um ambiente favorável para o turismo. O 

município possui um Conselho de Turismo formalizado e atuante, é privilegiado por ter 

expressivos atrativos turísticos naturais, urbanos e histórico-culturais, com especial 

destaque para o turismo de negócios. Além disso, a cidade conta ainda com todo o 

suporte de serviços médicos emergenciais, meios de hospedagem e serviços de 

alimentação, que não só atendem os munícipes de Bauru, como também toda a 

população regional. Por fim, a realização do Plano Diretor é uma ação bastante 

importante para uma cidade como Bauru, rica em cultura e com cenários urbanos e 

naturais diversificados. Essa ferramenta consiste em guiar a identidade e as 

possibilidades turísticas do município, como os atrativos, estruturas, organizações, 

capacidade e condição de recepção. Através do planejamento e da integração entre as 

instituições, fomos capazes de construir uma base de dados estratégica e mais eficiente 

para a consolidação de destinos e roteiros. Portanto, o que se segue faz parte do esforço 

da Prefeitura Municipal de Bauru e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Renda em auxiliar a comunidade na identificação e estruturação de sua oferta 

turística. 

 

 

 

 

                                 CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal 
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1  Missão e objetivos 

 

A relação entre a vocação e as questões discutidas sobre receptivo 

turístico foram alguns dos fatores que corroboraram para criação deste plano diretor. A 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, através da Divisão de 

Planejamento Turístico, Eventos e Turismo Receptivo busca desenvolver ações que 

conciliem o desenvolvimento da vocação turística do município e a prestação de 

serviços de qualidade ao visitante.  As necessidades e o comportamento desse público 

agregam diferenciais às questões de planejamento do município em diversos segmentos. 

O objetivo deste plano Diretor de Turismo é, sobretudo, incentivar o 

turismo, gerando emprego, renda e arrecadação ao município, além de orientar o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística em Bauru e fortalecer o destino 

ampliando sua importância sociocultural e econômica. 

    A coordenação da atividade turística só se torna possível pela elaboração 

e implementação política para o setor, e para se chegar a ela, faz-se necessário uma 

estreita colaboração entre o órgão municipal de Turismo e as entidades direta e 

indiretamente ligadas à atividade. Deve-se entender por Política de Turismo o conjunto 

de fatores condicionantes e de diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir 

os objetivos globais para o Turismo no país. (BENI, 1998) 

Assim, o papel de destaque que assume o Turismo atualmente é, sem 

dúvida, o da conciliação do desenvolvimento local com a distribuição equitativa de 

renda, melhoria da qualidade de vida da população, preservação dos patrimônios natural 

e cultural, hospitalidade na prestação de serviços e da sustentabilidade em suas 

diferentes concepções. É importante ainda ressaltar que a boa hospitalidade acontece em 

função de uma estrutura turística que atenda às necessidades essenciais do turista e um 

receptivo preparado para prestar serviços com qualidade. Estes aspectos serão fatores 

multiplicadores capazes de potencializar outros negócios, investimentos e parcerias, 

ampliando assim a capacidade do município em absorver outras atividades além 

daquelas pré-existentes da própria vocação. Deve, por isso, ser buscada a mais ampla 

consulta aos órgãos governamentais e às associações representativas de empresários e 

profissionais do turismo, assim como aos usuários e às comunidades locais através da 

sociedade civil organizada. O esforço coordenador da administração municipal deve ser 

suficientemente persuasivo para poder assegurar que todas as entidades envolvidas na 
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formulação política do setor, estejam cientes do seu próprio papel e reconheçam sua 

responsabilidade de contribuir para seu sucesso.  Assumir de fato a coordenação é: 

•Garantir a participação dos representantes das entidades públicas e privadas do   

setor no processo decisório; 

•Integrar os esforços dos órgãos de turismo de todo o país; 

•Distribuir os benefícios culturais, econômicos, e sociais do turismo; 

•Conscientizar as comunidades para os efeitos positivos e negativos do 

desenvolvimento turístico 

 Para isso, a participação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) foi 

imprescindível para a construção deste Plano. 

 A elaboração deste plano diretor vem identificar a oferta existente em Bauru e 

equacionar pontos negativos além de criar as diretrizes de um plano estratégico de ações 

para fomentar e desenvolver o turismo em nosso município, fortalecendo o setor público 

para a gestão da atividade turística. 

 

 

2  Créditos 

 

O Plano Diretor foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Bauru, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e pelo Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR) com a coordenação da Turismóloga Fernanda 

Cezário. 

 

 

3  Aspectos Turísticos 

 O município de Bauru possui 6 tipos de Turismo evidentes: Negócios, Histórico 

e Cultural, Esportivo, Ecológico, de Estudos e Intercâmbio e de Saúde. Recebe turistas 

da região, de vários estados além de outros países. 
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(Figura 01 – Trevo Rodovia Marechal Rondon -Foto: Alexandre H. da Silva) 

 

 

3.1  Turismo de Negócios  

Hoje, Bauru totaliza 61 empresas com atividades no mercado externo. Somados, 

os 20 municípios da região, possuem 183 empreendimentos exportadores registrados. O 

ingresso de 49 empresas no mercado internacional é recorde dentro da série histórica da 

Investe São Paulo, iniciada em 2001. Em 2016, o número de empresas da região de 

Bauru que passou a remeter seus produtos para o Exterior teve uma alta de 308% em 

comparação a 2015. 

Com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC), os dados englobam os 20 municípios exportadores da Região 

Administrativa de Bauru e integram estudo elaborado pela Investe São Paulo, agência 

de promoção de investimentos e competitividade vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo 

(Sdecti).  

 Além disso, Bauru possui quatro Distritos Industriais além de Dois Mini 

Distritos e um 5º Distrito em fase de implantação, que unidos a outros pontos da cidade, 

abrigam mais de 1.200 Indústrias. Amplo comércio com 2 Shopping Centers e calçadão 

comercial. 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 22 

22 

Segundo a Pesquisa da Demanda Turística realizada entre Abril e Setembro de 

2017, 61% dos entrevistados vem a Bauru a negócios e/ ou a trabalho, efetivando assim, 

a vocação principal do Município. 

 

O Turismo de Negócios & Eventos apresenta características bastante peculiares 

segundo o Ministério do Turismo. Dentre elas, destacam-se: 

• Oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, proporcionando 

equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante o ano, pois independe de condições 

climáticas e períodos de férias escolares; 

• Alta rentabilidade, uma vez que o turista desse segmento, em relação ao turista 

de lazer, apresenta maior gasto médio. Além disso, o turista que participa de um evento 

em determinado destino que ainda não conhecia, costuma retornar outras vezes com o 

intuito de lazer e, normalmente, com mais tempo, o que propicia maior permanência no 

destino;  

• Uso de infraestrutura e serviços de elevado padrão de qualidade, de modo a 

valorizar o profissionalismo, requerendo serviços dinâmicos.  

• A demanda não reduz significativamente em momentos de crise econômica; 

• Aumento da arrecadação de impostos, pois normalmente o turista de Negócios 

& Eventos necessita da emissão de notas fiscais para comprovação de despesas à 

empresa ou instituição à qual pertence. 

 • Contribuição para o crescimento dos negócios locais por conta do intercâmbio 

comercial e empresarial, no qual se estabelecem contatos diretos entre fabricantes e 

consumidores; 

 • Desenvolvimento científico e tecnológico devido à participação de 

profissionais especializados e equipamentos de última geração;  

• Disseminação de novas técnicas e conhecimentos definidos nos encontros nos 

destinos-sedes e que ficam como legados às comunidades locais.  

 

3.1.1 – Distrito Industrial I  

Nome: Domingos Biancardi 

Área Total: 1.195.760,33m² 

Instituído pela Lei nº 905 de 15 de Junho de 1961 

Algumas empresas: Plasútil, Haribó Brasil, Mondelez 
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                            (Figura 02 – vista aérea Distrito Industrial I - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

 

Atividade % Número de Empresas 

Fábrica/Indústria 52,08% 50 

Comércio Atacadista 16,67% 16 

Prestadora de Serviços 25% 24 

Empresas Públicas 6,25% 6 

TOTAL 100% 96 

(Quadro 01 – Indústrias instaladas no Distrito I - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

3.1.2 - Distrito Industrial II 

Nome: Marcus Vinícius Feliz Machado 

Área Total: 409.217,07 m² 

Instituído pelo Decreto nº 6.228 de 04 de Dezembro de 1991 

Algumas empresas: Baterias Tudor, Stalo Mobiliário Escolar, Nacional Gás. 
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(Figura 03 – vista aérea Distrito Industrial II  Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

Atividade % Número de Empresas 

Fábrica/Indústria 51,43% 18 

Comércio Atacadista 25,71% 9 

Prestadora de Serviços 17,14% 6 

Empresas Públicas 5,71% 2 

TOTAL 100% 35 

(Quadro 02 – Indústrias instaladas no Distrito II - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

3.1.3 – Distrito Industrial III 

Nome: Cláudio Guedes Misquiati 

Área Total: 433.391 m² 

Doação feita pelo Estado (escritura data de 21 de Setembro de 1987) 

Algumas empresas: Ultragás, Liquigás, TNT Mercúrio. 
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(Figura 04 – vista aérea Distrito Industrial III Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

(Quadro 03 – Indústrias instaladas no Distrito III - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

3.1.4 - Distrito Industrial IV 

Área Total: 1.132.895,10 m² 

Instituído pela Lei nº 6.259 de 14 de Setembro de 2012. 

Algumas empresas: Concrefácil, J.E Rissi, Rodrigo Gimenez Reciclagem. 

 

Atividade % Número de Empresas 

Fábrica/Indústria 51,85% 28 

Comércio Atacadista 22,22% 12 

Prestadora de Serviços 22,22% 12 

Empresas Públicas 3,70% 2 

TOTAL 100% 54 
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(Figura 05 – vista aérea Distrito Industrial IV Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

3.1.5 - Comércio 

 O comércio forte, somando atacado e varejo, conta com mais de 7.300 

estabelecimentos. Setor de Serviços que desponta como maior empregador (56.767 

empregos formais - Caged) possui mais de 9.500 estabelecimentos. 

  

 

3.1.5.1 - Calçadão da Rua Batista De Carvalho 

 

(Figura 06 – Calçadão da Rua Batista de Carvalho - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

Por se tratar de um “chão de passagem”, Bauru na época da construção das 

ferrovias começou a ser palco de um grande fluxo de pessoas e, consequentemente, de 

capital. Com esse processo, o agronegócio deixou de ser a única fonte econômica e a 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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cidade passou a lucrar também com o comércio. Nos anos 30 e 40, o comércio 

continuava a se desenvolver, ainda por conta das ferrovias e seus operários. Foi neste 

período que as primeiras famílias começaram a construir suas casas na Avenida 

Rodrigues Alves. Ainda nesta época, a rua recebeu o nome de Batista de Carvalho, já 

que até então ela era conhecida como “Rua dos Esquecidos”. 

Hoje o Calçadão conta com aproximadamente 140 estabelecimentos comerciais 

que atraem grande fluxo de consumidores de todo a região, além dos dois grandes 

Shoppings. 

 

 

 

 

3.1.5.2 - Bauru Shopping Center 

 

 

                            

 

(Figura 07 – logomarca  Bauru Shopping Center – Fonte: Bauru Shopping Center) 

 

O Bauru Shopping foi fundado em Novembro de 1989. Trata-se de um 

empreendimento totalmente consolidado e localizado na região mais valorizada de 

Bauru. Possui um fluxo mensal de 850.000 pessoas, sendo, anual, fluxo de mais de 10 

milhões de pessoas em uma área de influência que soma mais de 2.740.000 habitantes. 

Possui 230 lojas em funcionamento, sendo 8 âncoras/megalojas, 38 operações de fast 

food, 3 restaurantes, 5 salas de cinema distribuídos em 23.678,09 metros quadrados. 

O Bauru Shopping dispõe de 1.500 vagas de estacionamento, sendo 1.000 delas 

cobertas e uma ampla praça de alimentação com mais 1.100 lugares. 
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(Figura 08 – vista aérea Bauru Shopping Center – Fonte: Bauru Shopping Center) 

 

 

 3.1.5.3 - Boulevard Shopping Nações 

 

 

 

 

                                      

(Figura 09 – Logomarca Boulevard Shopping Nações Bauru – Fonte: Boulevard Shopping Nações) 

 

O Boulevard Shopping Nações foi inaugurado em 29 de Novembro de 2012. 

Possui 130 lojas satélites com um mix completo,10 âncoras de grandes marcas e 3 

megalojas líderes no varejo, 20 operações de fast food e mais 5 restaurantes, 6 salas de 

cinema com tecnologia 3D, além de Boliche e Parque de Diversões, distribuídos  em 

34.660.78 metros quadrados em quatro pisos. 

O Boulevard dispõe de 1.450 vagas de estacionamento grande parte cobertas e uma 

ampla praça de alimentação com mais 1.500 lugares. 
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(Figura 10 – Vista frontal do Boulevard Shopping – Fonte: Boulevard Shopping) 

 

 

 

3.1.5.4 – Villaggio Mall Center 

 

(Figura 11 – Logomarca  - Fonte: Villaggio Mall) 

 

 Inaugurado em 2012,o Villaggio Mall conta hoje com 29 lojas, divididas entre 

alimentação,comércio e  serviços e é o 1º shopping a céu aberto de Bauru e região, em 

uma das áreas mais valorizadas da cidade. Recebe em média 320 mil consumidores por 

ano atraídos pelas 29 lojas, sendo 1 âncora e 1 semi âncora e 14 estabelecimentos de 

alimentação. Estacionamento gratuito conta com 80 vagas. 
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(Figura 12 – Vista frontal Villaggio Mall - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

3.2 - Turismo Cultural 

  

 Bauru é referência regional em Cultura. Além de vários equipamentos culturais, 

possui três museus com vasto acervo além de galerias de arte, teatros, pontos de cultura, 

cinemas e diversos eventos geradores de fluxo turístico.  

 Segundo o Ministério do Turismo: Turismo Cultural compreende as atividades 

turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais 

e imateriais da cultura. 

 

3.2.1 - Museu da Imagem e do Som de Bauru 

 

(Figura 13 – Vista frontal MIS - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 
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 Sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, o MISB  tem como missão, 

salvaguardar, difundir e fomentar o conhecimento do acervo bi e tridimensional 

midiático da história da cultura material e imaterial de Bauru. 

O museu tem como objetivos: 

 Permitir o pronto acesso de visitantes e pesquisadores; 

 Promover a exibição e reflexão sobre o seu acervo; 

 Desenvolver ações educativas para públicos diversos; 

 Oferecer diversas formas de acesso ao conteúdo do acervo do museu; 

 Valorizar e promover a produção midiática local. 

3.2.2 - Museu Ferroviário de Bauru 

 

(Figura 14 – Logomarca Museu Ferroviário - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

O Museu Ferroviário tem como missão contribuir para a preservação da história 

e da memória da identidade da cidade e das pessoas, desenvolvendo atividades sociais, 

educacionais bem como de pesquisa; através de exposições de longa duração, 

temporárias e itinerantes para a comunidade em geral. Por ter sido Bauru a cidade que 

recebeu o maior entroncamento ferroviário do estado de São Paulo, tanto em termos de 

fluxo de transporte, como de dinheiro, houve nesta época muito desenvolvimento para 

nossa região. Em 11 de julho de 1969, no governo do Dr. Alcides Franciscato, foi criado 

o Museu Ferroviário Regional, através da lei nº 1425. Foi em 1986, que a discussão 
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sobre o museu entrou em evidência novamente, sendo alterado o seu nome para Museu 

Ferroviário Regional de Bauru, pois o mesmo iria abrigar acervos das ferrovias, Estrada 

de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro, que viriam de várias regiões onde o trem fez sua passagem ou foram 

construídas suas estações. A principal finalidade do museu na época era de acolher e 

preservar o material ferroviário para exibição ao público. 

           Em 26/08/89, finalmente o projeto torna-se realidade, com a inauguração da 

primeira exposição permanente do Museu Ferroviário Regional de Bauru, no prédio 

situado na rua Primeiro de Agosto, centro de Bauru, ao lado da Estação Ferroviária, 

antigo escritório da Diretoria Administrativa da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 

num complexo de quatro salas e um auditório. 

            O Museu Ferroviário no final do ano de 2005 iniciou um processo de reforma na 

estrutura física, ganhando no seu espaço interno uma praça, com palco e bancos, e uma 

parte de um carro de passageiro reformado. Esta área é destinada a eventos culturais no 

museu. Atualmente conta com a exposição permanente denominada "As ferrovias e o 

desenvolvimento urbano", a qual retrata a importância das ferrovias como alavanca de 

progresso e influência social das regiões onde estavam instaladas. 

 

3.2.3 - Museu Histórico Municipal 

 

                                                   
                                          (Figura 15 – Logomarca Museu Histórico - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

O Museu Histórico Municipal de Bauru possui um acervo de jornais, 

com mais de 1000 encadernações, que datam de 1934 até os dias de hoje. O acervo 
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tridimensional conta com aproximadamente 5 mil objetos, entre coleções, obras de arte, 

móveis, adornos, maquetes, arte-sacra, mineralogia e numismática. 

 

 

 

(Figura 16 – Acervo Museu Histórico - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

O Museu Histórico Municipal tem como missão salvaguardar elementos do 

patrimônio histórico de Bauru, contribuindo para a formação da identidade comunitária 

e nas reflexões sobre o uso do território e desenvolvimento local. 

 

3.2.4 Teatro Municipal de Bauru 

 

 O Teatro Municipal de Bauru foi nomeado Teatro Municipal Celina Lourdes 

Alves Neves, professora e grande incentivadora do teatro e outras manifestações 

culturais. Celina recebeu o título oficial de Cidadã Bauruense em 17 de novembro de 

1990, fundou e dirigiu por 11 anos a Federação de Teatro Amador de Bauru, dirigiu a 

Escola Progresso por 42 anos, foi a primeira Presidente da Academia Bauruense de 

Letras, da qual consta como uma das fundadoras e dirigiu O Grupo Teatral Gil Vicente 

desde 1956. O Teatro Municipal foi inaugurado no dia 26 de Abril de 2000 e conta com 

450 lugares. 
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(Figura 17 – Entrada Teatro Municipal - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

 

 

 

3.2.5 Pinacoteca Municipal de Bauru 

 

 A Pinacoteca Municipal é uma instituição vinculada ao Departamento de 

Proteção ao Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e conta com o 

espaço Casa Ponce Paz e a Galeria Municipal “Angelina W. Messemberg” para mostras 

e exibições do seu acervo. A Pinacoteca Municipal possui a missão de constituir, 

salvaguardar, estudar, comunicar e conservar obras tridimensionais, bidimensionais e 

trabalhos em mídias digitais de artistas do município de Bauru e região. 

     A Pinacoteca Municipal tem como objetivos: 

  Preservação, conservação e difusão do acervo; 

  Promover as artes visuais em todas as suas linguagens; 

  Desenvolver ações educativas por meio de workshops, oficinas, encontros, 

intermediações; 

  Oferecer visitas mediadas, espontâneas e agendadas. 
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(Figura 18 – Fachada Pinacoteca - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

 

3.2.6  Principais Eventos 

 

 O Calendário de Eventos do Município é repleto de eventos que atraem um 

grande número de turistas durante o ano todo. 

 Podemos destacar neste plano: 

3.2.6.1  Carnaval 

                O Carnaval de Bauru é considerado um dos maiores do Interior do Estado. 

Todo ano são realizados dois dias de festa com desfile de várias escolas de samba e 

blocos carnavalescos. A passarela do samba de Bauru foi a segunda a ser construída 

no Brasil, antes mesmo do Anhembi em São Paulo. O sambódromo possui capacidade 

para 20 mil pessoas, entre arquibancadas e camarote. Público em 2017: 35 mil pessoas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samb%C3%B3dromo_do_Anhembi
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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(Figura 19 - Sambódromo Municipal - Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 

 

      

(Figura 20- Carnaval em Bauru - Fonte: usc.edu.br) 

                         

(Figura 21- Carnaval em Bauru - Fonte: G1) 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
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 3.2.6.2  Arraiá Aéreo 

          O Arraiá Aéreo Inspirando Gerações é realizado com o apoio da Prefeitura de 

Bauru e de outros parceiros solidários e é uma grande oportunidade para os visitantes 

mergulharem em uma experiência positiva que traz, em sua essência, a mensagem de 

vida do Astronauta Marcos Pontes: “Estude, trabalhe, persista, e sempre faça mais do 

que esperam de você. Esta é a maneira de transformar em realidade o que a maioria 

pensa ser impossível!”. A festa traz demonstrações aéreas, exposições de aviões e 

veículos civis e militares, simuladores de voo e muitas atividades ligadas à ciência e 

tecnologia, como exposições do universo aeroespacial, oficinas de robótica, engenharia, 

astronomia e palestras sobre carreiras. Tudo no clima cultural repleto de shows musicais 

e de tradições das festas juninas. Além da luxuosa participação da Esquadrilha da 

Fumaça. Público em 2017 = 50 mil pessoas 

                 

(Figura 22- Cartaz de divulgação Arraiá Aéreo - Fonte: divulgação) 
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             (Figura 23-  Esquadrilha da Fumaça no evento Arraiá Aéreo- Fonte: Força Aérea Brasileira) 

 

3.2.6.3  Viva Bauru 

          Festa em comemoração ao aniversário da cidade, realizada em parceria com 

iniciativa privada, no Parque Vitória Régia, onde são produzidos os Tradicionais 

Sanduíches Bauru com renda revertida a entidades assistenciais. Público em 2017: 100 

mil pessoas em 5 dias de evento. 

 

                        

(Figura 24: frente do palco Viva Bauru Fonte: Prefeitura de Bauru) 
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                                                   (Figura 25-  Evento Viva Bauru -  Fonte: Prefeitura de Bauru) 

 

3.2.6.4  Virada Cultural Paulista 

                        

(Figura 26-  Logomarca Virada Cultural – Fonte: cultura.sp.gov.br ) 

 

Criada em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, a Virada Cultural 

Paulista tornou-se o mais relevante evento cultural do interior e litoral paulistas, com a 

proposta de promover um grande festival gratuito e simultâneo em cidades de médio e 

grande porte. Desde o princípio, a Virada tem buscado proporcionar ao público o acesso 

às melhores produções artísticas do País, nas mais variadas linguagens: música, dança, 

circo, artes cênicas, arte para crianças, dentre outras. 
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3.2.6.5  Parada da Diversidade 

          Todos os anos no último Domingo do mês de Agosto, a Associação Bauru pela 

Diversidade em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria do Bem 

Estar Social, realiza o maior movimento de concentração pública de Bauru e Região 

reunindo todas as comunidades vitimadas do preconceito, como negros, mulheres, 

idosos, crianças, os portadores de deficiência e, sobretudo a comunidade LGBT. A 

Parada da Diversidade de Bauru é referência em todo o Estado de São Paulo. 

Quebrando velhos tabus pelo fim do preconceito, intolerância e desigualdade, dando 

início à outra etapa no curso das relações sociais no interior do estado. Essa 

manifestação cívica já entrou no calendário como a maior manifestação pública da 

cidade de Bauru e a segunda maior mobilização do Estado de São Paulo. 

Público em 2016: 60 mil pessoas. 

                         

(Figura 27- Parada da Diversidade -  Fonte: Prefeitura de Bauru) 

4.2.6.6  Grand Expo Bauru 

A Grand Expo Bauru foi reconhecida como uma das maiores feiras do 

agronegócio do Interior paulista e do País. A feira movimenta no município mais de R$ 

20 milhões aos ano. Com sua força e tradição, a Grand Expo Bauru é uma vitrine para 

expositores de animais de elite e oportunidade ideal para ampliar contatos e fechar 

negócios. Há exposição de gados das raças Guzerá e Nelore, de mini horses e cavalos 

das raças quarto de milha, Appaloosa e Paint Horse que participam de julgamentos na 

feira além dos cavalos da raça Mangalarga. Público em 2017: 300 mil pessoas 
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(Figura 28-  julgamento Grand Expo 2017-  Fonte: Arco Bauru) 

                        

(Figura 29-  Show com ALok Grand Expo 2017 -   Fonte: Expo Bauru) 
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3.2.6.7  Outros eventos instituídos por lei 

Eventos constantes no Calendário Turístico do Estado de São Paulo. 

Lei Evento 

Lei 6.058 de 14/04/1988 Festa Beneficente do Churrasco da Vila Vicentina 

Lei 7077 de 30/04/1991 Exposição de Orquídeas de Bauru 

Lei 7.289 de 03/06/1991 Festival Amigos da Boa Música 

Lei 7.380 de 12/06/1991 Semana Cultural da Faculdade de Odontologia 

Lei 7.354 de 11/06/1991 Feira da Bondade 

Lei 7.355 de 11/06/1991 Festival de Dança Sesc/Mobil 

Lei 7.401 de 08/07/1991 Festa do Sanduíche Bauru 

Lei 7.448 de 16/07/1991 Festa de Ogum 
(Quadro 04-  Eventos instituídos por lei -   Fonte: Câmara Municipal de Bauru) 

 

 

3.2.7  Feiras de Artesanato / Economia Criativa 

Por ser o artesanato um trabalho bastante apreciado, as feiras artesanais fazem 

muito sucesso entre os consumidores. No município de Bauru temos dois grandes 

exemplos: 

3.2.7.1  Feira Ubá 

O nome da Feira de Artes e Artesanato Ubá que acontece desde 2004, é uma 

homenagem aos índios que antigamente habitavam a região do Parque Vitória Régia. O 

local era repleto de palmeiras as quais os índios denominavam Ubá. 

 

(Figura 30 Feira Ubá na praça Rui Barbosa fonte: Prefeitura de Bauru) 
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4.2.7.2  Feira de Economia Criativa 

 Iniciada em 2016, a Feira de Economia Criativa que une artesanato, criatividade 

e alimentação artesanal, acontece todos os meses em dois lugares: Na Praça da Copaíba 

e na Praça do Avião. Hoje a feira se consolidou como grupo e conta com 32 integrantes 

ativos e formalizados como Micro Empreendedores Individuais (MEI). 

 

(Figura 31 – Feira na Avenida Getúlio Vargas -  Fonte: Juliana Vitorino) 

 

(Figura 32 – Feira na Praça do Avião -  Fonte: Juliana Vitorino) 

 

3.2.8  Bens Materiais 

O Município de Bauru possui um significativo patrimônio histórico, artístico e 

cultural, representado por edifícios datados de diferentes épocas e que representam 

diferentes estilos arquitetônicos. 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 44 

44 

Bauru conta com o Codepac – Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Bauru. 

 

                           (Figura 33 – Logomarca Codepac  Bauru – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 

 

 São bens tombados pelo Codepac Bauru: 

Bem Tombado  Tipologia 

03 Carros Dormitórios - AM 7018 3J – 01; 

AM 7019 IJ – 02; AM 7020 5J – 04 

Rodante Ferroviário 

Aero Clube  
Clube 

Antigo Grupo Escolar Ernesto Monte  
Colégio 

Antigo Grupo Escolar Rodrigues de 

Abreu  

Colégio 

Automóvel Clube 
Clube 

Capela Santa Casa de Misericórdia  
Igreja 

Carro de Passageiro modelo S-22 de 2ª 

Classe 

Rodante Ferroviário 

Carro Restaurante - RM 8181 9J - R9 – 

NOB 

Rodante Ferroviário 

Casa Aliança Francesa  
Estabelecimento Comercial 

Casa do Superintendente NOB  
Residência 

Casa dos Pioneiros  
Residência 

Casa Fazenda Divisa  
Fazenda 

Casa Lusitana 
Estabelecimento Comercial 

Casa Savastano 
Estabelecimento Comercial 

Chassi e Rodeiros do Carro Bagagem BM 

7153 8J - BC – 03 – NOB  

Rodante Ferroviário 

Chassi e Rodeiros do Carro dormitório 

AM 7021 3J - 06  

Rodante Ferroviário 

Edifício Abelha 
Edifício 

Edifício Brasil Portugal  
Edifício 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$conteudo$lbNome%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22bens_tombados.aspx?t=1%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$conteudo$lbSegmento%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22bens_tombados.aspx?t=2%22,%20false,%20true))
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=42
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=42
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=1
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=3
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=36
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=36
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=2
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=23
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=41
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=41
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=39
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=39
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=8
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=35
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=32
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=34
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=9
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=10
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=40
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=40
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=43
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=43
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=5
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=6
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Edifício INSS 
Edifício 

Estação Central Noroeste do Brasil  
Estação Ferroviária 

Estação Ferroviária da Companhia 

Paulista  

Estação Ferroviária 

Estação Ferroviária de Curuçá  
Estação Ferroviária 

Estação Ferroviária de Tibiriçá 
Estação Ferroviária 

Estação Ferroviária Sorocabana  
Estação Ferroviária 

Estação Ferroviária Val de Palmas  
Estação Ferroviária 

Farmácia Popular 
Estabelecimento Comercial 

Frontispício do Cemitério da Saudade 
Prédio Público 

Hotel Cariani 
Hotel 

Hotel Estoril  
Hotel 

Hotel Milanese  
Hotel 

Igreja Presbiteriana Independente  
Igreja 

Igreja Santa Terezinha  
Igreja 

Igreja Tenrikyo de Dendotyo  
Igreja 

Locomotiva a Vapor – Nº 01 
Rodante Ferroviário 

Locomotiva a Vapor – Nº 404 
Rodante Ferroviário 

Locomotiva a Vapor Baldwin 278 
Rodante Ferroviário 

Palacete Pagani  
Estabelecimento Comercial 

Palácio das Cerejeiras  
Prédio Público 

PRG 8 – Rádio e Televisão  
Estabelecimento Comercial 

Quartel da Policia Militar do Estado de 

São Paulo  

Prédio Público 

Sede da Fazenda Val de Palmas  
Fazenda 

Sobrado da Batista de Carvalho  
Estabelecimento Comercial 

Sociedade Beneficência Portuguesa  
Organização Civil 

Todo acervo do Museu Ferroviário 

Regional - 558 itens tridimensionais; 62 

itens bidimensionais e 47 itens 

tridimensionais de acervo indígena 

Acervo Museológico 

(Quadro 05-  Bens tombados -   Fonte: Codepac) 

 

                  3.3  Turismo Esportivo 

“Turismo de Esportes compreende as 

atividades turísticas decorrentes da prática, 

envolvimento ou observação de 

modalidades esportivas” (Ministério do 

Turismo) 

O Município já foi sede de diversos importantes eventos esportivos, onde 

podemos destacar: 

•Copa Davis  - Tênis - 2010 

•CBV - Circuito Challenger de Vôlei de Praia: 2ª etapa - 2016 

http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=7
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=17
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=15
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=15
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=37
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=16
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=18
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=19
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=11
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=29
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=20
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=21
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=22
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=24
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=25
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=26
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=44
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=45
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=38
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=12
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=30
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=13
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=31
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=31
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=47
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=14
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=28
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=46
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=46
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=46
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/bem_detalhes.aspx?id=46
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 •CBV – Circuito Open Brasileiro de Vôlei de Praia - 2015 

 • Jogos Abertos do Interior – 1956,1970,2012 e 2014 

O turismo esportivo é em determinadas situações confundido com o turismo de 

eventos esportivos. Nos dois casos, existe o deslocamento de turistas para uma 

determinada região propícia à prática de um esporte específico, o que resulta numa 

utilização de toda a estrutura turística. Porém, o que motivou o processo turístico é 

diferenciado. É importante ressaltar que no turismo esportivo, o turista vem com a 

intenção de praticar o esporte por lazer ou treinamento, sem o intuito de competir, num 

local onde a disponibilidade física se caracteriza como permanente, (GOIDANICH e 

MOLLETTA, 1998). Ao contrário do que acontece com o turismo de eventos esportivos 

aonde o turista vem com o motivo de competir em alguma prova, campeonato ou jogos. 

São eventos que tem por característica o espaço de tempo determinado, ou seja, 

temporários.  Estas duas formas de turismo que envolve uma motivação esportiva 

constituem-se como uma oportunidade importante para os empresários do turismo, pelo 

fato de que acabam por influenciar diretamente no desenvolvimento dos núcleos 

receptores, de maneira sincronizada. Tem-se um enorme potencial a ser explorado, pois 

a cada dia é maior o número de turistas que vem à Bauru para a  prática dos mais 

diversos esportes. 

 3.3.1  Futebol  

  O E.C Noroeste, hoje com 107 anos de história,  é um dos muitos times 

surgidos a partir do desenvolvimento das ferrovias no interior do Estado de São Paulo 

no início do século XX. Em Bauru tinha início a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Não é a toa que o clube bauruense tem a locomotiva como mascote e “Trem Bala do 

Interior” como um dos apelidos. 
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(Figura 34 – Logomarca Esporte Clube Noroeste – Fonte: ECN) 

O Estádio do Noroeste foi inaugurado em 1º de Agosto de 1935, já com o 

nome de Alfredo de Castilho –notável sócio-benemérito, que foi diretor da estrada de 

ferro que dá nome ao time. Atualmente, a arena tem capacidade para 18.800 torcedores.     

 

                 

                                        (Figura 35 Estádio Alfredo de Castilho – Fonte: Templos do Futebol) 

3.3.2  Basquete  

 A Associação Bauru Basketball Team figura entre as principais equipes 

profissionais de basquete do Brasil. Fundada em 18 de setembro de 2007, a equipe do 

interior de São Paulo pertence ao grupo das oito equipes fundadoras da Liga Nacional 
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de Baquete e que participaram de todas as oito edições do Novo Basquete Brasil, 

principal competição da modalidade no país. 

                         

(Figura 36 Logomarca Bauru Basket – Fonte: Bauru Basket) 

 

Em 2017, sagrou-se campeão do NBB. Na temporada 2014/2015, o Bauru 

Basket obteve resultados significativos conquistando quatro títulos e um vice-

campeonato em cinco competições disputadas, além do prêmio simbólico da Copa dos 

Campeões das Américas de 2015 (Troféu Claudio Mortari). O Bauru Basket conquistou 

na temporada 14/15 os títulos de Bicampeão Paulista, Liga Sul-Americana de Clubes 

(invicto – oito jogos e oito vitórias), Jogos Regionais, Liga das Américas (invicto) e a 

segunda colocação do NBB. 

 

(Figura 37- Bauru conquista NBB – Fonte: Bauru Basket) 

O Ginásio de Esportes do Noroeste, que ficou conhecido como Panela de 

Pressão foi construído entre 1955 e 1956, com o objetivo de sediar os Jogos Abertos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Abertos_do_Interior
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1956. Em 1999, o ginásio foi locado pelo Noroeste ao Tilibra/Copimax/Bauru, passando 

pela primeira reforma para receber os jogos de basquete. Em 2011, após acordo entre a 

Prefeitura de Bauru e o Esporte Clube Noroeste, foi definido que o ginásio passaria por 

uma nova reforma, com o objetivo de receber os Jogos Abertos de 2012, ser sede da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) de Bauru, além de abrigar 

novamente, os jogos do Bauru Basket. O Vôlei Bauru também passou a mandar seus 

jogos no Panela. 

 

(Figura 38 -  Ginásio Panela de Pressão – Fonte: Globo Esporte) 

  

3.3.3  Vôlei  

 Entre 2013 e 2017, o Vôlei Bauru teve constante evolução, consagrada por 

inúmeras conquistas: campeão da Superliga B ganhando o direito de estrear na 

Superliga A na temporada 2015-2016; campeão dos Jogos Regionais, Copa São Paulo e 

Copa Santiago Seguros em 2016; 5º Lugar na Superliga 2016-2017, com inédita 

classificação às quartas de final e campeão dos Jogos Regionais de 2017. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Bauru_Basketball_Team
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Abertos_do_Interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Bauru_Basketball_Team
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_de_V%C3%B4lei_Bauru
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(Figura 39 – Logomarca Vôlei de Bauru  – Fonte: Vôlei Bauru) 

 

 

 

 

 

3.3.4  Kartódromo 

O Kartódromo Toca da Coruja foi inaugurado em 03/07/2004 e Bauru ganha seu 

primeiro kartódromo ao ar livre e insere-se no mapa das principais pistas do País. A 

Toca da Coruja, nome oficial do Circuito, está no mesmo nível de Kartódromos que já 

sediaram campeonatos brasileiros e costumam a brigar outras competições oficiais, com 

Aldeia da Serra e Granja Viana. O circuito da Toca tem 1.080m de extensão, com pista 

de 9m de largura e quatro opções de traçado. Umas das inovações é a prática do 

kartismo noturno, já que é iluminado por quatro torres de iluminação de 25m de altura 

cada. 

 

(Figura 40-  Vista satélite Kartódromo Toca da Coruja – Fonte: Google) 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 51 

51 

3.3.5 Aeroclube de Bauru:    

                                   

                                (Figura 41 -  Logomarca Aeroclube – Fonte: Aeroclube de Bauru) 

O Aeroclube de Bauru foi fundado em 8 de Abril de 1939, formando sua 

primeira turma de aviadores em 21 de Fevereiro de 1940.  

Considerado um dos clubes com maior atividade aérea em todo o Brasil, o 

Aeroclube de Bauru possui a maior frota de planadores disponíveis em um clube 

nacional, além de diversas aeronaves a motor. Com mais de 50.000 km de 

navegações/ano, em planador, cerca de 2.500 horas de instrução de avião ao ano e 

treinamento; mais de 2.000 reboques anuais e mais de 1000 horas/ano de instrução de 

avião, o Aeroclube de Bauru pode ser considerado um dos clubes com maior atividade 

aérea em todo o Brasil. 

                   

                                                    (Figura 42 - Vista Aérea Aeroclube – Fonte: Aeroclube de Bauru) 

                 A cidade de Bauru está localizada no centro do Estado de São Paulo, 
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numa região relativamente plana e possui clima quente e seco. Esta localização 

geográfica privilegiada faz de Bauru um lugar perfeito para a prática do voo à 

vela e por esta tradição, internacionalmente conhecida. Em 24 de Novembro de 

2017,em audiência Pública convocada pelo Vereador Coronel Meira,  realizada 

na Câmara Municipal, foi aprovada, por aclamação, a proposta de que a cidade se 

torne oficialmente a "Capital Nacional do Voo a Vela". A iniciativa pode se 

concretizar a partir da aprovação de Projeto de Lei que tramita no Congresso, de 

autoria do deputado federal Capitão Augusto. 

 
 

 

  

3.3.6  Bauru Golf Club 

 

                        

                                                       (Figura 43 -   Logomarca  Bauru Golf Club – Fonte: Bauru Golf Clube) 

 

 Com início na década de 70 quando a propriedade de aproximadamente 20 

hectares deixava de estar exclusivamente destinada ao cultivo do abacaxi e, parte dela, 

foi tomada para a  construção do campo de Golf. Durante 25 anos, aos finais de semana, 

o campo era utilizado para prática do golf de forma exclusiva por amigos da família 

Yoshiura.Em 1979, com greens ainda de terra batida, o campo foi ampliado . 

Mais um marco em 1995, a decisão de difundir mais a prática do golf na região 

e, com isso,  Armando e Milton Yoshiura, herdeiros do fundador Tetsuro Yoshiura, 

deram início a nova era do Bauru Golf Club. Reformularam totalmente o campo, 

ampliando a utilização da grama bermuda para todos os greens, construíram bancas de 

areia, driving range, putting green e lagos e abriram a oportunidade de adesão para 
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todos os interessados no esporte. A nova etapa foi coroada em 2000 com a filiação à 

Federação Paulista de Golf. 

Atualmente o clube tem amplitude de 9 buracos, com par do campo igual a 72, 

driving range com 270 jardas de comprimento e putting green. Possui ainda espaço 

gourmet com ambiente climatizado e área livre coberta, e sala de jogos em ambiente 

climatizado e aproximadamente 80 associados.. 

 

 

                               (Figura 44 – Campo Bauru Golf Clube  –: Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo) 

 

                                     

 

 

3.4 Turismo Ecológico 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a EMBRATUR: 

Turismo Ecológico "segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações". A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza várias ações 

para a gestão ambiental onde destacam-se: 

•Ações de Educação Ambiental com foco em conservação do solo em parceria 

com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 
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•Uso de tecnologias que utilizem menor quantidade de energia elétrica 

(semáforos e iluminação pública LED); 

•Piloto de floresta Urbana implantado na Avenida Nações Unidas; 

•Cursos e publicações relacionados à arborização urbana; 

•Funcionamento do Centro de Educação Ambiental (Zoológico); 

•Jardim Botânico como instalação modelo de sustentabilidade. 

 

Na cidade de Bauru temos diversos exemplos de atrativos turísticos voltados ao 

Meio Ambiente: 

 

3.4.1 Parque Zoológico Municipal de Bauru 

 

(Figura 45-  Premiação 2015 Travellers Choice  – Fonte:Trip Advisor) 

 

(Figura 46-  Entrada Zoológico de Bauru  – Fonte:Zoo Bauru) 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 55 

55 

Com mais de 300 mil visitantes por ano, o Zoo é o ponto turístico mais 

movimentado de Bauru. O Parque Zoológico Municipal de Bauru é um dos Zoos de 

maior destaque no país, tanto pela sua estrutura, como pelo seu sentido ecológico. O 

Zoo foi inaugurado em 24 de Agosto de 1980. Possuindo área de 20 alqueires, inserido 

em uma área de cerrado com mais de 200 alqueires, o Zoo pôde se expandir através dos 

anos. 

 

                           (Figura 47 – Obras do primeiro portal de entrada do Zoo 1980 – Fonte: Zoo Bauru) 

            

 

Um dos objetivos básicos do Zoo Bauru é a educação ambiental. Pensando 

nisso, em 1991 foi inaugurado o Centro de Educação ambiental “Horácio F. Pyles” 

numa área de 5.000 metros quadrados onde existe um auditório para 100 pessoas além 

de dois dormitórios. Desde sua inauguração, diversos trabalhos são desenvolvidos 

buscando o despertar da consciência ecológica em crianças, sob a direção de Luiz Pires, 

diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 Dentre os trabalhos, podemos salientar: 

•Curso de férias 

•Acantonamentos Ecológicos 

•Exposições para a comunidade 

•Cursos de Aperfeiçoamento para professores e técnicos 

•Cursos para a comunidade 
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(Figura 48 – Curso de Férias no Zoo– Fonte: Zoo Bauru) 

 

 

 O Zoo Bauru alcança sucesso na reprodução em cativeiro procurando garantir  a 

sobrevivência dos animais silvestres sob cuidados humanos. Para tanto, o Zoo Bauru é 

signatário de algumas Convenções Internacionais como: 

 

•Plano Internacional de Manejo e Reprodução do Mico Leão Dourado; 

•Plano Internacional de Manejo e Reprodução do Mico Leão da Cara Dourada; 

•Plano de Ação Nacional  dos Papagaios da Mata Atlântica 

•Plano  de Ação Nacional do Sauin de Coleira 

•Plano de Ação Nacional do Lobo Guará 

 

Dentre suas principais atrações estão o Aquário Municipal, a Casa dos Répteis, 

Setor dos Primatas Brasileiros, Setor das Aves Gigantes e Setor dos Tamanduás, entre 

outros. 
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3.4.2 Jardim Botânico Municipal de Bauru 

 

 

(Figura 49 – Logomarca JB – Fonte: Jardim Botânico) 

 

 

 Em 4 de março de 1994, a lei nº 3.684, transformou o Parque Ecológico Tenri 

Cidade-Irmã em Jardim Botânico Municipal de Bauru (JBMB). Desde então, vem se 

estruturando, com novas coleções de plantas, ampliação e melhoria das áreas de 

visitação, recebendo anualmente cerca de 65.000 visitantes, sendo 6.000 visitantes 

monitorados pelo Programa de Educação Ambiental. 

Atualmente com 321,71 hectares, o JBMB conserva 280 hectares de cerrado, 

representando uma das maiores reservas (com mais de 200 hectares) de cerrado do 

estado de São Paulo, sendo considerado, portanto, uma importante área para a 

conservação desta vegetação.A instituição mantém também coleções temáticas de 

orquídeas, samambaias, bromélias, plantas aquáticas, árvores, trepadeiras, palmeiras e 

plantas medicinais organizadas em recintos, praças, jardins e lagos. O local mantém 

ainda uma trilha ecológica de 1080 metros que proporciona contato com o ambiente 

natural. 
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(Figura 50 – Trilha do Jardim Botânico – Fonte: Jardim Botânico) 

A área de visitação inclui um Centro de Visitação, que oferece informação aos 

visitantes, contendo exposições sobre o universo de trabalho do Jardim Botânico e uma 

maquete da área de visitação, além de promover exposições fotográficas com temática 

ambiental.  

              

(Figura 51 – Exposição fotográfica no Centro de Visitação – Fonte: Jardim Botânico) 

 

 

O Jardim Botânico tem como missão a manutenção do patrimônio genético da 

flora brasileira com ênfase na flora regional, através da conservação integrada entre as 

reservas naturais, coleções de plantas, educação, pesquisa e produção de mudas.A 

instituição tem como visão sensibilizar a sociedade para a importância do Jardim 

Botânico de Bauru de modo que ela se reconheça como participante responsável por sua 

conservação. 
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 Os valores do Jardim Botânico Municipal de Bauru são: Sensibilização; 

Comprometimento; Harmonia; Conservação; Sustentabilidade. 

   

 

 

(Figura 52 – Coleção de Bromélias– Fonte: Jardim Botânico) 

 

O Jardim Botânico oferece diversas atividades para a comunidade, na forma 

de cursos, palestras e atividades culturais: curso de férias para crianças, curso de 

formação continuada para professores, cursos diversos com temática ambiental, 

palestras em instituições e o projeto musical “Um Canto no Botânico”. 

 

 

(Figura 53 – Curso “Primavera de Papel” para ensinar a confecção de flores em material reciclado - Fonte: Jardim Botânico) 
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                                                 (Figura 54 – Projeto Um Canto no Botânico - Fonte: Jardim Botânico) 

 

A instituição recebeu nos anos de 2015, 2016 e 2017 o certificado de excelência 

do site de avaliação de instituições turísticas TripAdvisor. 

 

               (Figura 55 – Certificado de Excelência TripAdvisor  - Fonte: www.tripadvisor.com.br). 

 

  3.4.3 Estação Experimental de Bauru (Horto Florestal) 

 

                                         (Figura 56 – Entrada Horto Bauru - Fonte: Instituto Florestal) 
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A unidade que já existe há 89 anos formou ao longo de sua história um arboreto 

com cerca de 1.000 espécies; de espécies nativas e exóticas de relevante importância. 

Um dos últimos remanescentes de área verde dentro do perímetro urbano de Bauru, a 

unidade conserva em sua vegetação um arboreto com espécies nativas, que constitui um 

ponto de lazer e de educação ambiental para a cidade. Também apresenta área florestada 

com espécies exóticas. Recebe turistas diariamente com agendamento prévio e também 

é aberto em visitação para pesquisa científica. Além de espaços de lazer, o horto produz 

mudas e possui várias espécies que foram introduzidas ao longo dos anos, ou seja, a 

estação experimental faz estudos de espécies de árvores para melhorar as condições das 

florestas do Estado. Atualmente, o horto mantém um viveiro de mudas que podem ser 

adquiridas por valor simbólico. São cerca de 80 espécies, que servem para projetos de 

reflorestamento de fazendas, matas ciliares, ou para as pessoas que queiram adquirir.  

 

                                            (Figura 57 – Horto Bauru - Fonte: Instituto Florestal) 

 

 

 

 

3.4.4   Parque Vitória Régia 

O Parque Dr. Cesar Benedito Fernandes Rodrigues, mais popularmente conhecido 

como Parque Vitória Régia é o grande cartão postal da cidade. Inaugurado em 1978, o 

parque dispõe de 50 mil metros quadrados, com playground, pontos de hidratação, 

banheiros públicos e lago com anfiteatro ao ar livre com capacidade para 2.000 pessoas. 

O parque é palco de grandes eventos do Município. 
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                                  (Figura 58 – Vista aérea Parque Vitória Régia – Foto: Alexandre H. da Silva) 

 

 

3.4.5  Bosques 

 

Bauru possui ainda quatro Bosques que oferecem atividades de Lazer e Esportes. 

São eles: 

• Bosque José Guedes de Azevedo (Bosque da Comunidade) 

• Bosque Gilberto Duarte Carrijo (Bosque do Geisel) 

• Bosque Miguel Moisés Inete (Bosque Bauru XVI) 

• Bosque Eliseu Victor Fornetti (Bosque Parque União) 

                                                 

 

 

3.5 Turismo de Estudos e Intercâmbio 

 

Segundo o Ministério do Turismo, Turismo de Estudos e Intercâmbio constitui-

se da movimentação turística gerada por atividades e programas de aprendizagem e 

vivências para fins de qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento 

pessoal. 
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 Bauru é considerado polo regional de ensino superior, com universidades e 

faculdades que atendem mais de 30 mil alunos, sendo que 55% desses alunos são de 

outras cidades. 

 

 

            3.5.1 Universidades Públicas 

 

3.5.1.1 UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Campus Bauru 

 

( Figura 59 – Logomarca Unesp – Fonte: Unesp Bauru) 

 

 Em 15 de agosto de 1988, a UNESP incorpora a Universidade de Bauru – UB, 

com a seguinte estrutura: 03 Unidades Universitárias que oferecem Cursos de 

Graduação, Pós-Graduação, Mestrado/Doutorado, Cursos de Especialização e 01 

Unidade Administrativa. 

(Quadro 06 – Cursos Unesp – Fonte: Unesp Bauru) 

Possui uma área total de 456,68 hectares, e 71.087,52 m² de área construída, 

entre salas de aulas, laboratórios, biblioteca, departamentos de ensino e áreas 

administrativas. Atualmente possui 416 docentes e 496 servidores, atendendo 

diariamente mais de 7.000 alunos. 

FE Faculdade de Engenharia 

FAAC Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação 

FC Faculdade de Ciências 

AG Administração Geral 
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                                           (Figura 60 – Vista aérea Campus Unesp Bauru – Fonte: Unesp Bauru) 

3.5.1.2  USP – Universidade de São Paulo 

                                                                          

                                                          (Figura 61 – Logomarca USP– Fonte: Usp Bauru) 

 

A vocação do campus USP de Bauru é a área da saúde, com foco no ensino de 

Odontologia, Fonoaudiologia, Medicina e Fissuras Orofaciais e Anomalias correlatas. 

Constituída por 6 departamentos de ensino, a FOB conta com 118 docentes, a maioria 

em tempo integral, e 233 servidores administrativos, operacionais e técnicos que, 

juntamente com seus alunos de graduação e pós-graduação, são responsável pela alta 

qualificação no ensino, pesquisa e serviços prestados à comunidade, como demonstrado 

pelos índices de avaliação realizada pelos órgãos competentes. 
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                                                             (Figura 62 – Logomarca FOB  – Fonte: Usp Bauru) 

 

Entre suas metas, a prioridade é a formação em nível de graduação de 

cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos e médicos, contando para isso com a motivação do 

nosso corpo docente. Em seguida, o aprimoramento das atividades de pós-graduação, 

ajustando-se o tempo de titulação e publicações oriundas dos trabalhos de dissertações e 

teses.  

 

                                         (Figura 63– Entrada Principal USP Campus Bauru  – Fonte: Usp Bauru) 
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Faculdade de Medicina 

O novo curso foi aprovado pelo Conselho Universitário, no dia 4 de julho, e será 

oferecido pela FOB já a partir de 2018. Ao todo, serão 60 vagas em período integral – 

sendo 42 vagas reservadas para a Fuvest e 18 para o SiSU, na modalidade destinada a 

estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. A 

proposta é aumentar gradativamente essa oferta, com 80 vagas em 2020 e 100 vagas a 

partir do ano de 2021. 

3.5.1.3 Fatec Bauru – Faculdade de Tecnologia 

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Bauru foi criada em agosto de 2008. 

Oferecendo 80 vagas distribuídas nos períodos da tarde e noite, do curso superior 

tecnológico de Sistemas Biomédicos (antigamente denominado curso de Saúde – 

Modalidade Projetos, Manutenção e Operação de Aparelhos Médico-Hospitalares). 

                       

                                            (Figura 64 – Logomarca Fatec – Fonte: Fatec) 

A FATEC de Bauru conta com a estrutura de 14 salas de aulas, 8 laboratórios 

(Física e Ótica Técnica, Química e Bioquímica, Análise de Equipamentos. Desenho 

Técnico, Elétrica e Eletrônica, Microscopia e Informática). A FATEC conta ainda com 

sala de pesquisa, biblioteca e setores administrativos. 

 

3.5.2  Universidades e Faculdades Privadas 

 

 3.5.2.1  Anhanguera 
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                      (Figura 65 – Logomarca Anhanguera – Fonte: Anhanguera) 

 

Com as atividades iniciadas em 2004, a Faculdade Anhanguera de Bauru é 

mantida pela Anhanguera Educacional Ltda. e oferece cursos de graduação na 

modalidade presencial, autorizados e/ou reconhecidos pelo Ministério da Educação 

(MEC), bem como cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e de extensão.  

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

24 16 

                                         (Quadro 07 – Cursos Anhanguera - Fonte: MEC) 

 

3.5.2.2 – Faculdade de Bauru 

                         

                                       (Figura 66 – Logomarca Faculdade de Bauru – Fonte: Faculdade de Bauru) 

 

A Faculdade de Bauru é mantida pelo Instituto Educacional do Estado de São 

Paulo e iniciou suas atividades em 11 de agosto de 2004. 

A Faculdade de Bauru, atualmente atende uma área com população de 

aproximadamente 568.117 habitantes, sendo a Mesorregião e Microrregião de Bauru 

composta por 21 municípios (Agudos, Arealva, Areiópolis, Avaí, Balbinos, Borebi, 

Cabrália Paulista, Duartina, Guarantã, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis e 

Piratininga). 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

4 - 

                                        (Quadro 08 – Cursos Faculdade de Bauru - Fonte: MEC) 
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3.5.2.3 FIB – Faculdades Integradas de Bauru 

 

                                      

                                                (Figura 67 – Logomarca FIB – Fonte:Fib) 

 

 

Fundada em 1998, a FIB – Faculdades Integradas de Bauru, possui uma história 

de tradição e pioneirismo com a cidade e o compromisso com seus colaboradores, 

alunos e parceiro. Localizada em um campus com 300 mil m², oferece 21 cursos de 

graduação e 12 (3 áreas) de pós-graduação, 23 laboratórios e mais de 150 professores 

especialistas, mestres e doutores. Possui também um conjunto poliesportivo com 5 mil 

m², academia de ginástica, centro de convivência, espaços para vivências e aulas ao ar 

livre. 

 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

21 12 

                                        (Quadro 09 – Cursos FIB - Fonte: MEC) 

 

3.5.2.4  IESB Bauru 

  

                                

                                                   (Figura 68 – Logomarca Iesb – Fonte: Iesb) 
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O Instituto de Ensino Superior de Bauru Ltda.foi fundado em 1999, no 

município de Bauru e  encontra-se constituído sob a forma de sociedade civil de caráter 

educacional e prestadora de serviços relacionados ao ensino de forma geral, em especial 

o superior, com atuação no município de Bauru, Estado de São  

Paulo. 

 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

21 - 

                                        (Quadro 10 – Cursos  IESB - Fonte: MEC) 

 

 

 

3.5.2.5  ITE – Instituição Toledo de Ensino    

 

                                     

                                                                       (Figura 69 – Logomarca Ite – Fonte: Ite) 

 

 

A Instituição Toledo de Ensino despontou como projeto educacional no 

dia 21 de abril de 1950, com a criação da Escola Técnica de Bauru, que oferecia os 

cursos de Química Industrial e Pontes e de Estradas e Edificações. Desde então, no 

constante trabalho de dedicado educador, o Professor Antônio Eufrásio de Toledo abria 

e estruturava novos cursos que pudessem ampliar as áreas do conhecimento humano, 

nas quais os estudantes da Instituição atuariam e viriam a contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade. 
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Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

13 5 

                                        (Quadro 11 – Cursos ITE- Fonte: MEC) 

 

 

 

3.5.2.6  SENAC –Centro Universitário 

 

                         

                                         (Figura 70 – Logomarca Senac – Fonte: Senac) 

Instalado na cidade desde 1948, o Senac Bauru forma pessoas para desempenhar 

suas carreiras e obter melhores resultados nas organizações. O portfólio do Senac Bauru 

corresponde às necessidades e ao potencial do mercado local, focado no comércio e 

serviços. A unidade ainda conta com cursos de pós-graduação nas áreas de Nutrição, 

Gestão em Tecnologia da Informação, Finanças e Contabilidade, e Segurança e Saúde 

no Trabalho, dispõe de de professores qualificados e uma estrutura adequada de 1.951 

metros quadrados de área construída. 

 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

10 5 

                                        (Quadro 12 – Cursos Senac - Fonte: MEC) 
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3.5.2.7  UNINOVE – Universidade Nove de Julho 

 

                    

                                             (Figura 71 – Logomarca Uninove – Fonte: Uninove) 

 

 Com o início em janeiro de 2007, o polo de Bauru apresenta instalações 

modernas e adequadas à atividade educacional. O Curso de Medicina da Uninove com 

conceito 4 no MEC, atende plenamente às Diretrizes Curriculares Nacionais e 

proporciona aos futuros médicos formação geral, humanista, reflexiva e ética para atuar 

nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos campos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e dignidade humana. 

 

 

 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

1 - 

                                        (Quadro 13 – Cursos Uninove - Fonte: MEC) 

 

 

 

3.5.2.8  UNIP – Universidade Paulista 

                      

                                          (Figura 72 – Logomarca Unip – Fonte: Unip) 
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A Universidade Paulista - UNIP - tem como missão constituir-se num 

centro de geração e difusão do saber, articulando as atividades de ensino, de pesquisa e 

de extensão, em consonância com as demandas da sociedade contemporânea e do 

mundo do trabalho, respeitando a diversidade e cultivando a solidariedade, a inclusão, 

os valores humanos e a ética, visando à formação de cidadãos qualificados e 

potencialmente aptos a contribuírem para o desenvolvimento sócio-econômico da sua 

região de influência. 

 

Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

55 - 

                                        (Quadro 14 – Cursos Unip - Fonte: MEC) 

 

 

3.5.2.9  USC – Universidade do Sagrado Coração 

            

                                            (Figura 73 – Logomarca USC – Fonte: Usc) 

 

 

A Universidade do Sagrado Coração está entre as instituições de Ensino 

Superior do Brasil mais tradicionais. Com mais de 60 anos de trabalho em prol da 

Educação, faz parte de sua essência, além de ser Católica e Cleliana, a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Declara constantemente seu 

compromisso social, traduzido em sua participação ativa na busca de soluções eficazes e 

sustentáveis para as necessidades dos indivíduos e da sociedade. Tem compromisso 

com a geração do saber que produz ruptura e transformação, que atende a sua 

responsabilidade de preservar o patrimônio cultural, que integre crítica e proposta, 

reflexão e ação, tradição e futuro em um diálogo permanente para que todo 

conhecimento desenvolvido no espaço universitário contribua para o bem social. 
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Cursos de Graduação Cursos de Pós Graduação 

55 43 

                                        (Quadro 15 – Cursos USC- Fonte: MEC) 

 

 

 

3.5.3 Polos de Ensino EAD ou Semi Presencial 

 Segundo o Ministério da Educação: “A Educação a Distância é a 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos.” Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 

19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 

(LDB) .Em Bauru, há 14 Polos que atendem não só os moradores, mas toda a região. 

São eles: 

Faculdade Número de Cursos 

Anhembi Morumbi 13 

Estácio 26 

Fajopa 1 

Fam 5 

Mackenzie 9 

Umesp 21 

Unicesumar 34 

Unifran 48 

Unigram 61 

Unimes 24 

Uninove 33 

Uninter 26 

Uniplan 12 

Unopar 11 

                      (Quadro 16 – Polos de Ensino EAD ou Semi Presencial – Fonte : MEC) 
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       3.6 Turismo de Sáude 

Segundo o Ministério do Turismo, Turismo de Saúde constitui-se das atividades 

turísticas decorrentes da utilização de meios e serviços para fins médicos, 

terapêuticos e estéticos. O Município de Bauru destaca-se como referência regional 

em saúde por possuir grandes hospitais especializados como a seguir: 

 

3.6.1   Hospitais Especializados 

 

       3.6.1.1  Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – USP 

 

                           

                                      (Figura 74 – Logomarca Centrinho – Fonte: USP) 

 

Mais conhecido como Centrinho, foi fundado há 50 anos como uma unidade da 

Universidade de São Paulo voltada para as fissuras lábio-palatinas, com o objetivo maior de 

prestar assistência, considerado referência nacional e internacional. O local contabiliza mais 

de 80 mil pacientes nesse período em 50 anos de criação e recebe uma média de dois mil 

novos casos todos os anos. A demanda crescente de pacientes cria a necessidade de ampliar 

os tipos de atendimento tendo a internet como uma grande aliada. A teleassistência é uma 

das novidades mais recentes do Centrinho. A tendência é democratizar o atendimento, poder 

servir o paciente quando ele está fora do hospital, dar continuidade ou monitorar, 

acompanhar os atendimentos que ele faz na sua cidade de origem, então diminui o número 

de vindas, e diminui os gastos com a saúde da instituição e do próprio paciente. 
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                                                        (Figura 75 – Prédio do Centrinho – Fonte: Usp) 

 

Prêmios recebidos: 

 

• Qualidade Hospitalar 2000, concedido pelo Ministério da Saúde como 

resultado de pesquisa de satisfação dos usuários (ano 2000) 

• Prêmio da Organização Mundial da Saúde (OMS) em reconhecimento à 

colaboração do HRAC para o desenvolvimento de pesquisas, do tratamento e da 

prevenção das anomalias craniofaciais (ano 2001, na Suécia) 

• Prêmio Melhores Hospitais do Estado 2009 (6º lugar, nota final: 9,330), 

concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, após apuração junto aos usuários 

• Prêmio Melhores Hospitais do Estado 2010 (4º lugar, nota final: 

9,384), concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, após apuração junto aos 

usuários 

• Prêmio Melhores Hospitais do Estado 2011 (8º lugar, nota final: 

9,477), concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, após apuração junto aos 

usuários 

• Prêmio Melhores Hospitais do Estado 2014 (finalista, ficando entre os três melhores 

na categoria “Internação Humanizada – Interior”), classificação aferida pelo pelo 

Governo do Estado de São Paulo, após apuração junto aos usuários 
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3.6.1.2   Instituto Lauro de Souza Lima 

                                        

                                     (Figura 76 – Logomarca Lauro de Souza Lima  - Fonte: ILSL) 

 

O Instituto Lauro de Souza Lima foi criado em 1933 como Asilo-Colônia 

Aymores onde eram internados os portadores de hanseníase do estado de São Paulo e 

região.Hoje, o Instituto Lauro de Souza Lima é centro de referência na área de 

Dermatologia Geral e , em particular , da Hanseníase para a Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo, Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS. 

Além dos serviços na área de dermatologia, o Instituto Lauro de Souza Lima também 

realiza atividades voltadas à pesquisa, ensino, reabilitação física, terapia ocupacional, 

fisioterapia e cirurgias plásticas corretivas. Hoje a instituição possui 23 pesquisadores em 

várias áreas e faz pesquisas clínico-laboratoriais diretas com o paciente, para ver a evolução 

e tentar entender esses mecanismos. Experiência, pesquisa, ensino. O Lauro de Souza Lima 

também se tornou um multiplicador de conhecimento. Todos os anos recebem profissionais 

de várias partes do mundo, que vem estudar e aprender as mais recentes descobertas na área. 

 

3.6.1.3  P-I Brånemark Institute Bauru  

                                 

                                         (Figura 77 – Logomarca Branemark  - Fonte: Branemark Institute) 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 77 

77 

 

      O P-I Brånemark Institute Bauru é uma associação sem fins lucrativos, 

inaugurada em Setembro de 2005, mantida por recursos vindos por meio de doações 

nacionais e internacionais. As doações são a base principal do Instituto para que 80% 

dos pacientes possam ser atendidos sem custos, este foi um requisito da Municipalidade 

de Bauru, que definiu a concessão do terreno, onde foi construído o prédio da entidade. 

O trabalho é voltado para a realização de cirurgias buco-maxilo-faciais, aplicando-se o 

conceito da Osseointegração, reabilitando pacientes que perderam os dentes ou que 

perderam parte da face em razão de má-formação e mutilações decorrentes de acidentes 

ou câncer.O P-I Brånemark Institute Bauru é uma referência mundial para a pesquisa e 

o desenvolvimento da Osseointegração aplicada à reabilitação extra-oral e intra-oral. 

 

3.6.2 Hospitais Públicos e Privados 

Além dos hospitais especializados, Bauru conta com mais 10 hospitais que 

recebem a demanda do município e de toda a região: 

 

Hospital Beneficência Portuguesa 

                       

                                (Figura 78 – Fachada Hospital Beneficência - Fonte: beneficenciaportuguesa.org) 
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Hospital de Base de Bauru 

 

 

 

 

                                                       (Figura 79 – Fachada Hospital de Base -  Fonte: Famesp) 

 

 

 

 

Hospital Estadual 

 

 

                                                       (Figura 80 – Fachada Hospital Estadual - Fonte: Seesp) 
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Hospital Unimed Bauru 

 

                                      (Figura 81 – Fachada Hospital Unimed Bauru - Fonte: Portal Unimed Bauru) 

 

 

 

Hospital Amaral Carvalho 

 

 

                                  (Figura 82 – Fachada Amaral Carvalho Bauru Fonte: Fundação Amaral Carvalho) 
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Maternidade Santa Isabel 

 

                         

                                           ( Figura 83 – Fachada Maternidade Santa Isabel - Fonte: Famesp) 

 

 

 

                                                 Hospital São Lucas 

 

                                      (Figura 84 – Fachada Hospital São Lucas - Fonte: Sáude São Lucas) 
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Hospital Manoel de Abreu 

 

                                           (Figura 85 – Fachada Hospital Manoel de Abreu - Fonte: Famesp) 

 

 

4 Caracterização Geral 

 

4.1  Breve Apresentação do Município 

           Bauru foi fundada em 1º de Agosto de 1896 sendo considerada hoje como 

o maior entroncamento rodo-hidro-ferroviário do interior da América Latina, permitindo 

fácil acesso aos principais portos do MERCOSUL, criando condições para um 

desenvolvimento autossustentado, favorecendo não apenas as atividades industriais e 

agropecuárias como também o turismo. Conhecida como cidade sem limites, Bauru 

possui mais 360.000 habitantes (IBGE- 2014) sendo, ainda segundo o IBGE, a 18ª 

cidade no Estado de São Paulo em número de habitantes e a 65ª no Brasil. Sendo 

também o polo centralizador de uma região de atividades comerciais e de serviços de 

sua região administrativa. A cidade é Polo Regional de uma área de influência que soma 

mais de 2.740.000 habitantes. Possui uma localização estratégica, situando-se 

praticamente no centro do Estado de São Paulo e servida por rodovias que lhe dão 

acesso a todas as principais cidades do Estado. Uma de suas mais relevantes portas de 

entrada é o Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias, que entre os meses de Janeiro e 

Julho deste mesmo ano (2017), contou com aproximadamente 43.840 embarques e 

44.246 desembarques. 
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Além de sua localização privilegiada, Bauru é centro no que diz respeito aos 

olhares de milhares de empresários e investidores. Em 2017, o município foi listado 

pela revista Exame em parceria com a Empresa Urban System como uma das 50 

melhores cidades para se investir em todo o território brasileiro. Exemplo deste fato é a 

inauguração do Centro de Operações de Geração de Energia (COGE) através da 

Empresa AES Tietê, no último dia 25, onde cerca de R$ 21 milhões de reais foram 

investidos. Sua posição estratégica no Estado de São Paulo e a qualidade dos recursos 

humanos existentes foram determinantes na escolha de Bauru para esta instalação, que 

conta com o controle de 12 hidrelétricas espalhadas por todo o Estado e reforça a 

vocação da cidade nos segmentos científicos, tecnológicos e de inovação. 

Na área da Saúde, Bauru foi contemplada recentemente com a inauguração de 

duas Faculdades de Medicina, uma através da Universidade de São Paulo – USP e a 

outra sendo oferecida pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Essa conquista 

fortalece ainda mais o nome da cidade como referência regional e nacional, por já 

possuir o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, 

o Centrinho, Unidade que é referência mundial em diversos tratamentos, entre eles, o de 

fissuras labiopalatinas. 

Com grandes Universidades Estaduais, ainda Etec, Fatec e mais 9 grandes 

faculdades particulares, também é referência no ensino superior atraindo mais de 20.000 

alunos de várias partes do país, além de mais de 400 estabelecimentos de ensino. 

O Município tem área total de 667,68 km² e grau de urbanização de 98,33% 

(Fundação Seade).O PIB ultrapassa os R$ 10 bilhões e o PIB per capita é de R$ 

33.292,37 (IBGE). 

 Bauru é o representante da Região Turística Coração Paulista que conta com, 

além de Bauru, mais 10 cidades, que unem as forças para propor e executar ideias e 

tornar a região vislumbrada turisticamente. 
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  4.2   Sanduíche Bauru 

 

 

                                                      (Figura 86 – Sanduíche Bauru Original – Foto: Alex Express) 

 

A importância do Sanduíche Bauru para o município vem por meio da história 

de seu criador, o senhor Casemiro Pinto Neto, nascido em Bauru, em 5 de abril de 1914. 

Quando, em 1931, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi morar 

em São Paulo. Logo, ganhou de seus amigos o apelido de “Bauru”. Como eles e outros 

intelectuais da época frequentavam o bar “Ponto Chic”, no largo Paissandu, Casemiro 

(“Bauru”) sugeriu um tipo de sanduíche, que imediatamente recebeu o nome de seu 

criador: Sanduíche Bauru. A difusão do Bauru não se restringiu somente ao local onde 

fora criado, nem tampouco a cidade de origem de seu criador. Em todo o Brasil e até 

mesmo em outros países, o Sanduíche Bauru tornou-se conhecido pela receita, popular 

composta pelos ingredientes: presunto, queijo e tomate. Estes ingredientes sofrem 

transformações, considerando as influências regionais, porém não deixando de levar o 

nome de Bauru a todos os estabelecimentos onde o sanduíche é confeccionado. A 

preservação e valorização deste tradicional sanduíche, como patrimônio imaterial de 

nossa cidade, que é lembrada como a cidade do sanduíche Bauru, é tarefa do COMTUR 

local, que, através da Lei Municipal nº 4314 de  24 de Junho de 1998 passou a ter a 

atribuição legal de fazer a certificação dos estabelecimentos que produzem o 

“Tradicional Sanduíche Bauru”. Neste sentido, com esta ação, garante-se  a tradição, 

preserva-se a memória e valoriza-se a iniciativa dos empresários do setor que buscam a 

qualidade na prestação de serviços e o comprometimento com a municipalidade. 

Atualmente são 6 os restaurantes certificados: 
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•Alex Express 

•Armazém Café 

•Bar do Aeroclube 

•Flipper Lanches e Flipper Delivery 

•Lelo´s 

•Ponto Chic (São Paulo) 

 

 

 

                   

           (Figura 87 – Selo de Certificação concedido pelo COMTUR Bauru – Fonte: Comtur) 

 

4.2.1  Receita Original 

 

Segundo Casemiro Pinto Neto: “era um dia que eu estava com muita fome. 

Cheguei para o sanduicheiro Carlos e falei: Abre um pão francês, tira o miolo e bota um 

pouco de queijo derretido dentro. Depois disso o Carlos já ia fechando o pão e eu falei: 
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Calma, falta um pouco de albumina e proteína nisso, bota também umas fatias de roast 

beef junto com o queijo e já ia fechando de novo quando eu tornei a falar: Falta 

vitamina, bota aí umas fatias de tomate. Este é o verdadeiro Bauru. Quando eu estava 

comendo o segundo sanduíche chegou o “Quico” – Antonio Boccini Jr, que era muito 

guloso e pegou um pedaço do meu sanduíche e gostou. Aí ele gritou para o garçom, que 

era um russo chamado Alex: Me vê um desses do ‘Bauru’. Os amigos foram 

experimentando e o nome foi ficando. Todos quando iam, falavam: Me vê um do 

‘Bauru’ e assim ficou o nome Bauru para o sanduíche inventado por mim.”. 

 

 

4.2.1.1  Ingredientes 

 

 • pão francês 

            •fatias de rosbife 

 •fatias de  mussarela 

 •rodelas de tomate 

 •pepino em conserva (opcional) 

 Água 

 

4.2.1.2  Modo de Fazer 

 •Dividir o pão em duas partes e retirar o miolo; 

 •Colocar o rosbife frio (preparado com antecedência) em uma das partes; 

 •Sobre o rosbife, dispor as rodelas de tomate (e pepino em conserva); 

 •A parte, colocar um pouco de água em uma frigideira, quando a água ferver, 

colocar a mussarela, que, ao derreter ,deve ser retirada e disposta na outra fatia de pão. 

 •Unir as fatias do pão. O calor do queijo aquecerá os demais ingredientes do 

sanduíche. 

  

4.3  Índices e dados do Município 

 Bauru está localizada na Região Sudeste com área total de 667,684 km² sendo 

sede de Região Administrativa que engloba 39 municípios. 
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                                                                  (Figura 88 – Delimitação de área – Fonte IBGE) 

 

                                                                         

    

• População: 343.937 (Último censo IBGE) 

•Densidade Demográfica: 515,12 hab./km
2
 

•Latitude: 22º18′54” de latitude sul 

•Longitude: 49º03′39” de longitude oeste 

•Altitude: 526 

 

 

 

 

4.3.1  IDH 

 O IDH Municipal de Bauru é de 0,801, considerado de “Alto Desenvolvimento 

Humano.” 

•IDHM Longevidade: 0,854 

•IDHM Educação: 0,752 
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•IDHM Renda: 0,8 

 

Todos os indicadores são obtidos a 

partir do Censo Demográfico do IBGE.O 

IDHM se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os 

valores mais altos indicando níveis 

superiores de desenvolvimento humano. 

Para referência, segundo classificação do 

PNUD, os valores distribuem-se em 3 

categorias:Baixo desenvolvimento humano,  

quando o IDHM for menor que 

0,500;Médio desenvolvimento humano, 

para valores entre 0,500 e 0,800;Alto 

desenvolvimento humano, quando o índice 

for superior a 0,800. (SEADE, 2017) 

                           

 

 

 

 

 

 

4.4 Clima: 

           O clima de Bauru é tropical de altitude, com diminuição de chuvas no inverno e 

temperatura média anual de 22,6 °C, tendo invernos secos e amenos (raramente frio de 

forma demasiada) e verões chuvosos com temperaturas moderadamente altas. O mês 

mais quente, março, conta com temperatura média de 25,0 °C, sendo a média máxima 

de 31,0 °C e a mínima de 19,0 °C. E o mês mais frio, julho, com média de 19,0 °C, 

sendo 26,0 °C e 12,0 °C as médias máxima e mínima, respectivamente.  A precipitação 

média anual é de 1 331,0 mm, sendo agosto o mês mais seco, quando ocorrem apenas 

25,0 mm. Em janeiro, o mês mais chuvoso, a média fica em 226,5 mm.
.
 Nos últimos 

anos, entretanto, os dias quentes e secos durante o inverno têm sido cada vez mais 

frequentes, não raro ultrapassando a marca dos 30 °C, especialmente entre julho e 

setembro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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            Segundo dados coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e 

pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), a temperatura mínima registrada no 

município foi de 0,3 °C, no dia 16 de julho de 2000. Já a temperatura máxima foi de 

38,6 °C, observada em 31 de outubro de 2012, superando os 38,4 °C do dia 14 de 

setembro de 1963, porém há registros não oficiais de 42,0 °C, em 12 de 

outubro de 2002, e o IPMet registrou 39,6 °C em outubro de 1991. O maior acumulado 

de chuva em menos de 24 horas foi de 178,0 mm, registrado no dia 13 de 

dezembro de 1995. 

 

 

4.4.1 IPMET Centro de Meteorologia de Bauru 

    Em Bauru sedia-se o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), 

unidade complementar da Universidade Estadual Paulista (UNESP) criada em 1969 

com o intuito de realizar pesquisas meteorológicas voltadas à utilização em previsão do 

tempo para todo o São Paulo, além de quantificar e monitorar tempestades e a 

pluviosidade nessa região, através do uso de um radar meteorológico.  

 

                                 (Figura 89 - Fachada IPMet em Bauru – antena radar banda-S – Fonte: IPMET) 

Praticamente todas as áreas da atividade humana são afetadas pelas 

condições do tempo e podem beneficiar-se das informações meteorológicas do Ipmet 

para o planejamento e gerenciamento de suas atividades. Dentre as mais importantes 

podemos elencar: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisas_Meteorol%C3%B3gicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisas_Meteorol%C3%B3gicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radar_meteorol%C3%B3gico
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 Defesas civis, Agricultura, Transporte (aéreo, naval ou rodoviário), Segurança 

pública, Construção civil, Turismo, Geração e distribuição de energia,Recursos 

hídricos, etc. 

 

A parceria com as defesas civis para acesso a imagens de radar em tempo real, e 

da emissão de alertas quando da aproximação de tempestades severas, por exemplo, é 

de fundamental importância para a tomada de medidas visando a salvaguarda de vidas, 

com a retirada de populações de áreas de risco e proibição de acesso a áreas sujeitas a 

escorregamentos ou alagamentos. A população em geral também se beneficia com essas 

informações já que pode contar com a emissão de boletins atualizados a cada hora, ou 

menos, no caso da ocorrência de chuvas na área de alcance dos radares. Esses boletins 

são disponibilizados na homepage da instituição  - www.ipmet.unesp.br 

 

       

 (Quadro 17  temperatura média de Bauru entre 2010 e 2017 -Fonte: ipmet.unesp.br) 

 

 

 

 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2017 25.0 26.2 24.8 22.6 21.0 19.2 18.5           

2016 26.1 27.5 25.1 25.2 19.7 18.1 19.5 20.7 21.3 23.3 23.8 25.0 

2015 27.5 25.5 24.5 23.7 20.9 20.7 20.3 22.5 24.1 25.3 25.0 25.9 

2014 26.3 26.0 24.7 23.2 20.5 20.3 18.9 21.7 23.1 25.0 24.8 25.1 

2013 23.9 24.7 23.7 21.9 20.5 19.6 18.2 19.7 21.5 22.6 23.9 25.4 

2012 23.5 25.9 24.5 23.3 19.3 18.5 18.9 21.1 22.8 25.3 24.2 26.3 

2011 25.5 25.6 23.3 23.1 19.5 17.8 20.1 21.0 22.3 23.1 22.8 24.6 

2010 24.9 25.7 24.9 22.4 19.6 18.9 20.3 20.6 22.6 22.0 24.1 24.8 
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4.5  Hidrografia 

 

 

 

            (Figura 90 – Hidrografia de Bauru – Fonte: Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos de Bauru)  



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 91 

91 

4.5.1 Rio Batalha 

O Rio Batalha é um importante afluente do Rio Tietê. Com 167 km de extensão, 

passa por 11 municípios, sendo que em bauru, da nascente ao ponto de captação existem 

22 km. Em 1996, foi prevista a criação da APA – área de Proteção Ambiental do Rio 

Batalha, para criar mecanismo que possibilitem a restauração do rio. 

 

                                            (Figura 91 – Vista Aérea Rio Batalha – Fonte: bauru.sp.gov.br) 

 

  

 

4.5.2  Rio Bauru 

A cidade de Bauru encontra-se completamente inserida na Bacia Hidrográfica do 

Rio Bauru, lançando quase todo o esgoto sem tratamento em seus afluentes. A UGRHI 

13 Tietê Jacaré, no qual está inserida a sede administrativa do município de Bauru, 

divide-se em sub-bacias das quais a sub-bacia do rio Bauru faz parte. 

A sua nascente é na antiga Fazenda Fortaleza  onde é chamado de Água da 

Ressaca. Na zona sul da cidade ele encontra o Córrego Água da Forquilha e a partir daí 

é chamado Rio Bauru. 

.  
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                                                      (Figura 92 – Rio Bauru – Fonte: bauru.sp.gov.br) 

 

 

Os cursos d´água que compõem o Rio Bauru são: 

 

• Córrego Água da Ressaca, com 2.279,6 ha;  

• Córrego Água da Forquilha, com 784,4 ha;  

• Córrego Água do Sobrado, com 667 ha; 

• Córrego da Grama, com 1. 208,20 ha;  

• Córrego Água do Castelo, com 1.093,2 ha;  

• Córrego do Barreirinho, com 493,4 ha; 

• Córrego da Vargem Limpa, com 1.135,0 ha; 

• Córrego da Água Comprida, com 875,3 ha;  

• Ribeirão da Vargem Limpa, com 1.386,0 ha. 

 

 De acordo com informações apresentadas no Diagnóstico Ambiental e dos 

Recursos Hídricos de Bauru, a qualidade das águas do Rio Bauru é extremamente baixa. 
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4.5.3   Captação de Água Subterrânea:  

                                   

 

            O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) tem 34 poços profundos que 

captam água do Aquífero Guarani e um poço que capta água no Aquífero Bauru.     

Esses poços são monitorados e abastecem em torno de 62% da população. A coleta para 

o monitoramento é feita antes do tratamento com cloro e flúor, e são analisados 

anualmente os parâmetros físico-químicos, inorgânicos e bacteriológicos. 

           

           O aquífero Guarani 

(no passado denominado aquífero 

Botucatu) é constituído pelas 

Formações Botucatu e Piramboia, 

por serem consideradas como um 

meio hidráulico único 

(CAVAGUTI, N. 1992). 

 

          

4.5.3.1  Aquífero Guarani: 

 

O Aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da América 

do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, ocupando uma área total de 1,2 

milhões de km2 na Bacia do Paraná e parte do Chaco-Paraná.O Aquífero Guarani 

constitui uma importante reserva estratégica para o abastecimento da população, para o 

desenvolvimento das atividades econômicas e 
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lazer.

 

                         (Figura 93 – Esquema Aquífero Guarani – Fonte: DAE Bauru) 

 

4.6  Educação 

 

Com base nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais), a educação no Município em números: 

 

 

                

Nº de Matrículas - 

2015 

Educação Infantil Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

 

Escola Municipal  5.133 8.352 0 

 

Escola Estadual 24 23.188 11.450 

 

Escola Privada 3.147 10.609 3.024 

 

(Quadro 18  - Número de Matrículas 2015 – Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

- INEP - Censo Educacional   2015) 

 

http://www.daebauru.com.br/2014/ambiente/images/aquifero-01.jpg
http://www.daebauru.com.br/2014/ambiente/images/aquifero-01.jpg
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Nº de Escolas Educação Infantil Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Escola Municipal 63 16 0 

Escola Estadual 1 56 35 

Escola Privada 77 38 27 

(Quadro 19   - Número de Escolas em  Bauru 2015 – Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional   2015) 

 

 

 2014 2015 

 
 

 Rede 

Estadual 

no 

Municipal 

  

 

Rede 

Municipal 
  

 

Rede 

Estadual 

no 

Município 

  

 

Rede 

Municipal 
  

 

1º ano   

 

99,10 99,10 99,10 99,50 

2º ano   

 

99,20 97,80 99,60 97,60 

3º ano   

 

93,70 94,40 94,40 93,10 

4º ano   

 

99,50 96,00 99,70 96,30 

5º ano   

 

99,20 97,30 99,60 97,70 

   (Quadro 20 -  Taxa de aprovação em % – Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP ) 

 

      4.6.1  Plano Municipal de Educação 

 O Plano Municipal de Educação não é um plano somente da Rede de Ensino do 

Município, mas um plano de Educação do Município. Assim, o plano estabelece 

diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no Município, 

dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização. 
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                  O  Plano Municipal de Educação de Bauru foi aprovado de acordo com a Lei 

nº6.832, de 19/08/2016 e foi publicado no Diário Oficial do Município, de 27/08/2016 – 

edição 2.723 e tem as seguintes diretrizes: 

1. Universalizar, de fato, o Ensino Fundamental;  

2. Garantir a expansão progressiva de atendimento, em período integral, a 

crianças e adolescentes nas redes públicas de ensino;  

3. Garantir o acesso ao ensino público e gratuito aos que, por algum motivo, não 

frequentaram a escola na idade esperada e aos deficientes e pessoas com necessidades 

educacionais especiais;  

4. Realizar censo educacional para identificar a demanda a ser atendida; Meta 5 - 

alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

 5. Garantir a organização de turmas, não superiores a 25 alunos, de 1º ao 5º ano, 

e não superiores a 30 alunos, de 6º ao 9º ano;  

6. Delinear políticas e ações para superar a repetência e a evasão que causam a 

defasagem idade-série;  

7. Ampliar e dotar as escolas de infraestrutura necessária ao trabalho pedagógico 

de qualidade, contemplando desde a construção física, equipamentos, espaços para 

atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas, com as adaptações adequadas às 

pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais;  

8. Assegurar programas suplementares de material didático-escolar, 

contabilizados nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, saúde, 

assistência social, não contabilizados nas despesas com manutenção e desenvolvimento 

do ensino público.                 
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4.7  Segurança Pública (Índices de criminalidade) 

Bauru foi classificada como a segunda cidade mais pacífica do País entre os 

municípios com mais de 300 mil habitantes em estudo divulgado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Elaborado em parceria com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), o Atlas da Violência 2017 considerou as taxas de 

homicídios e de Mortes Violentas com Causa Indeterminada (MVCI) registradas em 

2015. Já na lista que inclui as 304 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, 

Bauru aparece na 19ª posição. O resultado reflete o trabalho integrado desenvolvido 

pela corporação e pelas demais autoridades públicas da cidade, incluindo representantes 

da Prefeitura Municipal de Bauru, Polícia Federal e Ministério Público. Nas tabelas a 

seguir, podemos observar e comparar os índices de produtividade policial no município 

de Bauru nos anos de 2016 e 2017. 
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Natureza jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Porte de 

Entorpecentes 

32 13 27 11 23 18 12 24 17 19 9 28 233 

Tráfico de 

entorpecentes 

39 31 35 23 47 41 40 45 27 57 42 30 457 

Apreensão de 

Entorpecentes  

15 8 8 9 6 12 8 4 6 9 9 7 101 

Porte ilegal de 

arma 

9 2 9 8 7 2 5 4 7 6 6 4 69 

Nº de armas de 

fogo apreendidas 

15 6 23 14 20 13 12 19 11 10 22 10 175 

Nº de flagrantes 

lavrados 

85 73 96 82 97 74 95 96 68 102 93 76 1037 

Nº infratores 

apreendidos em 

flagrante 

12 18 19 10 13 13 8 16 11 17 12 8 157 

Nº de infratores 

apreendidos por 

mandado 

5 0 4 1 1 1 0 1 3 2 2 0 20 

Nº de pessoas 

presas em 

flagrante 

108 92 117 99 128 90 107 111 85 119 129 89 1274 

Nº de pessoas 

presas por 

mandado 

46 53 37 52 60 68 55 51 48 53 59 46 628 

Nº de prisões 

efetuadas 

131 126 133 134 157 142 150 147 116 155 152 122 1665 

Nº de veículos 

recuperados 

40 38 48 45 47 57 63 69 60 92 86 88 733 

Total de 

inquéritos 

instaurados 

195 261 431 289 259 299 228 349 285 262 265 245 3368 

(Quadro 21 - Índices Produtividade Policial 2016 em Bauru – Fonte: Depto de Polícia Civil, Polícia Militar e 

Superintendência Técnico-Científica) 

 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 99 

99 

 

Natureza 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Porte de 

Entorpecentes 

14 18 13 17 19 9 15 19 - - - - 124 

Tráfico de 

entorpecentes 

33 24 43 49 49 63 57 41 - - - - 359 

Apreensão de 

Entorpecentes  

10 4 10 12 16 12 11 7 - - - - 82 

Porte ilegal de 

arma 

6 3 4 6 2 3 4 5 - - - - 33 

Nº de armas de 

fogo apreendidas 

25 6 13 7 8 4 5 11 - - - - 81 

Nº de flagrantes 

lavrados 

84 67 78 91 79 95 83 88 - - - - 665 

Nº infratores 

apreendidos em 

flagrante 

9 13 15 12 9 13 17 10 - - - - 98 

Nº de infratores 

apreendidos por 

mandado 

3 2 4 4 2 1 1 4 - - - - 21 

Nº de pessoas 

presas em 

flagrante 

114 86 99 115 99 111 113 108 - - - - 845 

Nº de pessoas 

presas por 

mandado 

65 62 62 61 77 58 57 60 - - - - 502 

Nº de prisões 

efetuadas 

149 129 140 152 156 153 140 148 - - - - 1167 

Nº de veículos 

recuperados 

77 25 37 38 41 28 44 38 - - - - 331 

Total de 

inquéritos 

instaurados 

214 300 293 333 253 272 199 302 - - - - 2166 

(Quadro 22 - Índices Produtividade Policial 2017 em Bauru – Fonte: Depto de Polícia Civil, Polícia Militar e 

Superintendência Técnico-Científica) 
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Ano Homicídio 

Doloso 

Furto Roubo Furto e 

Roubo de 

Veículos 

2001 40 9.340 1.247 724 

2002 47 7.803 1.406 592 

2003 41 7.548 1.534 483 

2004 49 7.662 1.239 555 

2005 41 7.322 1.128 562 

2006 31 5.633 978 415 

2007 23 5.645 991 414 

2008 34 6.140 1.161 404 

2009 28 5.792 1.309 646 

2010 45 5.040 1.035 686 

2011 35 5.510 1.072 641 

2012 44 6.267 1.076 815 

2013 35 5.571 1.106 866 

2014 34 4.858 1.386 1.010 

2015 27 5.346 1.294 926 

2016 21 5.350 1.571 1.012 

                                                (Quadro 23- Ocorrências Policiais por ano – Fonte: Res SSP 160/01) 

 

 

 

4.7.1  Programas de Policiamento em Bauru: 

 

A Polícia Militar atua em Bauru em diversos programas de policiamento, 

conseguindo assim vários certificados no Programa de Qualidade no Serviço Público, 

através do 4º BPM/I. 

                                                     

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 101 

101 

 

 4.7.1.1  Radiopatrulha 190 

 Patrulhamento orientado, operações policiais e estacionamentos estratégicos no 

subsetor conforme o CPP (PPI). Atende às ocorrências comunicadas via telefone 190. 

 

 

                                                (Figura 94 – Viatura da RadioPatrulha 190 – Fonte: 4º BPM/I) 

4.7.1.2  Policiamento Escolar 

Policiamento nas escolas e perímetros escolares de segurança, especialmente nos 

horários de entrada e saída dos alunos. 

 

                                (Figura 95 – Viatura Ronda Escolar – Fonte: 4º BPM/I) 
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4.7.1.3  Força Tática 

 Atua nas Áreas de Interesse de Segurança Pública (AISP), prende criminosos 

habituais, reprime o homicídio e o roubo, bem como realiza ações limitadas de controle 

de distúrbios civis e combate o crime organizado. 

 

 

                                                (Figura 96 – Viatura Força Tática – Fonte: 4º BPM/I) 

 4.7.1.4 Policiamento Integrado 

 Ação de presença em locais de maior visibilidade para aumento da sensação de 

segurança por meio de estacionamentos estratégicos e contato com a população. 

                            

                                                (Figura 97 – Viatura Policiamento integrado – Fonte: 4º BPM/I) 
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4.7.1.5 Programa ROCAM 

 Atua nos corredores de tráfego intenso e áreas de interesse de segurança pública 

prevenindo delitos e aumentando a sensação de segurança, especialmente contra roubo 

de veículos e a transeuntes. 

                               

                                                             (Figura 98 – ROCAM – Fonte: 4º BPM/I) 

4.7.1.6 Policiamento Comunitário 

  Desenvolve o policiamento comunitário a partir de instalações físicas e de 

viaturas, aplicando seus procedimentos. Base Comunitária de Segurança e Base 

Comunitária de Segurança Distrital. 
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                                                       (Figura 99 – Base Comunitária Móvel – Fonte: 4º BPM/I) 

4.7.1.7 Programa de Policiamento de Trânsito 

 Atua na fiscalização de trânsito referente ao uso da via, garantindo a obediência 

às normas relativas à segurança de trânsito assegurando a livre circulação e evitando 

acidentes.  

                         

(Figura 100 – Viatura Policiamento de Trânsito – Fonte: 4º BPM/I) 
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  4.7.1.8 Patrulhamento Rural 

 Desenvolve ações de prevenção e de atendimento das ocorrências policiais nas 

comunidades rurais. Planejamento e atuação em conjunto com a Polícia Rodoviária e 

Polícia Ambiental 

 

 

                             

      (Figura 101 – Viatura Patrulhamento Rural – Fonte: 4º BPM/I) 

 

4.7.1.9 Bases Comunitárias de Segurança  

 

                                           (Figura 102 – Bases Comunitárias de Segurança – Fonte: 4º BPM/I) 
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3 Inserção Regional e Acessibilidade 

 

 

5.1 Rodovias de Acesso  

 

                                                (Figura 103 – Mapa Rodoviário Bauru – Fonte: DER) 
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5.1.1 Rodovia Marechal Rondon – SP 300 (Concessão: Via Rondon) 

                   

                     (Figura 104 – Rodovia Marechal Rondon em Bauru – Fonte: Concessionária Via Rondon) 

 

5.1.2 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 294  

                   

                                                   (Figura 105 – SP 294 – Fonte: Banco de Dados Prefeitura) 
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Volume Médio 

Diário de Tráfego 

Veículos de Passeio Veículos 

Comerciais 

Total 

2015 7.807 2.209 10.016 

2016 7.555 2.137 9.692 

              (Quadro 24 – volume médio diário de tráfego SP 294 – Fonte: Secretaria de Logística e Transportes – DER) 

 

 

5.1.3 Rodovia Cezário José de Castilho (SP 321) 

 

                                                          (Figura 106 – SP 321 – Fonte: Banco de Dados Prefeitura) 

Volume Médio 

Diário de Tráfego 

Veículos de Passeio Veículos 

Comerciais 

Total 

2015 4.100 835 4.935 

2016 3.967 808 4.775 

              (Quadro 25 – volume médio diário de tráfego SP 294 – Fonte: Secretaria de Logística e Transportes – DER) 
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5.1.4 Rodovia João Batista Cabral Rennó - SP 225 (Concessão:CART) 

 

(Figura 107 – SP 225 – Fonte: Artesp) 

5.2 Principais Vias Urbanas 

 Segundo dados da Secretaria Municipal de Obras, Bauru possui 46 avenidas com 

mais de 93 km de extensão, somadas. No quadro abaixo, podemos checar cada uma 

delas com sua extensão. 

Avenida Extensão em metros 

Aimorés 1.050 

Amadeu Cavalieri 1.100 

Amapá 1.200 

Avenida Central 400 

Avenida das Bandeiras 3.300 

Avenida das Laranjeiras 700 

Avenida do Hipódromo 700 

Avenida dos Açougueiros 500 

Avenida dos lavradores 500 

Avenida São Paulo 500 

Bauru 2000 400 

Castelo Branco 4.400 

Com. Daniel Pacífico 450 
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Comendador José da Silva Martha 4.600 

Cruzeiro do Sul 4.550 

Darcy César Improta 2.000 

Duque de Caxias 3.200 

Elias Miguel Maluf 4.500 

Engenheiro Hélio Police 600 

Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo 

Coube 

1.500 

Francisco Silvestre 750 

Gabriel Rabelo de Andrade 1.500 

Getúlio Vargas 3.800 

Jorge Schneider Filho 1.300 

José Henrique Ferraz 2.500 

José Vicente Aiello 800 

Ligação Flórida/ Bauru 2000 700 

Lúcio Luciano 1.550 

Marcos de Paula Rafael 2.350 

Milton Dias de Carvalho 700 

Moussa Tobias 1.300 

Nações Norte 3.500 

Nações Unidas 7.300 

Nossa Senhora de Fátima 2.800 

Nuno de Assis 2.500 

Octávio Pinheiro Brizolla 2.550 

Orlando Ranieri 850 

Pedro Bertolini 350 

Pedro de Toledo 1.300 

Pinheiro Machado 2.300 

Rizik Eid Gebara 950 

Rodrigues Alves 9.300 

Rosa Malandrino Mondelli 2.200 

Waldemar G. Ferreira 1.300 
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(Quadro 26 – extensão avenidas de Bauru – Fonte: Secretaria Municipal de Obras Bauru) 

 5.2.1 Avenida Duque de Caxias 

 

    (Figura 108 – Avenida Duque de Caxias – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 

 Extensão: 3.200 metros. 

 5.2.2 Avenida Getúlio Vargas 

 

 

    (Figura 109 – Avenida Getúlio Vargas – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 

Extensão: 3.800 metros. 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 112 

112 

 

5.2.3 Avenida Nações Unidas 

           

    (Figura 110 – Avenida Nações Unidas – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 

Extensão: 7.300 metros. 

 

 

5.2.3.1 Avenida Nações Norte 

           

                                       (Figura 111 – Avenida Nações Norte – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 
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Extensão: 3.500 metros. 

 5.2.4 Avenida Nuno de Assis 

                       

                                              (Figura 112 – Avenida Nuno de Assis – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 

Extensão:  2.500 metros. 

 

 

5.2.6 Avenida Rodrigues Alves 

 

                                                       (Figura 113 – Avenida Nuno de Assis – Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru) 
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Extensão:  9.300 metros 

 

 5.3 EMDURB (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 

Bauru) 

                                            

                                                                   (Figura 114 – Logo Emdurb – Fonte: Emdurb) 

 

  A Emdurb foi criada em 1979. A Lei Municipal 2.166 de 25 de Setembro 

de 1979 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Municipal de Transportes 

Urbanos de Bauru – EMTURB, empresa pública, dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, técnica e 

financeira. A Lei de criação foi reestruturada no ano de 1993 através da Lei nº 3.570 de 

2 de Junho do mesmo ano. De acordo com a referida Lei, são os objetivos sociais da 

EMDURB: 

  1 – supervisionar, gerenciar e executar a política de transportes no 

Município; 

  2 - supervisionar, gerenciar e executar a política de desenvolvimento 

urbano e rural do Município; 

  3-  promover, supervisionar, gerenciar e executar a política de limpeza 

pública, destinação e tratamento do lixo; 
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  4 – supervisionar, gerenciar e executar a política de uso e ocupação do 

solo do Município; 

5– supervisionar, gerenciar e administrar o serviço funerário e os 

cemitérios do Município, bem como fiscalizar os cemitérios particulares; 

   

6- supervisionar, gerenciar e executar outros serviços públicos ou privados 

que venha a contratar com outros Municípios ou com particulares 

 

 

5.3.1 Grupo de Operações de Trânsito (GOT) 

 

                    

                                            (Figura 115 – Logo GOT – Fonte: GOT) 

 

 Ligado à EMDURB, o GOT atua na cidade desde 2006 e é responsável pela 

operacionalização do trânsito em âmbito municipal. O Grupo conta atualmente com 42 

agentes de fiscalização de trânsito que estão diariamente percorrendo as ruas e avenidas 

da cidade com objetivo de, através das ações necessárias, melhorar a fluidez e o 

cumprimento da legislação de trânsito brasileira. 

 As diversas atividades do GOT incluem: 
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 - Execução de interdições e desvios; 

 - Fiscalização do trânsito no que compete ao município; 

 - Fiscalização da utilização de vagas de estacionamentos especiais; 

 - Orientação do trânsito em situações adversas; 

 - Participação em campanhas educativas de trânsito; 

 - Apoio a eventos culturais e religiosos; 

- Apoio a eventos esportivos; 

 - Sinalização de vias em obras ou com risco ao trânsito; 

 - Execução de interdições emergenciais em casos de intempéries e alagamentos; 

 - Utilização de serragem para contenção de derramamento de óleo nas vias; 

 - Orientação em caso de pane semafórica; 

Entre outras situações que ocorrem no dia a dia em uma cidade com uma frota 

de mais de 270 mil veículos, contam com equipes para realização de operações, apoios e 

fiscalizações. As equipes atuam nos mais diversos pontos da cidade através de 

patrulhamento ostensivo com viaturas, motos, bicicletas e a pé e são responsáveis por 

atender a toda a demanda do município, em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de 

Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Departamento de Água e Esgoto, CPFL, Secretaria de 

Obras da Prefeitura, manutenção semafórica, equipes de pintura de solo, equipes de 

implantação de sinalização entre outras. Realizam ainda o apoio à sinalização e 

acompanhamento de eventos como corridas pedestres, passeios ciclísticos, caminhadas, 

shows, paradas e desfiles. 
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5.4  Aeroporto  Estadual Moussa Nakhl Tobias  

 

                       

                                                                    (Figura 116 – Aeroporto Bauru – Fonte Daesp) 

 Fundado em Outubro de 2006, o Aeroporto funciona 24 horas e está distante do 

Centro de Bauru 18 km. Sua pista mede 2.100m x 45m. O Terminal de passageiros tem 

2.500 m² e seu estacionamento possui 355 vagas. Oferece serviços como 

restaurante/lanchonete, locadora de veículos, ônibus urbano, área destinada para check-

in e check-out e bombeiro de aeródromo Daesp. 

 

 

Mês Embarque Desembarque Período 

Janeiro 5.455 5.426 2017 

Fevereiro  4.853  5.001 2017 

Março 6.310 6.158 2017 

Abril 6.060 6.330 2017 

Maio 6.675 6.580 2017 

Junho 6.832 6.831 2017 

Julho 7.655 7.920 2017 
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(Quadro 27 -  Embarques e desembarques aeroporto 2017 Fonte: Daesp) 

5.5 Terminal Rodoviário Municipal 

 

 

      (Figura 117 – terminal rodoviário – fonte:Emdurb) 

 

Capacidade 

•350 ônibus 

•20.000 pessoas 

Serviços disponíveis 

•Banca de revistas 

•Alimentação 

•Bebedouros 

•Caixa Eletrônico (CEF e 24 Horas) 

 

 6 Legislação Municipal 

   6.1 Plano Diretor Municipal 
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Instituído pela Lei Municipal nº 5.631 de 22 de Agosto de 2008, o Plano 

Diretor Municipal contou com uma equipe interna formada por funcionários da 

Prefeitura coordenados pela Arquiteta Maria Helena Carvalho Rigitano. O Grupo de 

Trabalho foi nomeado pelo Sr. Prefeito através do Decreto 10.039/05 e juntou-se a este 

o Grupo de Apoio com representação de todas as secretarias, pois a elaboração de um 

Plano Diretor requer equipe multidisciplinar com profissionais de todas as áreas. 

Em seus Títulos, trata: 

TÍTULO I - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS, DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA CIDADE E DA 

PROPRIEDADE E DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DO 

MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I – OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS 

CAPÍTULO III – DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA CIDADE E 

DA PROPRIEDADE 

TITULO II – DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I – DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

TÍTULO III – DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

CAPÍTULO I – DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO 

Seção I – Do Macrozoneamento 

Seção II – Do Parcelamento do Solo 

Seção III – Do Uso e Ocupação do Solo Urbano 

Seção IV -  Do uso e Ocupação do Solo Rural 

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS ESPECIAIS 

CAPÍTULO III -  DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Seção I – Do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórias 
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Seção II – Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) 

Seção III – Da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida 

Pública 

Seção IV – Da outorga Onerosa do Direito de construir e da Alteração do 

uso do solo 

Seção V – Da Transferência do direito de construir 

Seção VI – Da Concessão de Uso Especial 

Seção VII - Das Operações Urbanas Consorciadas 

Seção VIII -  Do Direito de Preempção 

Seção IX– Do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

TÍTULO IV – DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DOS SETORES 

DE PLANEJAMENTO URBANO E RURAL; 

CAPÍTULO I – DOS SETORES URBANOS 

CAPÍTULO II – DOS SETORES RURAIS 

TÍTULO V – DAS POLÍTICAS SETORIAIS E SUSTENTÁVEIS 

URBANAS E RURAIS; 

TÍTULO VI – DAS POLÍTICAS SETORIAIS URBANAS E 

RURAIS 

CAPÍTULO I – DAS POLÍTICAS SETORIAIS E SUSTENTÁVEIS 

URBANA E RURAL 

Seção I – Das Diretrizes Gerais Urbanas 

Seção II – Das Diretrizes Gerais Rurais 

CAPÍTULO II – DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Seção I – Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário 
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Seção II – Do Esgotamento Sanitário 

Seção III -  Da Drenagem 

Seção IV – Dos Resíduos Sólidos 

Seção V – Das Erosões 

TÍTULO VI – DAS POLÍTICAS SETORIAIS URBANA E RURAL 

CAPÍTULO I – DO SISTEMA VIÁRIO, DA MOBILIDADE, DO 

TRANSPORTE, DO CONSELHO MUNICIPAL 

Seção I – Da Mobilidade, Transporte e Conselho 

Seção II – Do Sistema Viário Urbano e Rural 

TÍTULO VII – DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E LOCAL 

CAPÍTULO I –DAS POLÍTICAS REGIONAIS 

CAPÍTULO II – DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

SUSTENTÁVEL 

Seção I -  Do Desenvolvimento Econômico Social 

Seção II – Dos Setores Econômicos 

Seção III – Das Diretrizes Gerais do Desenvolvimento Rural Sustentável 

  Seção IV – Do Abastecimento e Segurança Alimentar 

TÍTULO VIII –DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO 

DO MUNICÍPIO 

  CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

  TÍTULO IX – DOS DIREITOS SOCIAIS URBANOS E RURAIS 

  CAPÍTULO I – DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

  Seção I – Da Saúde 
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  Seção II – Da Educação 

  Seção III – Da Assistência Social 

  Seção IV – Do Esporte e Lazer 

Seção V – Do Turismo 

TÍTULO X – DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA E RURAL 

CAPÍTULO I – DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

Seção I – Do Conselho do Município de Bauru 

Seção II – Do Sistema de Informações Municipais 

Seção III –Do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru 

Seção IV – Dos Instrumentos de Democratização da Gestão 

Seção V – Da Conferência Municipal da Cidade 

Seção VI – Das Assembleias Territoriais 

Seção VII – Da Mobilização Popular 

CAPÍTULO II – DAS ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE BAURU 

TÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

TÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.2 Relação entre o Plano Diretor Municipal e o Turismo 

A Lei 5631, de 22 de agosto de 2008, que institui o Plano Diretor Participativo 

do Município de Bauru, compreende que a atividade turística do município é um 

importante setor de desenvolvimento da cidade. Sendo esta, definida no Título I, 

Capítulo II, artigo 3°: 
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Art. 3º - A política urbana e rural do Município atenderá os seguintes 

objetivos e princípios: 

           XVI - promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento 

econômico e social; 

Segundo a lei para uma melhor ordenação do território municipal, é importante 

realizar o macrozoneamento das áreas urbana e rural da cidade, abaixo os artigos que 

definem o macrozoneamento com relação ao turismo: 

Art.15 - O Macrozoneamento objetiva permitir: 

I - a identificação e a exploração dos potenciais do Município; 

II - a preservação do patrimônio natural, histórico, cultural e paisagístico; 

Art.20 - A Zona Periurbana 1 é contígua a Macrozona urbana e é 

caracterizada por apresentar processos de conversão de uso da terra e reestruturação 

fundiária, é constituída predominantemente, por propriedades rurais de pequeno e médio 

porte, com desenvolvimento de agricultura familiar e atividades de recreação e lazer, 

com grande vulnerabilidade ambiental , cujas diretrizes são: 

IV - incentivo às atividades agro ecológicas, tal como agricultura 

orgânica e turismo ecológico; 

 

A Macrozona urbana está subdivida em 13 zonas do município, a 

atividade turística foi descrita em algumas delas, sendo importante a realização das 

diretrizes para suprir as deficiências que as mesmas possuem. 

 

Art.24 - A Macrozona Urbana abrange todas as áreas urbanas do 

Município e divide–se em: 

I - Zona Central; 

II – Zona Consolidada; 

XI - Zona de Interesse Histórico–cultural; 

XII - Áreas de Interesse Ambiental; 

 

A Zona Central é um local de grande circulação da população, sendo 

utilizado tanto pelo munícipe quanto pelo turista, e deve ter prioridade na realização das 

atividades descritas nas diretrizes. 
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Art.25 - A Zona Central é caracterizada por predominância de atividades 

de comércio e serviços, infraestrutura completa, ampla rede de equipamentos sociais e 

serviços públicos, grande oferta de empregos, presença de inúmeros imóveis tombados 

e de interesse histórico, mas passa por processo de esvaziamento residencial, existência 

de imóveis não utilizados e subutilizados, áreas degradadas ao longo da orla ferroviária, 

segmentação do sistema viário pela ferrovia e imagem negativa perante a população. 

 

§ 1º - São diretrizes para desenvolvimento equilibrado da Zona Central: 

I - requalificação das áreas públicas; 

II - melhoria do sistema viário, da iluminação, da arborização e do 

mobiliário urbano; 

III - incentivos à moradia e comércio noturno; 

IV - incentivos à recuperação e valorização de prédios tombados e de 

interesse histórico–cultural; 

V - incentivo à ocupação dos imóveis ao longo da orla ferroviária; 

VI - incentivo à instalação de serviços públicos; 

VII - utilização de operação urbana consorciada ou consórcio municipal; 

VIII - utilização da transferência do direito de construir. 

 

A Zona Consolidada pode ser tornar uma área de turismo com a 

implantação dos Parques Lineares de fundo de Vale. 

 

Art.26 - A Zona Consolidada é caracterizada por área razoavelmente 

servida de infraestrutura e equipamentos sociais, de uso misto com comércio local 

diversificado, acessibilidade dificultada pelas barreiras dos córregos, ferrovias e 

rodovias e carência de áreas públicas para recreação e lazer, com poucos vazios 

urbanos. 

 

§ 1º - São diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da Zona 

Consolidada: 

IV - urbanização das áreas públicas e implementação dos Parques 

Lineares de fundo de vale; 
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A Zona de Interesse Histórico-cultural contempla prioritariamente a 

atividade turística. 

 

Art.35- A Zona de Interesse Histórico–cultural é caracterizada pela 

existência de prédios de significativo interesse histórico–cultural, com grande potencial 

turístico. 

§ 1º - São diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da Zona de 

Interesse Histórico–cultural: 

I - programas de preservação, recuperação e manutenção do patrimônio 

histórico–cultural; 

II - intervenção na área e prédios do pátio ferroviário e programa de 

revitalização do entorno, com possibilidade da utilização de operação urbana 

consorciada; 

III - fomento das atividades turísticas. 

 

Os Núcleos Urbanos Isolados são outros locais que tem grande potencial 

turístico, para isso é importante que as diretrizes para o desenvolvimento desses 

locais sejam realizadas. 

 

Art.37- Núcleos Urbanos Isolados, constituídos pelo Distrito de Tibiriçá 

e Patrimônio do Rio Verde, com problemas fundiários e ocupações irregulares, 

potencial turístico e forte ligação com atividades rurais. 

§ 1º - São diretrizes para o desenvolvimento equilibrado dos Núcleos 

Urbanos Isolados: 

I - programas de regularização fundiária; 

II - desenvolvimento do potencial turístico; 

III - requalificação dos espaços públicos; 

IV - controle da expansão urbana. 

 

 

O artigo 65 do referido Plano define as Áreas Especiais como: “aquelas 

que exigem regime urbanístico específico, condicionado as suas peculiaridades no que 

se refere às características de localização, forma de ocupação do solo e valores 
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ambientais”. Sendo que alguns artigos destacam essas áreas onde a atividade turística 

acontece: 

 

Art.86 - Serão criadas Áreas de Interesse Histórico, Cultural e Esportivo, 

destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico e cultural, 

podendo se configurar como equipamentos diversos, devido ao seu significado como 

valor cultural, material e imaterial e por práticas culturais e tradição. 

 

Parágrafo Único - Ficam enquadrados nesta categoria o entorno do pátio 

ferroviário e Vila Aimorés da Sociedade Enéas Carvalho de Aguiar, hangares e torre do 

Aeroclube, identificado no Mapa 06: “Macrozoneamento e Áreas Especiais”; o Parque 

Vitória Régia, área do Sambódromo, Estádio do Noroeste e os imóveis tombados pelo 

CODEPAC. 

 

Art.88 - A área de entorno do Aeroporto Estadual Bauru Arealva terá 

restrição de uso conforme diretrizes de legislação federal pertinente e Lei Municipal 

4908/2002, referente à Zona de Aproximação e Zoneamento de Ruído, conforme Mapa 

06: “Macrozoneamento e Áreas Especiais”. 

 

Art.89 - São também consideradas Áreas Especiais os equipamentos 

públicos de ensino, saúde, transporte, segurança, saneamento, preservação ambiental, 

onde as condições de ocupação são especiais, tais como: IPA –Instituto Penal Agrícola, 

P–1, P–2, Aterro Sanitário e área de expansão, Estação Ecológica Sebastião Aleixo da 

Silva, ETE – Estação de Tratamento de Esgotos, área da futura captação e futura ETA 

(previsão), Parque Ecológico Municipal Tenri/Jardim Botânico e Zôo Bauru, 

identificadas no Mapa 06: “Macrozoneamento e Áreas Especiais”,em anexo. 

 

Art.90 - São também consideradas Áreas de Proteção Especial ou 

patrimônio histórico e cultural as áreas naturais e imóveis tombados pelo Conselho de 

Defesa do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico do Estado de São 

Paulo (CONDEPHAAT) e Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru 

(CODEPAC). 
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O Plano aborda na Seção IX o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

sendo que no Artigo 115 incisos V e VII são exigidos o EIV para alguns 

empreendimentos do trade turístico: 

 

Art.115 - Independentemente dos empreendimentos e atividades a serem 

relacionados em Lei Municipal citada no artigo anterior, serão considerados 

empreendimentos que exigirão Estudo do Impacto de Vizinhança – EIV: 

V - Terminais Rodoviários, Ferroviários e Aeroviários; 

VII - empreendimentos localizados nas Zonas de Indústria, Comércio e 

Serviços, quando existir residência na vizinhança localizada na mesma zona.  

 

A questão ambiental também é contemplada no Plano Diretor, sendo 

considerado patrimônio ambiental do município, locais turísticos como: o Jardim 

Botânico Municipal de Bauru, o Zoológico de Bauru, áreas verdes, parques, bosques e 

sistemas de lazer, conforme artigo 149: 

 

Art.149 - Constituem patrimônio ambiental do Município: 

III - o Jardim Botânico Municipal de Bauru e o Zôo Bauru; 

IV - as áreas verdes, parques, bosques e sistemas de lazer; 

 

 

As políticas de desenvolvimento local e regional são abordadas no Título 

VII do plano, sendo no artigo 205, definido que a Política Municipal de 

Desenvolvimento Econômico é de responsabilidade da Secretária de Desenvolvimento 

Econômico Turismo e Renda, o turismo está inserido nesse contexto e no artigo 211 

está definido as prioridades para o setor: 

 

 

Art.211 - Constituem prioridades setoriais do Turismo: 

 

a - implantação das ações previstas no plano de metas do COMTUR com 

destaque para a criação dos postos de informações turísticas, sendo o primeiro 

localizado no Poupatempo e o segundo na Avenida Nações Unidas, cruzamento com a 

Avenida Duque de Caxias. (Em recente revisão sobre este assunto, foi criado novo 
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projeto de implantação do Posto de Informações Turísticas, neste momento à ser criado 

na Praça Duarte Silva, mais conhecida como Praça do Avião, por ser um novo ponto 

turístico e próxima à uma das entradas principais do município.) 

 

b - desenvolvimento do Projeto de Certificação do Tradicional Sanduíche Bauru. 

( O projeto foi desenvolvido e hoje o COMTUR em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda já certificaram sete estabelecimentos 

com o selo Sanduíche bauru Original conforme consta no item 4.2 do presente Plano) 

 

c - revitalização dos equipamentos turísticos do Município. (Por ora, não consta 

nenhum estudo acerca do assunto) 

 

d - criação de Centro de Feiras e Exposição Regional. (Há necessidade da 

criação do Projeto e estudo de viabilidade do Centro de Eventos) 

 

e - desenvolvimento do Turismo de Negócios em Bauru e sua integração 

regional. (A integração regional passou a ser tratada no segundo semestre de 2017 

através das reuniões com as cidades envolvidas na Região Turística Coração Paulista, 

com reuniões mensais para o desenvolvimento da região) 

 

Art.212- Constitui ainda como prioridade estratégica à criação e 

disponibilização de Banco de Dados sobre o Município, com indicadores econômicos e 

sociais. (A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

elaborou o Inventário de Oferta Turística do município, onde além das informações 

concernentes ao Turismo, há informações sobre índices e dados socioeconômicos da 

cidade.) 

No título IX, Capitulo I, seção V, artigos 235, 236, 237 e 238 é abordado 

ações que se refere ao turismo, onde é preciso realiza-las para o desenvolvimento do 

mesmo. 

 

Art.235 - Promover o desenvolvimento turístico através da recuperação 

da Estação de Tibiriçá e da Estação de Val de Palmas e revitalização do Centro Rural de 

Tibiriçá, através de convênios e /ou parcerias estabelecidas em leis específicas.  
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Art.236 - Executar o levantamento das construções de interesse 

histórico–cultural com programas de apoio e valorização desse patrimônio (Vila 

Aimorés no Instituto Lauro de Souza Lima, sedes de fazenda, igrejas, entre outros).  

 

Art.237 - Fomentar o agro ecoturismo e o turismo de aventuras. 

 

Art.238 - Fomentar o turismo de negócios através de criação de espaços 

para feiras permanentes e exposições. 

 

 

6.3 Legislação Ambiental 

 A Lei 4.362 de 12 de janeiro de 1999 disciplina o Código Ambiental do 

Município e dá outras providências. De acordo com a lei 4.126/96 que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru, o código tem como finalidade, 

respeitadas as competências da União e do Estado, regulamentar as ações do Poder 

Público Municipal e a sua relação com a coletividade na conservação, defesa, melhoria, 

recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida para as presentes e futuras 

gerações. 

A presente Lei trata em seus artigos: 

Artigo 2º - Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição Federal 

no que concerne a política do meio ambiente, considera-se como interesse local:  

I incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e 

econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

 II articular e integralizar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelas 

diversas organizações e entidades do Município, com aquelas dos órgãos federais e 

estaduais, quando necessário; 

 III articular e integralizar ações e atividades ambientais intermunicipais, 

favorecendo convênios e outros instrumentos de cooperação;  
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IV identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções 

específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos 

compatíveis; 

V compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a conservação 

ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;  

 VI controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de 

materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que provoquem risco para a vida ou 

comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VII estabelecer normas, em conjunto com órgãos federais e estaduais, critérios e 

padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas 

ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os 

permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;  

VIII normatizar, em conjunto com órgãos federais e estaduais, o controle da 

poluição atmosférica, para propiciar a redução de seus níveis;  

IX conservar as áreas protegidas no Município;  

X estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos 

ambientais, naturais ou não;  

XI promover a educação ambiental;  

XII promover o zoneamento ambiental; 

 XIII disciplinar o manejo de recursos hídricos;  

XIV estabelecer parâmetros para a busca da qualidade visual e sonora 

adequadas;  

XV estabelecer normas relativas à coleta seletiva de resíduos urbanos. 
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6.4 Legislação Urbana 

 A Secretaria Municipal de Planejamento trabalha em conformidade com a 

seguinte legislação: 

      6.4.1 Decretos 

 Decreto 3.590 de 12 de julho de 1982 - Regulamenta a Lei nº 2.339, de 15 de 

fevereiro de 1982, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no 

Município de Bauru 

 Decreto 10.424 de 17 de abril de 2007 - Regulamenta o disposto no parágrafo 

1º do artigo 2º da Lei nº 4.320, de 07 de julho de 1998. 

           6.4.2 Leis 

 Lei 3.640 de 19 de novembro de 1993 - Altera a Lei no 2.339, de 15 de 

fevereiro de 1982, institui os Corredores de Comércio - COC e os Corredores de 

Serviços - COS e dispõe sobre Postos de Abastecimentos e Serviços. 

 Lei 2.339 de 1982 - Anexos - Anexos 

 Lei 2.339 de 1982 - Zoneamento - Estabelece normas para parcelamento, uso e 

ocupação do solo no Município de Bauru com alterações feitas pela Lei 2.375/82 

e Lei 2.407/82. 

 Lei 2.371 de 18 de agosto de 1982 - Estabelece normas para edificações no 

Município de Bauru. 

 Lei 3.896 de 20 de junho de 1995 - Regulamenta a concessão de alvará para o 

funcionamento de boates , lanchonetes e outros estabelecimentos que produzam 

ruídos. 

 Lei 4.237 de 20 de agosto de 1997 - Esclarece normas para construção e 

funcionamento de estabelecimentos destinados a lavagem de veículos. 

 Lei 4.320 de 07 de julho de 1998 - Altera a redação de diversos artigos da Lei 

n° 3896, de 20 de junho de 1995. 

 Lei 4.506 de 24 de janeiro de 2000 - Altera a redação do Artigo 9° da Lei n° 

3.896, de 20 de junho de 1995. 

 Lei 4.507 de 25 de janeiro de 2000 - Altera a redação de diversos artigos da Lei 

n° 3.896, de 20 de junho de 1995. 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec3590.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec10424.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3640.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei2339a.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei2339.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei2371.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3896.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4237.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4320.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4506.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4507.pdf
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 Lei 4.531 de 26 de abril de 2000 - Dá novas disposições sobre o transporte, 

armazenamento e comercialização de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo (gás de 

cozinha) no Município de Bauru e revoga a Lei nº 4.300 de 17 de abril de 1998. 

 Lei 4.560 de 28 de junho de 2000 - Dá nova redação ao § 1º do Artigo 3º da Lei 

nº 3.896, de 20 de junho de 1995. 

 Lei 4.604 de 24 de novembro de 2000 - Dá nova redação ao Artigo 9° da Lei n° 

4.320, de 07 de julho de 1998. 

 Lei 4.759 de 26 de novembro de 2001 - Altera dispositivos da Lei nº 4.320, de 

07 de julho de 1.998 que estabelece normas para construção e funcionamento de 

postos revendedores de derivados de petróleo e álcool para fins automotivos no 

território do Município e Revoga a Lei nº 4.427, de 22 de julho de 1999. 

 Lei 4.798 de 19 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre normas de acessibilidade 

às pessoas portadoras de deficiência a diversos locais que especifica e dá outras 

providências e revoga a Lei nº 4.334/98. 

 Lei 4.979 de 15 de maio de 2003 - Dispõe sobre a acessibilidade de portadores 

de deficiência visual em elevadores e dá outras providências. 

 Lei 5.066 de 10 de dezembro de 2003 - Altera a Lei nº 4979, de 15 de maio de 

2003. 

 Lei 5.127 de 27 de abril de 2004 - Define área de segurança de cem metros ao 

redor de escolas e dá outras providências. 

 Lei 5.146 de 25 de maio de 2004 - Dispõe sobre atendimento preferencial a 

idosos, deficientes, gestantes ou pessoas com crianças de colo em todos os 

estabelecimentos comerciais do município. 

 Lei 5.193 de 08 de outubro de 2004 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancarias disponibilizarem assentos para idosos, gestantes e deficientes 

físicos. 

 Lei 5.241 de 05 de abril de 2005 - Dispõe sobre horário de funcionamento de 

bares e dá outras providências. 

 Lei 5.307 de 05 de dezembro de 2005 - Altera a redação dos incisos I e IV do 

artigo 3º, da Lei nº 4.237/97 que trata da construção e funcionamento de 

estabelecimento destinado a lavagem de veículos. 

 Lei 5.438 de 03 de abril de 2007 - Dá nova redação ao § 2º, do Artigo 1º, da 

Lei nº 5127, de 27 de abril de 2004 (define área de segurança de cem metros ao 

redor de escolas e dá outras providências). 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4531.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4560.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4604.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4759.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4798.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4979.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5066.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5127.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5146.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5193.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5241.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5307.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5438.pdf
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 Lei 5.508 de 11 de dezembro de 2007 - Altera o artigo 10-A da Lei 4.320 de 07 

de julho de 1998, acrescentado pelo artigo 2º da Lei 4.759, de 26 de novembro 

de 2001. 

 Lei 5.574 de 18 de abril de 2008 - P. 15794/08 Dá nova redação ao Art. 1º da 

Lei 5127/04, alterado pela Lei nº 5267/05; altera o § 2°, do Art. 1°, da Lei 

5127/04, alterado pela Lei nº 5438/07, e ainda altera o § 4° do Art. 1°, da Lei n° 

5127/04, que define área de segurança de 100 metros ao redor de escolas. 

 Lei 4.551 de 25 de maio de 2000 - Proíbe a construção, instalação, recolocação 

e funcionamento de postos revendedores de combustíveis para fins automotivos 

em frente às rotatórias e viadutos. 

 Lei 5.825 de 10 de dezembro de 2009 - P. 19.698/07 – Ap. 36.471/07 

Disciplina o uso do passeio e logradouros públicos e dá outras disposições. 

 Lei 6.080 de 09 de junho de 2011 - Altera o § 3º do art. 14 da Lei nº 5.825, de 

10 de dezembro de 2.009. 

  

 

 

7 Conselho Municipal de Turismo 

 

                  

                                                                   (Figura 118 – Logo Comtur – Fonte: SEDECON) 

                                             

O Conselho Municipal de Turismo de Bauru foi instituído pela Lei 

Municipal nº 4.319 de 7 de Julho de 1998 e alterado pela lei nº 6.959 de 16 de Agosto 

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5508.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5574.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4551.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5825.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6080.pdf
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de 2017. Realiza reuniões ordinárias às primeiras quartas-feiras de cada mês, e ainda, 

reuniões extraordinárias quando há necessidade.  

De acordo com a Lei que reestruturou o COMTUR: 

  Art. 2º Compete ao COMTUR:  

I - Programar e executar amplos debates de interesse turístico para a Cidade e Região;  

II - Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse 

turístico do Município; 

III - Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo, do Município ou fora 

dele, sejam ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local;  

IV - Propor programas e criar projetos nos setores do Turismo visando incrementar o 

fluxo de turistas e de eventos na Cidade; 

V - Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do Município participando de 

Feiras, Exposições e Eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de eventos 

relacionados ao turismo;  

VI - Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo no 

Município, criando planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da 

Indústria Turística em geral;  

VII - Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos necessários a específicos 

assuntos relacionados ao turismo, com prazo para conclusão dos trabalhos determinado 

pelo seu presidente;  

VIII - Sugerir protocolos ou atos regulamentares referentes à exploração de Serviços 

Turísticos no Município;  

IX - Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou União, e 

opinar sobre os mesmos quando for solicitado;  

X - Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Município 

a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à 

Política Municipal de Turismo;  

XI - Elaborar e aprovar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda, o Calendário Turístico do Município;  

XII - Monitorar o crescimento do turismo no Município, propondo medidas que 

atendam a sua capacidade turística;  

XIII - Analisar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Renda, reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e 

propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais;  
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XIV - Regulamentar e promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, no âmbito do Município de Bauru e 

demais localidades, a Certificação do Sanduíche Bauru, dos estabelecimentos 

comerciais que utilizam a receita original para a elaboração do lanche;  

XV - Eleger entre os seus pares, o seu Presidente e Vice-Presidente na primeira reunião 

ordinária do Biênio;  

XVI - Adequar seu Regimento Interno à presente Lei. 

 

 

7.1 Constituição atual 

Presidente: Juliana Vitorino 

Vice Presidente: Juliana Bravin 

1ª Secretária: Marina Martins Leite 

 

(Figura 119 – Posse membros Comtur – Fonte : Prefeitura de Bauru) 

 

 

Ainda de acordo com a Lei nº 6.959 de 16 de Agosto de 2017 em seu Artigo 3º, 

o COMTUR está assim constituído: 

I - Um membro titular e um suplente do Poder Público do Município de 

Bauru, indicados pelos seguintes órgãos: 

 

           a) Secretaria Municipal da Educação;  

•Rose Gaido – Titular 

•Kelli Corrêa – Suplente 
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b) Secretaria Municipal de Cultura;  

•Susana Godoy – Titular 

•Paulo Pereira – Suplente 

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda;  

•Marina Martins Leite – Titular 

•Ariel Lucas Barca - Suplente 

d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 •Fernanda Cezário – Titular 

 •Samantha Lima - Suplente 

 

 II - Um membro titular e um suplente dos seguintes segmentos:  

 

a) Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) e Câmara dos 

Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL);  

•Odair Cristovam - Titular 

•Vinícius Dall’ Aglio – Suplente 

 

b) Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sechorbs);  

 •Daniel Rossini de Andrade – Titular 

 •Diego Tadeu Ferraz – Suplente 

 

c) Agências de Viagens;  

 •Márcia Villaça – Titular 

 •Carmem Tech – Suplente 

 

d) Guias de Turismo;  

 •Guilherme Cardoso – Titular 

 •Amanda Corrêa – Suplente 

 

e) Hotelaria e Meios de Hospedagem;  

 •Juliana Bravin – Titular 

 •Michele Obeid – Suplente 

 

f) Turismo Científico (Universidades Públicas e Privadas);  
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 •Ana Paula Tamos – Titular 

 •Luiz Adriano Madalena - Suplente 

g) Ciesp e Sistema S;  

 •Elayne Corradini 

 •Flaviany Bueno 

 

h) Feiras e Eventos 

•Juliana Vitorino - Titular 

•Renato Zaiden - Suplente 

  

 

8 Participação no Desenvolvimento Regional 

 

De acordo com último Mapa de Regionalização do Turismo do Ministério do 

Turismo, de Agosto de 2017, Bauru está inserida na Região Turística Coração 

Paulista, que foi formada da seguinte maneira: 

 

 

               (Figura 120 – Mapa das regiões turísticas SP – Fonte: Secretaria de Turismo do Estado) 
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As cidades que formar a Região são: 

 •Águas de Santa Bárbara                   •Macatuba 

 •Agudos                                             •Pederneiras 

  •Avaí                                                •Pirajuí 

 •Bauru                                               •Piratininga 

•Cafelândia                                       •Reginópolis 

 •Lençóis Paulista 

 

 

 A cidade foi eleita representante da região e desde Agosto coordena reuniões 

periódicas, alternando as cidades onde são realizadas.Nessas reuniões são discutidas a 

roteirização da Região, além de buscar alternativas para o fomento da região como 

destino. 

 

 

 

 

                    

 

(Figura 121 – Reunião Coração Paulista – Fonte: Prefeitura de Bauru) 
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(Figura 122 – Reunião Coração Paulista – Fonte: Prefeitura de Bauru) 
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Capítulo 2 

Prognóstico – Análises e Propostas. 
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1 Sugestões apresentadas  

1.1 Pelo Comtur 

Desde o início da produção do presente plano, o Comtur levou às suas 

reuniões ordinárias, questões pertinentes ao Desenvolvimento do turismo em 

Bauru, alguns projetos foram considerados de grande importância para o 

fortalecimento do destino, conforme consta em ata.  

São eles: 

•Criação de Terminal de embarque e desembarque de excursões; 

•Projeto que transformará as Praças onde já existem food trucks em 

Praças Food Modelo; 

•Revitalização e retorno dos passeios da Maria Fumaça; 

•Revitalização do Sambódromo Municipal incluindo a cobertura das 

arquibancadas; 

•Melhorias na quadra de Vôlei de Areia na Avenida Getúlio Vargas; 

•Estudo de viabilidade da construção de um centro de convenções. 

•Promoção e Comercialização do destino, com elaboração de um plano 

de Marketing, distribuição e promoção dos produtos turísticos por meio de ações 

de fortalecimento dos canais diretos e indiretos  de comercialização. 

•Criar políticas públicas de incentivo a produções artesanais em parceira 

com a Secretaria de Cultura, bem como à criação de novos produtos associados 

de identidade local, além de reestruturar as feiras especiais de Arte e Artesanato, 

qualificando-as a fim de integrá-las ao produto turístico local. 
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1.2 Em Audiência Pública 

A primeira audiência pública foi realizada no dia 28 de Novembro de 

2017 no auditório do gabinete. A audiência teve o objetivo de apresentar todos os 

equipamentos turísticos existentes na cidade, a infraestrutura e propostas de 

desenvolvimento do turismo no que diz respeito ao receptivo, eventos, mobilidade 

urbana e o envolvimento de todos os órgãos e secretarias que desenvolvem e apoiam o 

turismo no município.  

 

                   (Figura 123 – Convite Audiência Pública – Fonte: Sedecon) 

 

 

                   (Figura 124 – Audiência Pública – Fonte: www.bauru.sp.gov.br) 
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Assuntos ligados às propostas constantes no Plano Diretor foram 

discutidos, sugestões foram apresentadas e o objetivo principal da audiência foi 

atendido, que era ouvir a sociedade e comunidade a respeito das diretrizes e 

planejamentos. 

Foram discutidos, apresentados ou reformulados os seguintes tópicos: 

•Criação de Terminal de Embarque e Desembarque de excursões; 

•Corredores Ecológicos; 

•Inatividade do Convention Bureau; 

•Ausência de Agências que fazem o receptivo; 

•Cadastramento de Guias de Turismo na cidade; 

•Dificuldades com a Sinalização Turística; 

•Acessibilidade por toda a cidade; 

•Oportunidade de desenvolvimento da observação de pássaros dentro do 

Parque Zoológico Municipal; 

•Produto turístico voltado à Agricultura; 

•Bases da Polícia Militar como ponto de apoio ao Turista, com a 

disponibilização de mapas turísticos e folhetos dos atrativos; 

•Desenvolvimento de aplicativo voltado ao turista em Bauru; 

•Criação de resolução sugerindo que em eventos com 

apoio/parceira/realização da Prefeitura Municipal, seja servido, em caso de Coffee 

Break o sanduíche Bauru; 
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2 Diagnóstico 

 

A etapa de Estudos e Análises reúne dois importantes passos iniciais: o 

Inventário da Oferta Turística e o Diagnóstico. O Inventário da Oferta Turística de 

Bauru é um importante instrumento de planejamento para a Administração Pública, uma 

vez que oferece um panorama dos elementos e potencialidades que compõem ou podem 

vir a estruturar a cadeia produtiva do turismo no município, permitindo assim um 

diagnóstico preciso do potencial local. As características do município e os elementos 

catalogados demonstram que Bauru possui expressivos atrativos turísticos, em 

funcionamento e potenciais a serem desenvolvidos, que podem ser melhor explorados e 

desenvolvidos, ampliando e diversificando a oferta turística.Por meio do Inventário da 

Oferta Turística informações foram atualizadas, novas possibilidades descobertas, razão 

pela qual se pode afirmar que entre as diversas potencialidades de atratividade turística 

encontradas, o desenvolvimento do turismo dentro da área do município está 

relacionado principalmente ao Turismo de Negócios e Eventos, de Estudos, e de Saúde 

conforme já explanado anteriormente neste Plano Diretor. Pôde-se observar ainda que o 

município conta com uma infraestrutura urbana e de serviços de apoio adequados ao seu 

porte,com aproximadamente 400.000 habitantes, sendo capaz de atender, além da 

população local, todo fluxo turístico que recebe todos os anos.  

Contudo todos os aspectos merecem avanços e são insuficientes para 

caracterizar o destino a excelência, sobretudo pelo aspecto da conservação dos espaços 

públicos tais como as praças, como o Sambódromo Municipal, a Estação Ferroviária, 

Parque Vitória Régia, Calçadão da Batista de Carvalho onde há necessidade de 

melhorias em relação à acessibilidade e conservação. A  qualificação como Município 

de Interesse Turístico – MIT, será determinante para avanços neste sentido.Podemos 

afirmar a existência: 

•Meios de Hospedagem, com rede hoteleira, pousadas, flats, etc; 

• serviços de transporte,comunicação e segurança; 

• atendimento médico emergencial;  

•sinalização indicativa de atrativos turísticos em alguns pontos 

•abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de 

esgotos; 

•gestão de resíduos sólidos;  

•pavimentação e limpeza urbana; 
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• rede de energia elétrica;  

• serviços de alimentação abundante, incluindo grandes redes e franquias; 

 

Sendo assim, a cidade tem condições de atender com qualidade tanto a 

população local, quanto os turistas que aqui chegam. 

Quanto ao Diagnóstico Turístico, que representa o início do trabalho 

analítico das informações coletadas, afirmamos que o mesmo tem vistas à interpretação 

e entendimento da dinâmica turística contemporânea do destino. Nesta etapa é 

apresentado o panorama atual da atividade turística de Bauru, sugeridas  ações e 

medidas de intervenção para o encaminhamento de um plano capaz de definir uma 

estratégia integrada de desenvolvimento turístico para o município. Dessa forma, pode-

se identificar quais setores devem ser aprimorados, quais medidas são necessárias para 

que outros setores tenham excelência e o que o destino não possui e precisa ser criado. 

De maneira abrangente e como referência maior para os estudos, 

apresentamos a seguir uma análise conjuntural para o turismo no município de Bauru na 

condição de destino turístico por meio de uma Análise através da Matriz Swot. 
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2.1 Análise Swot 

   

Análise Swot 
P

o
n

to
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

Forças 

•Localização 

•Logística 

•Diversos atrativos 

•Rede de hospedagem com aprox. 50 

estabelecimentos 

•Comércio forte 

•Universidades públicas e privadas 

•Infraestrutura urbana 

•Sanduíche Bauru 

•Grandes Eventos 

•Referência Regional em relação à 

Comércio e entretenimento; 

•Hospitais especializados. 

Oportunidades 

•Projetos para revitalização de espaços em 

andamento 

• Ecoturismo e Turismo Rural 

•Estruturação do Centro de Inovação e Polo 

Tecnológico 

•Observação de Aves (Zoológico) 

•Artesanato e economia criativa 

•Lei 1.261/2015 MIT 

•Capital Nacional Voo a Vela (em 

tramitação) 

•Calendário Turístico Oficial 

•Ampliação Certificação Sanduíche Bauru 

•Corredores Ecológicos 

•Cadastro de Guias de Turismo para o 

Receptivo e Emissivo. 

P
o
n

to
s 

N
eg

a
ti

v
o
s 

Fraquezas 

• Ausência de curso superior em 

Turismo; 

•Convention Bureau inativo; 

•Falta de integração do setor de turismo 

com o setor público; 

• Insuficiência de Sinalização Turística; 

•Não há roteiros prontos da cidade; 

•Não há agência que façam receptivo; 

• Não há divulgação no destino; 

•Necessidade de melhoras na 

acessibilidade por toda cidade; 

•Não há Centro de Eventos de grande 

porte. 

•Constantes alagamentos nas 

temporadas de chuva; 

Ameaças 

•Turistas de Negócios não permanecem no 

final de semana; 

•Não há planos de fomento neste quesito; 

• Crises econômicas com diminuição do 

poder de compra do turista ; 

• Escassez de recursos para investimento em 

obras de infraestrutura; 

•Escassez de recursos para divulgação do 

município como destino; 

•Inexistência de produto turístico 

consolidado. 

 

(Quadro 27 – Análise Swot – Fonte: Plano Diretor de Turismo) 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 147 

147 

3 Estratégias para o Desenvolvimento e Consolidação do Turismo em Bauru 

  Após detalhado estudo do Documento Referencial do Turismo no Brasil 

e aprofundamento no Plano Nacional de Turismo, chegamos à conclusão que a evolução 

do planejamento do Turismo no município deve acompanhar às metas e ações pautadas 

no Plano Nacional, ou seja, no âmbito da Gestão Descentralizada e Compartilhada do 

Turismo, que vem norteando o processo de implementação da Política Nacional de 

Turismo, no qual os setores governamentais e as representações da sociedade civil 

interagem num processo permanente de discussão e atuação, alinhando objetivos e 

potencializando os resultados do desenvolvimento da atividade. 

  Pensando nisso, a Prefeitura de Bauru através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda sugere as seguintes ações e metas: 

a) Desenvolver estudos e pesquisas constantes sobre a atividade turística. 

Deve ser implantado de forma permanente, banco de informações estatísticas 

relacionadas à atividade turística no município, obtidas por meio da realização de 

estudos, pesquisas e compilação de dados oficiais secundários. Oficialmente garantir a 

colaboração entre as diferentes Secretarias municipais e autarquias para a utilização 

conjunta e coerente dos dados sobre a atividade turística em Bauru e assegurar o avanço 

das ações da Prefeitura rumo a um sólido sistema de informações. Dessa forma, será 

possível garantir a existência de dados sólidos para a criação de novas políticas públicas 

que sejam capazes de incentivar o Turismo em nossa cidade. 

 

b) Fiscalizar os serviços turísticos. 

Em parceria com o Comtur, prover monitoramento da qualidade e legalidade da 

prestação dos serviços turísticos para  garantir a formalidade com intuito de fomentar a 

geração de emprego e renda através do Turismo. 

 

c) Incentivar a capacitação e qualificação profissionais e gestores do setor de 

turismo. 

Buscar parcerias para efetivar cursos de qualificação dos profissionais e gestores 

turísticos, através do Sebrae, Senac entre outros. A ação deve ainda incentivar a 

formação de mão de obra para o primeiro emprego no setor, por meio da articulação 

com instituições públicas, de acordo com a demanda do mercado de trabalho do 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 148 

148 

turismo, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turista e 

aumentar a empregabilidade e a competência dos profissionais. 

 

d) Apoiar eventos geradores de grande fluxo turístico. 

Participação e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 

em eventos geradores de fluxo turístico e de apoio à comercialização, com o objetivo de 

divulgar e agregar valor à imagem da cidade, possibilitando assim o aumento de 

empregos, de renda e o incremento do fluxo turístico. 

 

e) Realizar Feiras, Seminários e Congressos sobre Turismo. 

A realização destas atividades visa à sensibilização do munícipe com relação ao 

Turismo, além de trazer conhecimento aos profissionais ligados as setor, com novas 

tecnologias e inovações acerca do assunto. Promover ações capazes de contribuir para: 

gerar novos empregos e ocupações a fim de proporcionar melhoria na distribuição de 

renda e na qualidade de vida da comunidade; valorizar, conservar e promover o 

patrimônio cultural, natural e social com base no princípio da sustentabilidade; 

estimular a inovação na concepção de novos produtos turísticos. 

 

f) Integrar a produção associada na cadeia produtiva do turismo 

 A Prefeitura deve promover a integração da produção local à cadeia produtiva do 

turismo por meio de ações de promoção e comercialização, apoio a projetos para o 

desenvolvimento de atividades turísticas, criação de metodologias inovadoras e de 

incentivo à formação de redes que garantam a sustentabilidade das iniciativas locais. 

 

g) Fomentar o turismo de base comunitária. 

Fomento e apoio a projetos ou ações para o desenvolvimento local e sustentável do 

turismo, por meio da organização e qualificação da produção, melhoria da qualidade dos 

serviços, incentivo ao associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, formação de 

redes, estabelecimento de padrões e normas de atendimento diferenciado e estratégias 

inovadoras, para inserção desses produtos na cadeia produtiva do turismo, 

particularmente com relação a produtos e serviços turísticos de base comunitária com 

representatividade da cultura local, valorização do modo de vida ou defesa do meio 

ambiente com apoio de outras Secretarias competentes. 
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4 Principais prioridades para o Turismo em Bauru 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Renda com apoio do Comtur, ao final das etapas deste Plano e do Inventário da Oferta 

Turística, pôde vislumbrar necessidades apresentadas pela cidade e priorizou alguns 

projetos: 

•Implantação de novo Ponto de Informações Turísticas: a fim de proporcionar 

hospitalidade ao receptivo turístico local, ponto de apoio para eventos oficiais 

municipais, e posteriormente ações culturais para aproximação dos próprios moradores 

ao PIT (sensibilização para o Turismo). Os objetivos específicos do projeto são: 

estruturar o espaço físico para recepção de turistas e/ou munícipes que necessitem de 

informações sobre a cidade de Bauru; indicar guias locais para serviços receptivos na 

cidade; apresentar, para consulta dos visitantes, a relação dos equipamentos turísticos e 

de apoio; informar sobre os eventos que estão acontecendo no município; apresentar os 

aspectos histórico-culturais do município; apresentar a vocação turística local. 

•Revitalização da área central: Nesta área histórica em nosso município, além do 

calçadão da Batista de Carvalho, se localiza ainda o prédio da Estação Noroeste do 

Brasil, vários prédios tombados pelo Codepac, Praça Rui Barbosa, Praça Machado de 

Melo e o Museu Ferroviário. A revitalização é urgente, depende de vários projetos 

envolvendo Secretarias distintas, especialmente Secretaria de Planejamento, de Cultura, 

de Meio Ambiente, de Obras, além da Emdurb. O Projeto de revitalização visa longo 

prazo para planejamento, estruturação e deve ser tratado como prioridade, pois além de 

fomentar o turismo, fomenta o comércio, a cultura e valoriza o patrimônio histórico de 

nossa cidade. 

•Revitalização do Sambódromo Municipal: O Carnaval de Bauru é um grande 

evento, rico em cultura e ainda pouco explorado turisticamente. A estrutura do 

Sambódromo ainda é precária. Obras para revitalização devem ser priorizadas para 

trazer conforto aos espectadores, como a cobertura da arquibancada, remodelação da 

dispersão e concentração, construção de novos banheiros. Além do Carnaval, outro 

grande evento realizado é o Desfile de Sete de Setembro, que todos os anos atrai grande 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 150 

150 

público. Desta forma, o Sambódromo poderá ser utilizado para abrigar mais eventos, 

shows e feiras, aumentando assim o fluxo turístico em outras épocas. 

 

•Iniciar o estudo de viabilidade para criação de um Centro de Eventos: Para que 

seja criado um projeto visando à construção de um centro de eventos, é preciso antes, 

providenciar estudo da viabilidade, ou seja, saber se efetivamente este prédio será 

utilizado de maneira a fazer jus ao investimento. Ao final deste estudo, caso seja 

viabilizado, deverão existir ações que contribuam para que o Centro de Eventos receba 

grandes exposições, feiras e congressos a nível nacional e internacional, fomentando 

assim, o Turismo de Negócios e Eventos. 

•Iniciar Estudo para desenvolvimento do Turismo no Distrito de Tibiriçá: O 

Turismo Rural ainda não é desenvolvido em Bauru. O Distrito tem potencial turístico, e 

alguns estudos devem ser desenvolvidos para que este desenvolvimento seja sustentável 

além de gerar emprego e renda. A estruturação de uma estrada parque deve ser 

estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 151 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Conclusão 
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  1 Considerações finais 

Existem em Bauru seis segmentos turísticos bem definidos: Turismo de 

Negócios e Eventos, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, Turismo Ecológico, 

Turismo de Estudos e Intercâmbio e Turismo de Saúde.  Todos são impulsionados pelo 

poder público e privado e atendem uma demanda turística regional, nacional e 

internacional. A realidade vivenciada pelo turismo no local não é sazonal, pois é 

evidente a força do Turismo de Negócios, de acordo com a pesquisa da demanda 

turística. Bauru recebe turistas durante o ano todo, em apenas algumas ocasiões há 

maior fluxo em razão de grandes eventos pontuais.  

As demais atividades turísticas existentes no município, como o Turismo 

Cultural, Esportivo e Ecológico, por exemplo, se disseminam nestas realidades, tendo 

grande peso e um grau moderado de exploração. Tal divisão na cadeia apresenta-se 

como uma fragilidade observada, pois em função de sua existência são desencadeados 

outros problemas internos relevantes, como falta de divulgação do local, reduzido 

interesse na promoção de novos produtos turísticos, pouca sinalização, baixa inserção 

da população local nas atividades, falta de coesão entre os atores envolvidos, falta de 

planejamento, entre outros. 

Bauru possui mais de 50 estabelecimentos de hospedagem, entre 

pousadas, hotéis e grandes redes hoteleiras, capazes de suprir a demanda, mas este 

receptivo turístico ainda é desordenado e há dificuldades em manter o turista de 

negócios e de saúde, por exemplo, na cidade nos finais de semana.  

O ambiente interno ao turismo em Bauru, apesar de apresentar grandes 

oportunidades a serem desenvolvidas, peca em fatores como ações coordenadas entre 

poder público e privado pela falta de aproximação apresentada nos últimos anos. A 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, trabalha como grande 

articuladora, gerindo e demandando ações no que compete ao turismo, na tentativa de 

coordenar as ações, tanto do poder público quanto da iniciativa privada com o apoio do 

Conselho Municipal de Turismo. 

No que se refere à Conselhos Municipais, Bauru possui 33 Conselhos 

devidamente constituídos, que devem trabalhar em conjunto com o objetivo de definir 

ações capazes de fomentar o Turismo em outras vertentes, como por exemplo, 

coordenação de ações entre o próprio COMTUR com o Conselho Municipal do 

Patrimônio Arquitetônico Cultural – CODEPAC, Conselho Municipal do Esporte, 
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Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI, Conselho Municipal da Cultura, 

Conselho Municipal da Comunidade Negra, Conselho de Orientação do Museu 

Histórico Municipal, entre outros. 

Dentre os fatores imutáveis, Bauru apresenta características geográficas 

marcantes, possuindo uma grande extensão territorial e o acesso terrestre ao município é 

amplo, apresentando inúmeras rodovias pavimentadas que ligam tanto a capital do 

Estado, quanto a outros centros urbanos através de extensas avenidas, além do 

Aeroporto. 

Um dos mais fortes produtos oferecidos por Bauru é o Sanduíche que 

leva o seu nome. Embora já seja bem trabalhado com o COMTUR, que certifica 

estabelecimentos que produzem o Sanduíche original, deve-se expandir o trabalho, 

levando a divulgação a outras cidades e estados. Deve-se também iniciar a exploração 

de produtos turísticos diferentes dos tradicionais para expansão de mais nichos 

mercadológicos, tais como o turismo rural, iniciando estudo de exploração do Distrito 

de Tibiriçá que tem potencial de Aventura, buscando alternativas em fazendas e trilhas 

dentro de sua área delimitada. Outra grande possibilidade é a observação de pássaros 

que deve ser explorada pelo Jardim Zoológico Municipal, que já recebe mais de 300.00 

visitantes ao ano. Quando estabelecidos e divulgados de forma correta, passarão a atrair 

um novo perfil de turistas para a região. A diversificação do produto turístico 

comercializado aliado a uma correta divulgação da região pode permitir que o tempo de 

permanência do turista na cidade e o consumo de produtos típicos da região aumentem, 

por existirem associações de artesãos bem articuladas, além da economia criativa que já 

começou a trabalhar em produtos relacionados à cidade. A expansão, além de promover 

o crescimento interno à cadeia em seus transbordamentos irá impulsionar o 

desenvolvimento socioeconômico local inserindo a comunidade de forma produtiva no 

setor. Sendo de fundamental importância o envolvimento dos agentes envolvidos no 

trade do turismo do município, e também da população como forma de fomentar o 

desenvolvimento local.  

Um importante ponto para evolução do turismo, a base de dados, já foi 

iniciado com o inventário de oferta turística e deve ser mantido para que seja possível 

visualizar o turista que vem à Bauru, quais suas necessidades e suas percepções sobre o 

local, para que ações pontuais sejam realizadas, tanto pelo poder público, quanto pelo 

setor privado.  
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Para que todas essas ações sejam eficazes, é fundamental que o turismo 

seja divulgado e visto como um bem comum, de forma que a população passe a ter 

consciência da importância deste segmento para o município, conheça efetivamente 

suas riquezas e visualize sua cidade como detentor de potencial turístico e que o 

desfrute com racionalidade.   
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ANEXO I – PESQUISA DA DEMANDA TURÍSTICA 

A referida pesquisa foi aplicada no ano de 2017 no município entre os 

meses de Abril e Setembro em hotéis, diversos pontos da cidade e em grandes eventos, 

como a Grand Expo Bauru e o Viva Bauru pelos servidores da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e pelos membros do COMTUR. O 

propósito desta pesquisa é evidenciar e validar o perfil da demanda dos turistas 

observados em Bauru. 

Como poderá ser observado nos gráficos, a demanda turística é originária de diversas 

cidades, da região ou não, incluindo outros países para visitar a cidade, em sua maioria à 

trabalho e negócios,sem a presença da família e com pernoite. Em sua maioria, são 

homens de 25 à 45 anos, com renda até R$ 8.000,00. 

Estes dados coletados auxiliam a criação de estratégias de ação para 

maximizar o aproveitamento da demanda já existente. Contudo, é fundamental 

complementar e fixar a pesquisa de demanda turística como prática constante para que 

os dados sejam aprimorados. Outro ponto a ser ressaltado é a criação consequente de 

uma série histórica de dados a respeito dos fluxos turísticos, para orientar ações tanto do 

poder público quanto de investimentos por parte da iniciativa privada. 

 

    Turismóloga responsável: Fernanda Cezário 

 

Objetivos Gerais e específicos 

Gerais: 

•Servir como base das novas políticas públicas com relação ao turismo no 

município de Bauru; conhecer o perfil dos turistas que visitaram a cidade de Bauru, 

através de pesquisa direta aplicada em seus principais meios de hospedagem, grandes 

eventos e atrativos, identificando seus hábitos, motivações, gastos e suas avaliações 

quanto à oferta da turística, além de suas expectativas, visando orientar ações adequadas 

de planejamento da atividade turística.  

 

Específicos: 
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• Traçar o perfil socioeconômico do turista, nacional e internacional, em trânsito 

no Município; identificar suas motivações de viagem e as avaliações da oferta turística 

utilizada durante sua permanência; verificar sua percepção sobre a cidade; reunir 

subsídios e dados que contribuam nas decisões estratégicas de planejamento, promoção 

e gestão pública do turismo na Cidade.  

Procedimento metodológico 

           Para obtenção as informações necessárias sobre a realidade estudada, foram 

utilizadas as entrevistas como instrumento de coleta de dados, orientada por um roteiro 

previamente estabelecido, com questões abertas e fechadas, conforme formulário 

abaixo. 

1 – DATA                                                            | 2 - LOCAL 

        /     /2017                                                   |  

3 – PERFIL DO 

ENTREVISTADO 

 

País  

Estado  

Cidade  

Sexo  (   ) Masculino     (   ) Feminino 

Idade (   )   de 18 a 24    (    ) de 25 a 45   (   ) de 45 a 65   (   ) + 

de 65 

 

 

Renda Mensal 

 

 

(   )  até R$ 1.499,99  

(   ) de R$ 1.500,00 a R$ 2.899,99 

(   ) de R$ 2.900,00 a  R$ 7.249,99   

(   ) de R$ 7.250,00 a R$ 14.500,00 

(   )  acima de R$ 14.500,00 

4 – CARACTERÍSTICAS DA VIAGEM 

Principal motivo da viagem (apenas uma opção) 

(   ) Parentes/ amigos 

 

(   ) Estudos ou Cursos (   ) Congresso ou Feira 

(   ) Lazer 

 

(   ) Saúde  (   ) Compras Pessoais 
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5 – CARACTERÍSTICAS DO TURISTA 

Viajou:   (   ) Sozinho (   ) Com amigos 

(   ) Casal sem filhos (   ) Casal com filhos 

(   ) Grupo Familiar (   ) Colegas de Trabalho 

(   ) Amigos  TAMANHO DO GRUPO: 

______PESSOAS 

Pernoitou na Cidade?     (   ) Sim   (   ) Não            Se sim, nº de Pernoites: 

____________ 

Viagem Organizada por Agência de Turismo?    (   ) Sim    (   ) Não 

Meio de transporte utilizado para viajar:  (   ) Carro   (   ) Ônibus   (   ) Avião   (   ) 

Outro 

 

Meio de Hospedagem:                (   ) Rede Hoteleira      (   ) Casa de parentes/Amigos    

 

(   ) Albergue/ hostel/ pensão    (   ) Alojamento de Evento   (   ) Casa Própria   

 

(   ) Outros 
 

  7–DETALHES DOS GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Religião 

 

(   ) Diversão Noturna (   ) Shows/Teatro 

1 –Alimentação 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 

 

( 

 

 

 

2 –Transporte Interno 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 

 

 

 

3 –Hospedagem 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 
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8 – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

4 –Atrativos e Passeios 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 

 

 

 

5 – Compras Pessoais 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 

 

 

 

6 –Outros 

(  ) até R$ 500,00 

(  ) de R$501 a R$ 800 

(  ) de R$ 801 a R$ 1200 

(  ) de R$ 1201 a R$ 1800 

(  ) de R$ 1801 a R$ 3000 

(  ) mais de R$ 3000 

(  ) Não se aplica 

 

 

1 –Limpeza Urbana 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

 

2 – Segurança Pública 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

 

3 – Sinalização Turística 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

4 – Comércio/Serviços 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

5 – Serviço de Táxi 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

6 - Telecomunicações 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Satisfatório 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 
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(   ) SIM     (   ) NÃO                              DEIXE SUAS SUGESTÕES 

MOTIVOS:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

9– AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 

10 – VOLTARIA À BAURU? 

1 –Alimentação 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

3 – Atrativos Visitados 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

4 – Diversão Noturna 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

2 - Hospedagem 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

6 – Preços Praticados 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 

 

 

5 Informações Turísticas 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

(  ) Muito ruim 

(  ) Não se aplica 
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Resultados 
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Anexo II 

Lei de Criação do COMTUR (que revoga a Lei nº 8835/2017) 
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Anexo III 

Decreto de nomeação dos membros do COMTUR 
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Anexo IV 

Audiências Públicas  

 

 

(Lista de Presença Audiência de 28/11/2017) 
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Lista de Presença da Audiência Pública realizada em 08/12/2017 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Plano Diretor de Turismo 

 192 

192 

 

 

 

 

 

 

(Audiência realizada em 28/11/2017) 
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(Matéria publicada No Jornal da Cidade de Bauru sobre a Pesquisa e Audiências) 
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Anexo V – Atas do Comtur registradas em Cartório 

 

I 
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III 
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VI 
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